ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ΄, 21 Δεκεµβρίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείµενο του φόρου
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής,
που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων
δικαιωµάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωµα
της νοµής ή οιονεί νοµής, της κατοχής, καθώς και στη
δέσµευση δικαιωµάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο.
4. Τα δικαιώµατα επί των οποίων επιβάλλεται ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από µεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους

αυτού και ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης.
5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υπόψη
η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική
κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν
υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία
της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό
γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή
έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται
υπόψη η πραγµατική επιφάνεια και η πραγµατική χρήση
του ακινήτου.
Άρθρο 2
Υποκείµενο του φόρου
1. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το
ποσοστό του, και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
β) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης
της κατακυρωτικής έκθεσης.
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γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου της φορολογίας έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
2. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό προσύµφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστηµα πριν από
τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.
γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα.
ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου.
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί από τον
γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα
(4) έτη από την ηµεροµηνία θεώρησης από την Ελληνική
Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας για την έναρξη των
εργασιών ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.
θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δηµοσίου, που ανήκει
στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
Α.Ε.», µε τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου.
ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσµεύει για οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή σχετικής αποζηµίωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του
συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.
4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που
βαρύνει το ακίνητο επιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:
α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος
που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό

του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το
20ό έτος της ηλικίας του.
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του.
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10
του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.
γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.
5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο
δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο που
αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.
6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 1 προκύπτει σύµφωνα µε το εµπράγµατο
δικαίωµα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθηµα και κατά το ποσοστό του επί αυτού.
7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο των περιπτώσεων θ', ι' και ια' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο
του ακινήτου.
8. Για την εφαρµογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από το υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α
θεωρούνται αυτά τα οποία εκµισθώνονται ή παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν
εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιµοποιούµενα.
9. Για το συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α, όπως ορίζεται µε
τις διατάξεις του άρθρου 5, εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως και 8 του παρόντος.
Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα
στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Εταιρεία
των Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσ-
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σονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται
δωρεάν στο Δηµόσιο. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής
Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται
για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου
κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου
και λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων
του ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού
και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο
Δηµόσιο.
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού,
θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού
ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.
στ) α)Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των
γνωστών θρησκειών και δογµάτων κατά την παρ. 2 του
άρθρου 13 του Συντάγµατος και ιδιοχρησιµοποιούνται
για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και
κοινωφελούς έργου τους.
στ) (β) Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείµενα εντός ή εκτός αυτού.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008
(Α΄ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται.
2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα
στα ακίνητα για τα οποία:
α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως
ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για
λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση µερικής
απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό
(30%). Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
β) 'Εχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η
αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή
δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσµευση.
γ) 'Εχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζηµίωσης για απαλλοτρίωση
ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζηµίωση µετά από ένα (1) έτος από
το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

Οι παραπάνω απαλλαγές ή µειώσεις από τον ΕΝ.ΦΙ.Α.
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλήρους αποζηµίωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα της παραγράφου
2 του άρθρου 1.
3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις παραχώρησης του Δηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή
του σχεδίου του παρόντος νόµου, εφόσον σε αυτές είχε
προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης
περιουσίας.
Άρθρο 4
Υπολογισµός του κύριου φόρου
Α. Υπολογισµός του κύριου φόρου για τα κτίσµατα
1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί
των κτισµάτων υπολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο
και τον αριθµό προσόψεων του κτίσµατος.
Ειδικότερα:
α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την
τιµή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43) και των
αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του. Ανάλογα µε την τιµή ζώνης που
ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται
κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη
(Φ.Ζ.).
β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα.
γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια αποµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή Αποµείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.1129485/479/
3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
(Β΄ 1152), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.
δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε
κύρια και βοηθητική. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά µε την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
ε) Η παλαιότητα του κτίσµατος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει
οικοδοµική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δηµόσιο
έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος
έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το οποίο
δηλώθηκε το κτίσµα µε την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
2. Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου, µε βάση τα
κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται
συντελεστές ως εξής:
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α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.),
όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον
πίνακα που ακολουθεί:
Τιµή Ζώνης
(€/µ2)
0 - 500
501 - 750
751 - 1.000
1.001 - 1.500
1.501 - 2.000
2.001 - 2.500
2.501 - 3.000
3.001 - 3.500
3.501 - 4.000
4.001 - 4.500
4.501 - 5.000
5.001+

Φ.Ζ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Βασικός Φόρος (Β.Φ.)
(€/µ2)
2,00
2,80
2,90
3,70
4,50
6,00
7,60
9,20
9,50
11,10
11,30
13,00

Κλιµάκιο
Επιφάνειας
(µ2)
0 - 500
500,01 - 1.500
1.500,01 - 3.000
3.000,01 - 5.000
5.000,01-10.000
10.000,01 - 25.000
25.000,01- 50.000
50.000,01 και άνω

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρµόζεται
για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα
µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Όροφος

Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για
τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα
ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή
ζώνης της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.
Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη Δηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου Δήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο
Δήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Παλαιότητα

26 έτη και άνω
20 έως και 25 έτη
15 έως και 19 έτη
10 έως και 14 έτη
5 έως και 9 έτη
Μέχρι και 4 έτη

Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσµατος
(Σ.Π.Κ.)
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε
παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.
γ) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, προκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρµόζεται ανά κλιµάκιο επιφάνειας στο
οποίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Συντελεστής
Αποµείωσης
Επιφάνειας
(Σ.Α.Ε.)
1,00
0,80
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25

Υπόγειο
Ισόγειο και 1ος
2ος και 3ος
4ος και 5ος
6ος και άνω

Συντελεστής
Ορόφου
(Σ.Ο.)
0,98
1,00
1,01
1,02
1,03

Σε περίπτωση που το κτίσµα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.
Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες.
ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.
στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται
σε 1 για µηδενικό αριθµό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια
µε µία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια µε δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.
ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος
ορίζεται σε 0,1.
η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν είχαν
ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν είχαν ποτέ
άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι
κενά.
θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0).
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3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώµατα επί των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή
παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς
κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ
ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ
(όπου εφαρµόζεται)
β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου
1γ του παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται µε το
γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας
κτίσµατος, του συντελεστή αποµείωσης επιφάνειας, του
συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x
ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ
(όπου εφαρµόζεται)
Β. Υπολογισµός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα
Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των
γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού (οικόπεδα) ή
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού (γήπεδα)
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:
α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και
προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Μοναδιαία αξία (€/µ2)

Φ.Ζ.

0,01 - 2,00
2,01 - 4,00
4,01 - 6,00
6,01 - 10,00
10,01 - 14,00
14,01 - 20,00
20,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,00
100,01 - 150,00
150,01 - 200,00
200,01 - 300,00
300,01 - 400,00
400,01 - 500,00
500,01 - 600,00
600,01 - 700,00
700,01 - 800,00
800,01 - 900,00
900,01 - 1.000,00
1.000,01- 1.500,00
1.500,01- 2.000,00
2.000,01- 3.000,00
3.000,01- 4.000,00
4.000,01- 5.000,00
5.000,01+

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Συντελεστής
φόρου
(€/µ2)
0,003
0,006
0,010
0,015
0,023
0,030
0,060
0,120
0,150
0,200
0,300
0,450
0,600
0,800
1,000
1,300
1,500
1,700
1,900
2,500
3,000
4,000
6,000
7,500
9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό
µέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.
γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το
γινόµενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής:
αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιµή
εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), για τον υπολογισµό της
συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται
όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο.. Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, όπως
έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.
ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία
δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου
(Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται
οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του
ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και
τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου,
και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γγ) Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε µια
µόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.
δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση
τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης,
στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή
εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/
2012 (Α΄ 70) και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις
µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των
περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4458/1965 (Α' 33) (Βιοµηχανικές Περιοχές), των
άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (Επιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.
ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσµα, η επιφάνεια του
οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται µε το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού
αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί
στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, µε βάση τη
δόµηση η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στο οικόπεδο, ως
εξής:
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Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται
ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσµα = συνολική επιφάνεια
οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο
Σ.Α.Ο. µε βάση τη δόµηση που έχει πραγµατοποιηθεί
Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)
που εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 1, µε εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, οπότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.
στ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (µ2) x ΣΦ.
2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ
ανά στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική
Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)
(€/µ2)
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1 - 1,99
2 - 2,99
3 - 4,99
5 - 6,99
7 - 9,99
10 - 14,99
15 - 19,99
20 +

Συντελεστής
Θέσης
(Σ.Θ.)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0
2,3
2,5
3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του ν.1249/1982.
β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γηπέδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Χρήση γηπέδου
Δάσος ή δασική έκταση
Βοσκότοπος/Χέρσες
µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις
Καλλιέργειες (µονοετείς ή
δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση
καλλιεργήσιµων εκτάσεων
Μεταλλείο - Λατοµείο
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι
στάθµευσης
αυτοκινήτων και αναψυχής

Συντελεστής
Χρήσης (Σ.Χ.)
0,1

γ) Συντελεστής Άρδευσης (Σ.Αρ.), ο οποίος ορίζεται
σε 1,1.
δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,75.
ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.
Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α΄ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα
µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται.
Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική
επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια
του κτίσµατος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
ζ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης,
του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x
ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΚ
(όπου εφαρµόζεται).
η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού,
τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται
σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και
γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο
προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή
τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/
1997 (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρκα), ο
κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του
γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 5
Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου

0,5

2,0
5,0

8,0

1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων του παρόντος.
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2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές
του παρακάτω πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)
0,01 - 300.000
300.000,01 - 400.000
400.000,01 - 500.000
500.000,01 - 600.000
600.000,01 - 700.000
700.000,01 - 800.000
800.000,01 - 900.000
900.000,01 -1.000.000
Υπερβάλλον

Συντελεστής
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%

Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου
2 του άρθρου 1 κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού σύµφωνα µε την παράγραφο Β.2 του παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου
εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης,
καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών
των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται
στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2
του άρθρου 1 και ισούται µε το πέντε τοις χιλίοις (5‰).
Στην, κατά το προηγούµενο εδάφιο, συνολική αξία δεν
συµπεριλαµβάνεται, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται
και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων δ΄ της παραγράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4
του παρόντος,
γ) η αξία των δικαιωµάτων σε κτίσµατα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον
αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά, για τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του
άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενεδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του
ν. 2778/1999, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε
δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας
των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα
ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
32 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και χρόνος υποβολής δήλωσης
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται µε πράξη διοικητικού
προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).
2. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014
λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312):
αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών
2005 έως και 2014 και
ββ) για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών
2013 και 2014.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές
αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία
συντίθεται µηχανογραφικά από τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων και χρησιµοποιείται ως βάση για τον
προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
3. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κάθε επόµενου
του 2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα
στοιχεία των ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις
µεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και
κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 2
του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.
Άρθρο 7
Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωµής φόρου
1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται
έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονοµική αδυναµία
πληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόµενο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες
(9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για
τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο
υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του,
λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας,
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα
(150 µ2) και
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί
προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
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2. Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ
για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο
υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του,
λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας,
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα
(150 µ2),
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί
προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και
δ) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς
του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω.
3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωµής του φόρου σε νοµικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και µπορεί να επαναχορηγηθεί µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού προσώπου, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο
προηγούµενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει µείωση άνω του
τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο
προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα
(10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου
και η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.

2. Ειδικότερα, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Άρθρο 9
Συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία
σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. »
2. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 54Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε
αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται
και δεν επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής
Διοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο,
µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού.
2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των
κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν
τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται
από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν
δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούµενης παραγράφου. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της
κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού,
καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµιάς.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/
2010 (Α΄ 58) µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορο-

9
λογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούµενα έτη.
4. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των
παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, µε την προϋπόθεση
ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων, για το συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας
του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, το
καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται του
οφειλόµενου ποσού. Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.
5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εµπράγµατης αγωγής
ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου,
αν δεν προσκοµισθεί µέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι
προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιµο
αυτό επιβάλλεται µε πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 οι υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται, αντιστοίχως, σε 7 και 8
και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:
«5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο
φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή
βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται
σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή
των τόκων και προστίµων που οφείλονται σε δικές τους
πράξεις ή παραλείψεις.
6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή
επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο
µαζί µε τους υπόχρεους για την πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
που βαρύνει το δικαίωµα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα
αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στη διαδικασία του
άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ηµερών από
την κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας
πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.»

Άρθρο 10
Εξόφληση φόρου
Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος ως εξής:
«8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται
η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου
από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε
τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η
διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 11
Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων
1. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1587/1950 (A΄ 294) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για µεταβιβάσεις που διενεργούνται από την 1.1.2014.
Άρθρο 12
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά µε
την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή
έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εµπράγµατο
δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα αποκλειστικής
χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο
τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των
παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων, υποχρεούται
να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/
2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο.
Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται
υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή
στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην
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άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική επιφάνεια και η
πραγµατική χρήση του ακινήτου.»
3. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν παραλάβει αυτά
χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.»
4. Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3427/2005 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.»
5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του
άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ισχύουν µέχρι την έκδοση
των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 13
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010,
µε την εξαίρεση του άρθρου 32 του ίδιου νόµου.
2. Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1η Ιανουαρίου
2014 :
α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους.
β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «, νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του οικοδοµικού τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.
Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν
έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται
στην προηγούµενη περίπτωση, συντελεστής οικοπέδου
(Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται
οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές Σ.Οικ., συνολική
τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη
χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»
4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 3842/ 2010, η
υφιστάµενη παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο
8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικι-

σµού είναι το γινόµενο του αθροίσµατος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές συνιδιοκτησίας, πρόσοψης, απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’
αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 (Β΄ 1328) απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
7.1 Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρµόζεται αποκλειστικά για αγροτεµάχια τα οποία έχουν πρόσωπο σε Εθνική
ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν µέχρι και οκτακόσια (800)
µέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το
γινόµενο της αρχικής οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του µεγέθους των κτισµάτων και του
συντελεστή κατηγορίας κτίσµατος.
7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσµατος ορίζεται ανάλογα µε το είδος του κτίσµατος ως εξής:
α) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κατοικία ή
µονοκατοικία,
β) 0,4, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποθήκη
ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσµα,
γ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποκλειστικά άλλης κατηγορίας κτίσµα, πλην των περιπτώσεων
α΄ και β΄,
δ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικίας και αποθήκης,
ε) 0,5 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα
αποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας
κτίσµατα πλην κατοικιών ή µονοκατοικών,
στ) 0,65 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικιών ή µονοκατοικιών και άλλης κατηγορίας
κτισµάτων πλην αποθηκών,
ζ) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κτίσµα για
τα οποία δεν προκύπτει η κατηγορία τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
7.3 Για τον υπολογισµό της αξίας δασών και δασικών
εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή, µη εφαρµοζοµένων διατάξεων του ν. 998/
1979 (Α΄ 289).»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος
µε τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 3842/
2010 εφαρµόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται από 1.1.2014, ως εξής:
«γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
σε ποσοστό 11,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων
του φόρου αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 14
Οικονοµική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής
κρίσης της χώρας
1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόµενα έτη, 2014,
2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται µε βάση τα πλοία τα
οποία εκµεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή µη, η κάθε πλοι-
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οκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:
α. Για όλα τα πλοία µε ελληνική σηµαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόµου, καταβάλλεται ετησίως και για
τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο µε το διπλάσιο του
τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούµενη κάθε φορά
φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό
του νόµου προβλεπόµενες µειώσεις του άρθρου 5 του
ν. 27/1975.
β. Για τα πλοία µε ξένη σηµαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και
για τα τρία (3) επόµενα έτη ποσό ίσο µε το διπλάσιο του
τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούµενη κάθε φορά
φορολογική περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
ν. 27/1975, όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό
του νόµου τυχόν προβλεπόµενες µειώσεις ή εκπτώσεις
του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου
26 του ν. 27/1975.
2. H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία, καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες
εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σηµαία, τα οποία έχουν
τεθεί υπό τη διαχείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα
υπόχρεες µε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση
που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από κοινού από περισσότερες της µίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες
είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή της
παροχής του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η
πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία
στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της, η
διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή της
παροχής που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριµένου πλοίου.
3. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση
της παροχής του παρόντος άρθρου, αρµόδια είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που έχει παραλάβει
και τις αντίστοιχες ετήσιες δηλώσεις του φόρου πλοίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 27/1975. Η κοινοποίηση
όλων των εγγράφων που αφορούν στην παροχή του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια
εταιρεία ή στην ηµεδαπή πλοιοκτήτρια.
4. Για τον υπολογισµό του ποσού της παροχής του άρθρου αυτού λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραµονής των πλοίων στην ελληνική σηµαία ή ο συνολικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σηµαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.
5. Για τον υπολογισµό και την καταβολή της παραπάνω
παροχής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έ-

τους, σχετικά µε τον αριθµό των πλοίων, τη σηµαία, την
ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθµό ΙΜΟ,
το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου, µε βάση τα
κριτήρια υπολογισµού του παρόντος άρθρου. Για τα
πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σηµαία στην ανωτέρω
δήλωση, θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της προηγούµενης
φορολογικής χρήσης. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια, κατά το χρονικό διάστηµα της
τριετίας 2014-2016 µε την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2)
του ετήσιου οφειλόµενου ποσού παροχής και το άλλο ένα δεύτερο (1/2) αυτής καταβάλλεται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του Ιουλίου εκάστου έτους.
Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος ποσού παροχής, κάθε υπόχρεος θα λαµβάνει βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης
νόµιµης εγκατάστασης διαχειριστικών εταιρειών, καθώς
και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
6. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για τη βεβαίωση της, κατά το παρόν άρθρο, παροχής παραγράφεται µετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται η παροχή.
7. Η παροχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 26 του
ν. 27/1975 (Α΄ 77).
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία
καταβολής αυτής και κάθε σχετικό θέµα για την καταβολή της.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
1. Οι φόροι κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων
φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων και οι φόροι που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3842/2010 (Α΄
58), του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3634/2008 (Α΄ 9), του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4
του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2459/1997
(Α΄ 17), για τους οποίους προβλέπεται άµεση καταβολή
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις, καταβάλλονται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πράξης άµεσου ή
διοικητικού προσδιορισµού του φόρου. Η καταβολή του
φόρου αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής που
εκδίδεται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Ο τύπος και το περιεχόµενο του αποδεικτικού καταβολής καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η
Ιανουαρίου 2014. Κάθε αντίθετη διάταξη νόµου για το
θέµα αυτό δεν έχει εφαρµογή.
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Άρθρο 16
Ρυθµίσεις για την απόσυρση των
αυτοκινήτων οχηµάτων

Άρθρο 18
Τροποποιήσεις των νόµων 4110/2013, 2238/1994
και 3525/2007

1. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212), όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιείται µε
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται
µέχρι και 31.12.2014.
2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα
που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2014.»
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι
20.12.2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός
του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος και το αργότερο µέχρι και τις
31.12.2015.»
5. α. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του ν. 3943/2011 εφαρµόζονται για αυτοκίνητα οχήµατα που θα τελωνισθούν και θα
καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις
µέχρι και 31.12.2014. Η προθεσµία αυτή, εφαρµόζεται
και για τα αυτοκίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.»
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2014.

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Επίσης, ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε
κράτος µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ
Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα
αυτό στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των κρατών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των µη συνεργάσιµων κρατών της παραγράφου 5 και των κρατών µε προνοµιακό
φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της παραγράφου
7 του άρθρου 51Α του παρόντος Κώδικα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για εισοδήµατα
που αποκτώνται τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 (φορολογικές χρήσεις 2012 και 2013).
2. α. Εφόσον στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα
στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων–Αθήνα 2004» βάσει οµαδικού ασφαλιστηρίου
συµβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής, και, κατόπιν υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις,
αυτές δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η έως τις 30.6.2014:
α) υποβολή από τους υπόχρεους, στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.,
έγγραφης δήλωσης, µε την οποία δηλώνουν αµετάκλητα
ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγχου,
β) προσκόµιση αντιγράφου κατατεθειµένης στο αρµόδιο
διοικητικό δικαστήριο δήλωσης παραίτησης, εφόσον έχει ασκηθεί και εκκρεµεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο και γ) εξόφληση των αναλογούντων στην ανωτέρω παροχή κύριων φόρων. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς προς έλεγχο υποθέσεις, καθώς και στις υποθέσεις
οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και την αµετάκλητη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογούντες κύριους φόρους, έως τις 31.12.2014.
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου εφαρµόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν τη φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 της παρ. 3α του ν. 2327/1995, που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία µέλη της Ακαδηµίας
Αθηνών.
3.α. H παρ. 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/ 2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το
άρθρο 26 του ν. 3728/2008, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Οι εκκρεµείς φάκελοι τεκµηρίωσης των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 3728/2008 που έχουν προσκοµιστεί στη
Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
και αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τα αυτοκίνητα οχήµατα
των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α΄ 171)
εφαρµόζονται και για τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων
των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του
ν.δ. 10/ 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου
του Αγίου Όρους» (Α΄ 309) και της παρ. 1 του άρθρου
132 του ν. 2960/2001.
2. Για τα ανωτέρω είδη που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας από την περιοχή του Αγίου Όρους τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής µε κατάθεση διασάφησης
εισαγωγής στην αρµόδια τελωνειακή αρχή επί της οποίας βεβαιώνεται ο φόρος προστιθεµένης αξίας µε βάση
τη φορολογητέα αξία, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000
«Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248).
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µετά τη 18η Δεκεµβρίου 2008 και η προθεσµία υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος λήγει µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 2011, παραδίδονται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου και συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Στην ίδια ως άνω αρµόδια Υπηρεσία παραδίδονται και οι
καταστάσεις των ενδοοµιλικών συναλλαγών που είχαν
υποβληθεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας
Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για όλες
τις διαχειριστικές περιόδους. Οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωµα
να ζητούν τους φακέλους τεκµηρίωσης από όλες τις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συντάξουν φάκελο
τεκµηρίωσης για τις ως άνω διαχειριστικές περιόδους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 3627/ 2008 και να αξιοποιούν αυτούς και τα ως άνω
παραδοθέντα στοιχεία στο πλαίσιο των διενεργούµενων
από αυτές φορολογικών ελέγχων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σε κάθε διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Σε περίπτωση µη διάθεσης στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
του φακέλου τεκµηρίωσης εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης ή µη υποβολής
της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών, επιβάλλεται
µε απόφαση του Προϊσταµένου της, σε βάρος της επιχείρησης πρόστιµο ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) επί
της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και
Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στους ως άνω φακέλους τεκµηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Ως εκκρεµείς φάκελοι νοούνται οι φάκελοι των υποθέσεων για τις οποίες είτε δεν έχει γίνει έναρξη του
ελέγχου είτε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου και δεν έχει
επιδοθεί στις ελεγχόµενες επιχειρήσεις απόφαση επιβολής χρηµατικού προστίµου από το αρµόδιο προς τούτο
όργανο. Ως έναρξη του ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη
της Διοίκησης προς περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου
τεκµηρίωσης ή/και προσκόµισης συµπληρωµατικών εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόµιση του φακέλου τεκµηρίωσης. Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσµης υποβολής της κατάστασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008,
για τις οποίες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το οριζόµενο στην παράγραφο 6 του ίδιου
ως άνω άρθρου, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο που
ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Αρµόδια για την περαίωση των υποθέσεων αυτών
είναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, η οποία οφείλει
εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να
εισηγηθεί σχετικά στον αρµόδιο, για την επιβολή του
προστίµου Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 ως 6 του άρθρου 11 της υπ’ αριθµ. Α2 -8092/ 31.12.2008 υπουργικής απόφασης (Β΄
2709). Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος, εκπρόθεσµες
καταστάσεις ενδοοµιλικών συναλλαγών υποβάλλονται
αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, η οποία και επιβάλλει το πρόστιµο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του
ν. 4110/2013 καταργείται.
4. H διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3525/2007 (Α΄ 16) ισχύει και για τις χορηγίες που γί-

νονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής
Προεδρίας µέχρι τις 30.6.2014.
5. Οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων µπορούν νοµίµως να υπόκεινται
σε τµηµατική απόσβεση, εφόσον δεν µπορεί να εκπεστεί
ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, στην οποία αυτά αποκτήθηκαν. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου αφορά τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013. Καµία επιστροφή
φόρου δεν γίνεται συνεπεία της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσης.
Άρθρο 19
Οργανωτικά θέµατα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ΄
της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει
το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ.
για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών µέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώµατα του Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις
παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε.
όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17).
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε
τέσσερα Τµήµατα:
α) Τµήµα Α΄- Διοικητικής µέριµνας, νοµικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης.
β) Τµήµα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης
µεγάλων οφειλών και στοχευµένων δράσεων είσπραξης
ανά οφειλέτη.
γ) Τµήµα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση
χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.
δ) Τµήµα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης
µεγάλων οφειλών και στοχευµένων ενεργειών είσπραξης σε οµάδες οφειλετών.»
2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
από τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί
ειδική εντολή ελέγχου κατά περίπτωση από τον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ή από τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 εφαρµόζονται και για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της.»
4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται για
τα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας α-
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ποζηµίωσης των µελών του Συµβουλίου που καλούνται
από το εξωτερικό για την άσκηση των καθηκόντων τους,
εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους αποζηµίωση.»
β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1.9.2013.
γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 υπουργική απόφαση για την εφαρµογή της περίπτωσης
Α΄ του παρόντος µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης,
ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν µε το ανωτέρω περιεχόµενο µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 20
Οργανωτικά θέµατα
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 (Α΄ 128)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ του κλάδου Εφοριακών. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτηµάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Η παρ. Ι του άρθρου 66 του π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον MASTER και πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Α. Στις Διευθύνσεις Τοµέων Παραγωγής, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και Κοινωνικής Πολιτικής
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ,
µε καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της
Κατηγορίας ΠΕ, µε άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Στις Διευθύνσεις Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και
Προβλέψεων και Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Β. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι
όλων των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα οι
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε πτυχίο Νοµικής
Σχολής και άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του
ν. 3049/2002 (Α΄ 212) τροποποιείται ως εξής:
«Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποι-

ούµενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονοµικών ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο της
σύµβασης που πρόκειται να ανατεθεί.»
4. Η εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), παρατείνεται ως
προς την προθεσµία, µέχρι 31.12.2014.
5. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 83 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η ηµεροµηνία «31.12.2013» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.12.2014».
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 21
Συµπλήρωση διατάξεων πρώτου µέρους Κ.Φ.Ε.
Το πρώτο µέρος των γενικών διατάξεων του
ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 οι
λέξεις «ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας» διαγράφονται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα
συνεχώς για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων
και σύντοµων διαστηµάτων παραµονής στο εξωτερικό,
είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ηµέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόµοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραµονή τους δεν υπερβαίνει τις
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων παραµονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 4172/2013 προστίθενται οι λέξεις «µέσω µόνιµης εγκατάστασης», στην περίπτωση θ΄ οι λέξεις «η συναλλαγή πραγµατοποιείται στην ηµεδαπή ή» διαγράφονται και στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 5 µετά τη λέξη «από» προστίθεται η λέξη
«φορολογικό».
Άρθρο 22
Συµπλήρωση διατάξεων δεύτερου µέρους
Κ.Φ.Ε. σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος
φυσικών προσώπων
Το δεύτερο µέρος των γενικών διατάξεων του
ν. 4172/ 2013 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «ετήσιο» προστίθεται η λέξη
«φορολογητέο».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «και εφόσον
δεν έχει την εµπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία
του» διαγράφονται. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
µπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και
να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
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3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4172/2013 ή λέξη «όπως» διαγράφεται και αντικαθίσταται από τις λέξεις «του οποίου η µέθοδος υπολογισµού».
4. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα
σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου
της κλίµακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου να υπολογιστεί το
ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
5. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 οι λέξεις
«για εξαρτώµενα µέλη» διαγράφονται και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «το φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη
του».
6. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «γεωργικών» προστίθεται
η λέξη «πτηνοτροφικών».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 πριν το
τελευταίο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, συµπεριλαµβανοµένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά
οµόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
µπορεί να προβλέπεται η εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους
τίτλους. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι φορολογούµενοι που ασχολούνται κατ’ επάγγελµα µε τις ανωτέρω
συναλλαγές.»
γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 ή λέξη «προηγούµενου» αντικαθίσταται µε
τη λέξη «δεύτερου».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 4172/2013,
η φράση «του επόµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» και στην
περίπτωση β΄ του άρθρου 22 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αγοραίας» και οι λέξεις «έµµεσων µεθόδων ελέγχου» από τις λέξεις «των στοιχείων
που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση».
8. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 22Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Δαπάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα τρία (3) έτη.
Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών κα-

θορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της
δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις
δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας
θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό
διάταγµα.»
9. Στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 µετά τις λέξεις
«τραπεζικά δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες» και στην περίπτωση δ΄ του
άρθρου 23 οι λέξεις «για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων» διαγράφονται.
10. α. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
24 µετά τη λέξη «ανακατασκευής» προστίθενται οι λέξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος»,
εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν
τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
στστ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη
«απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεων» προστίθεται η λέξη «φορολογικών»,
ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής» και
ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική».
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/
2013 µετά την περίπτωση ε΄ προστίθεται νέο εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση της µίσθωσης οχηµάτων στην έννοια
του µισθώµατος σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήµατος.»
γ. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του
ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:
«9. Ο υπολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 41 και 42 γίνεται µε βάση τις φορολογικές αποσβέσεις.»
11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «επισφαλών απαιτήσεων»
και πριν τις λέξεις «των µετόχων» προστίθεται η λέξη
«κατά».
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12. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/ 2013, οι λέξεις «επιχειρηµατικών κερδών» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα» και
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 µετά τις λέξεις «νοµικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 45».
13. Το άρθρο 28 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έµµεση» διαγράφεται και η λέξη «κερδών» αντικαθίσταται από τη λέξη
«εσόδων», στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 µετά τις
λέξεις «επιχειρηµατική δραστηριότητα» προστίθενται οι
λέξεις «µπορεί να» και µετά τη λέξη «προσδιορίζεται»
προστίθενται οι λέξεις «µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή».
β. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 28 αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον
νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία
δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική Διοίκηση µετά από
σχετική πρόσκληση.»
γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει
ως εξής:
«2. Το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν
προέρχεται από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος
δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών
διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα.»
14. Το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο δεύτερο κλιµάκιο της κλίµακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 το µαθηµατικό σύµβολο «ίσο» διαγράφεται.
β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6
που έχουν ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα
σε νησιά µε πληθυσµό σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους,
το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της
κλίµακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα
τοις εκατό (50%), προκειµένου να υπολογιστεί το ποσό
του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2015.
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατοµικών
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη
διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προµηθευτή, µετά από την
ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, η ο-

ποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 3468/2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου.»
15. Το άρθρο 34 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του
άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ).»
β. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32» και στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις «ή του άρθρου 34»
διαγράφονται.
16. Στο άρθρο 35 του ν. 4172/2013 το κόµµα µετά τη
λέξη «είδος» διαγράφεται.
17. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη
ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.»
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 41 µετά τη λέξη «αποπληθωρισµένη» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 5» και
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41
µετά τη λέξη «τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία».
18. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
42 µετά τις λέξεις «το τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή
αγοραία αξία».
γ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
42 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το
χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε
από τα ανωτέρω είναι χαµηλότερο.»
δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά τη λέξη «µηδενική» προστίθενται οι λέξεις
«,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγµατοποιείται µετά
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
ήτοι την 29η Σεπτεµβρίου του έτους 1999. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της τιµής κτήσης, µε αναγωγή στην ηµεροµηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή.»
ε1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθµός «2» αντικαθίσταται από τον αριθµό «3».
ε2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 προστίθενται οι λέξεις «και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄
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της παραγράφου 1. Ζηµιές από συναλλαγές σε τίτλους
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 συµψηφίζονται
µόνον µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία.
στ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που
έχει ως εξής:
«8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι
σε κράτη µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε
τις προηγούµενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.»
Άρθρο 23
Συµπλήρωση διατάξεων τρίτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα».
2. Το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εµπίπτει
και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία
δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που
έχει ως εξής:
«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων που εφαρµόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων,
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα νοούνται τα οριζόµενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρµογή
του Κανονισµού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.»
γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που
έχει ως εξής:
«4. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ΄του
Μέρους Δεύτερου.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό
«ή» µετά τη λέξη «πρόσωπο» διαγράφεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις
«καθώς και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή».
4. Το άρθρο 49 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατι-

κές δαπάνες, στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες
τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
εφόσον το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µεταφέρεται
χωρίς χρονικό περιορισµό.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες όταν πραγµατοποιούν συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή
και εγχώριες, µε συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. µε οικονοµικούς ή εµπορικούς
όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα
είχαν πραγµατοποιηθεί από το νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω
των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων)
περιλαµβάνονται στα κέρδη του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.»
6. Το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρίες» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία»
και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι»
νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
52 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε
τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού
νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας
εταιρείας.»
δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου
52 η λέξη «κάτοικος» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος».
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 52 η λέξη «λήπτρια» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εισφέρουσα».
7. Το άρθρο 53 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανταλλαγή τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι»
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νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια».
γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και µία µετοχή» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «και έναν τίτλο» και οι λέξεις «µετοχικού
κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κεφαλαίου».
δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις
«ανταλλαγής µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«ανταλλαγής τίτλων».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
53 η λέξη «µετοχών» διαγράφεται και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «από τον µέτοχο
στην αγοραία τους τιµή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«από τον µέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία».
στ. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος».
ζ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις «της λογιστικής αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους».
η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις «αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται
και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων».
8. Το άρθρο 54 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «επιλεγεί» και οι λέξεις «, ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο
της εισφέρουσας εταιρείας,» διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι»
νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
β. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου».
γ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε
τη λέξη «κεφαλαίου» και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 οι λέξεις «ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου».
δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφάλαιο».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
54 οι λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «εφαρµόζονται».
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου
54 οι λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «εφαρµόζονται».
η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόµενοι
τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι τίτλοι αµέσως πριν τη συγχώνευση ή διάσπαση».
θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις
«µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο ο οποίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εφαρµόζονται σε µέτοχο ή εταίρο
ο οποίος», στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 17 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο µέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι φορολογι-

κός κάτοικος Ελλάδος, κατείχε τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας
µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα».
ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54, οι λέξεις «της λογιστικής αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους».
ια. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54, οι λέξεις «αξία
από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται
και αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογητέα αξία από
την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως
πριν την συγχώνευση ή διάσπαση».
9. Το άρθρο 58 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 µετά τις λέξεις
«διπλογραφικά βιβλία» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς
και τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου
45 που τηρούν απλογραφικά».
β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Για τους φορολογούµενους των περιπτώσεων α΄,
β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 µειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄,
β΄ , δ΄ , ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, εφόσον αυτές εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως
ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο
προµηθευτή, µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι
δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/
2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
µέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.»
Άρθρο 24
Συµπλήρωση διατάξεων τέταρτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «εργαζοµένους τους» προστίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 οι λέξεις «την παράγραφο 4 του άρθρου 8» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «το άρθρο 12».
3. Στο άρθρο 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής:
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«6. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής
του υποκείµενου σε παρακράτηση εισοδήµατος.»
4. Το άρθρο 62 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 62 η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή το
φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδηµα
από δικαιώµατα και τις αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες,
αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς που ισχύει
για τους φορολογικούς κατοίκους που λαµβάνουν τέτοιες αµοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.»
γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη
µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο
41 καταβάλλει στο συµβολαιογράφο κατά την υπογραφή
του συµβολαίου µεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύµφωνα µε το άρθρο 43.»
5. Το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
63 οι λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» και µετά
τις λέξεις «στην καταβολή» προστίθενται οι λέξεις «ή ο
φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο
νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα κατέχει άµεσα
µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει
όσο και του φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή».
β. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «Οδηγίας
2009/133/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγίας
2003/49/ΕΚ».
6. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός
από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 1», καθώς και οι λέξεις «που έχει τη
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα» διαγράφονται,
και µετά τη λέξη οντότητα» προστίθενται οι λέξεις «που
λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ και».
β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του
παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης».
γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7
που έχουν ως εξής:
«6. Οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν πιστω-

τικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.»
«7. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής
της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής.»
Άρθρο 25
Συµπλήρωση διατάξεων έκτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος και την προκαταβολή φόρου
1. Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 µετά τη
λέξη «προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή
του φόρου», στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «για όλα
τα» προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούµενα», στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά
το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και
την 30ή Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι
και την 30ή Απριλίου».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως
εξής:
«6. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής
καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι
την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής της δήλωσης και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία ηµέρα του τρίτου
και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου
φορολογικού έτους.»
2. Το άρθρο 68 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 µετά τη
λέξη «οντοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή
του φόρου», στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 µετά τη
λέξη «δηλώνουν» προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και
στην παράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα
από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «µέχρι και την τελευταία ηµέρα του έκτου
µήνα από το τέλος του φορολογικού έτους».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως
εξής:
«3. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό της
φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα
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31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν
έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9. Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από ηµεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει
το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος. Σε περίπτωση που το ποσό του
φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της δήλωσης και οι
υπόλοιπες επτά (7) µέχρι την τελευταία ηµέρα του έβδοµου µήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν
µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου
γίνεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης.»
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.
4172/2013 οι λέξεις «που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49» και στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις
«µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται.
4. Το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκατό
(80%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 µετά τη
λέξη «γ΄» προστίθεται η λέξη «ε΄».
γ. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 9 του άρθρου 71 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τις εταιρείες που µετασχηµατίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του παρόντος, του
ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση.»
δ. Οι περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 διαγράφονται και οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ αναριθµούνται σε β΄, γ΄, δ΄, ε΄
και στ΄ αντίστοιχα.
Άρθρο 26
Συµπλήρωση µεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ
και έναρξη ισχύος
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2014 και µετά».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν» αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν».
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 αναριθµούνται οι παράγραφοι 9 έως και 17 σε παραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2017. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες
τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(ΕBITDA):
- το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου
2014,
- το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου
2015,
- το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου
2016.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται
πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών
δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρµόζονται στις
επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, µόνο κατά το µέρος που αφορά στην εκτέλεση δηµοσίου έργου ή την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας µέσω σύµβασης παραχώρησης, κατά
την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 και
60/2007, η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο, ή µέσω σύµβασης Σύµπραξης Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά
τις διατάξεις του ν. 3389/2005, οι οποίες συνάπτονται
µέχρι και τις 31.12.2014.»
4. Στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως
αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «που πραγµατοποιούνται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των οποίων η διαδικασία αρχίζει».
5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «εµφανίστηκαν στον
τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την
1.1.2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2013.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013, οι λέξεις «προηγούµενου» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «πρώτου» και πριν τη λέξη «ζηµίες» προστίθενται οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιµες».
γ. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου
72 του ν.4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδάφιου ως
συµψηφισµός νοείται το αλγεβρικό άθροισµα και το οποίο αυξοµειώνει το φορολογικό αποτέλεσµα (κέρδη ή
ζηµίες) της επιχείρησης.»
δ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την απόφαση
διανοµής από τη γενική συνέλευση των µετόχων.»
6. Η παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως α-
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ναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για ισολογισµούς που κλείνουν µε ηµεροµηνία
31.12.2014 και µετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόµων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων.»
7. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18 που έχει ως εξής:
«18. Για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα η παράγραφος 2 του
άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.»
8. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 19 που έχει ως εξής:
«19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.1905/1990 (Α΄ 147).»
9. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 20 που έχει ως εξής:
«20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν
να ισχύουν η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(Α΄16) και η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (Α΄
21).»
10. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά
για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι
και την 30ή Ιουνίου.»
11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν
να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού του νόµου.»
12. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 οι παράγραφοι 21
και 22 αναριθµούνται σε παραγράφους 22 και 23 και προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η παράγραφος 1 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2015.»
13. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 η παράγραφος 23
αναριθµείται σε παράγραφο 25 και προστίθενται νέες
παράγραφοι 23 και 24 ως εξής:
«23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος από επιχειρηµατική
δραστηριότητα των οικοδοµικών επιχειρήσεων εφαρµόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει
εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 1.1.2006 και µετά.
24. Κατά τον υπολογισµό του φόρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο φορολογούµενος απαιτείται να
προσκοµίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του φορολογητέου εισοδήµατός του. Το ποσό των
αποδείξεων που προσκοµίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500)
ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη
θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου ποσού αποδείξεων, µε ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια

(10.500) ευρώ και του προσκοµισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 22%.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων, ο τρόπος επιµερισµού των δαπανών µεταξύ των
συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουµένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτών. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αποκλειστικά για το
φορολογικό έτος 2014.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Δ.Δ.Η.Χ., Γ.Λ.Κ.
ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
1. α) Στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) συνιστάται Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους,
στην οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της Δ23- Διεύθυνσης Δηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους. Η συνιστώµενη µε το παρόν Διεύθυνση
διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τµήµατα: i) Τµήµα Α΄ - Συµβατικό, ii) Τµήµα Β΄- Προϋπολογισµού και Εξυπηρέτησης
Δηµοσίου Χρέους, iii) Τµήµα Γ΄- Τίτλων και iv) Τµήµα Δ΄Λογιστικό και οι αρµοδιότητές της ασκούνται από τα
Τµήµατα σύµφωνα µε την κατανοµή της παραγράφου 2
του άρθρου 25 του π.δ. 284/1988 (Α΄128 και 165).
β) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, ενεργεί ως εντολοδόχος στο όνοµα και για
λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου.
2. α) Από τις υφιστάµενες αρµοδιότητες της συσταθείσας µε το άρθρο 1 του π.δ. 85/1996 (Α΄69) Δ49-Διεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης
Κρατικών Διαθεσίµων του Γ.Λ.Κ. οι αρµοδιότητες: i) επί
κατασχέσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύµατα και ii) της διενέργειας συµψηφισµών ληξιπρόθεσµων οφειλών µεταξύ των φορέων του
Δηµοσίου, µεταφέρονται στη Δ24-Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού.
β) Οι λοιπές αρµοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης,
πλην εκείνων που έχουν µεταφερθεί στη Διεύθυνση
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης µε την αριθ.2/23686/0004/19.3.2012 (Β΄809) κ.υ.α., µεταφέρονται στη Διεύθυνση Δανεισµού και Διαχείρισης στον
Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
3. α) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δηµοσίου Χρέους συνιστώνται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.
β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν µε απόσπαση υπαλλήλων και Προϊσταµένων του Γ.Λ.Κ. κατά
προτεραιότητα εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στη
Δ23-Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ., µετά από
αίτησή τους προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σε αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου θέση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των άρθρων 68 παράγραφος 6 και 86 παράγραφος 5 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
γ) Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., χωρίς γνώµη υπηρεσιακού
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συµβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισµό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου µπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε
θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου µε αυτή που κατείχαν πριν την απόσπασή τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση προϊσταµένου, καλύπτουν την πρώτη που
θα κενωθεί.
δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ. που
θα αποσπαστούν στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που διανύεται
στο Γ.Λ.Κ..
Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα
προέλευσής τους.
ε) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αποδίδει στους φορείς προέλευσης τις
εκάστοτε οφειλόµενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, στον Οργανισµό.
4. Η Δ23-Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους και η Δ49-Διεύθυνση Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίµων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ., καταργούνται.
5. α) Στο άρθρο 3 του ν. 2628/1998 (Α΄151), προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:
«ιβ) επιλέγει, τοποθετεί και παύει τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης ή Τµήµατος του Οργανισµού, επιλέγοντας µεταξύ είτε υπαλλήλων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. είτε υπαλλήλων αποσπασµένων σε αυτόν.»
β) Από την περίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998, όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «διατηρουµένων των λοιπών συναφών
αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίµων.»
6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 284/1988, του
άρθρου 1 του π.δ. 85/1996 (Α΄69), του άρθρου 13 παρ. 3
του ν. 2469/1997 (Α΄38) και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα 2925530/3356/0004/15.4.1997 κ.υ.α. (Β΄316),
καταργούνται.
7. α) Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και
διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους (χρεολύσια - τόκοι συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονοµικών
µετά από εισήγηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Οι πληρωµές διενεργούνται από την αρµόδια Διεύθυνση των Λογαριασµών
του Δηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Δ24) σύµφωνα µε την πρόταση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και τακτοποιούνται µε την έκδοση τακτικών συµψηφιστικών
χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία διενεργούνται και οι εγγραφές των πιστωτικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
β) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. είναι υποχρεωµένος να συντάσσει κάθε τρίµηνο ειδική έκθεση προς τον εποπτεύοντα υπουργό που κοινοποιείται και στη Βουλή, αναφορικά µε την όλη διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους, τις προβλέψεις και
εκτιµήσεις για το επόµενο τρίµηνο, καθώς και τις εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και οι αποσπάσεις του ειδικού επιστηµονικού

προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που λήγουν εντός του έτους
2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους µέχρι
τις 31.12.2014.
δ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που
δηµοσιεύεται µόνο µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο
του Οργανισµού µπορεί να καθορίζεται η ώρα έναρξης
του νοµίµου ωραρίου του εν γένει προσωπικού του Οργανισµού. Με την απόφαση του προηγουµένου εδαφίου
η σχετική ώρα µπορεί να καθορίζεται κλιµακωτά και σε
κυλιόµενο πρόγραµµα ανά κατηγορία προσωπικού ή ανά
οργανωτικό σχηµατισµό του Οργανισµού και ανάλογα
µε τις µεταβαλλόµενες υπηρεσιακές ανάγκες.
8. α) Με αποφάσεις του εποπτεύοντος υπουργού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ή τεχνικό ζήτηµα
που ανακύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
β) Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη
Δ23-Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους του Γ.Λ.Κ. νοείται η
Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές
και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
που ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 28
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης υπηρεσιών
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
δηµοσιολογιστικού δικαίου
1. α. Στις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), όπως αυτές προβλέπονται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις [άρθρο 43 του π.δ. 284/1988
(Α΄ 128 και 165) και άρθρο 7 του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259)]
προστίθενται και οι κατωτέρω αρµοδιότητες:
i) Παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού
προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για : αα) την εξόφληση
των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων (τακτικών και
προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων, ββ) την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους (ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.).
ii) Μέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των
οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
iii) Ενηµέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων.
iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων
Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
β. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες, όσον αφορά στις Υ.Δ.Ε.
που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, κατανέµονται
και ασκούνται από το Τµήµα Λογιστικό, πλην της τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων που διενεργείται από τα
Τµήµατα Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά λόγο αρµοδιότητας.
2.α. Στις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, που
λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος, συνιστώνται τα ακόλουθα Γραφεία:
(i) Εκκαθάρισης Δαπανών και
(ii) Λογιστικό.
β. Οι αρµοδιότητες των συνιστώµενων Γραφείων είναι
οι αντίστοιχες των Τµηµάτων Εκκαθάρισης Δαπανών και
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Λογιστικού των Υ.Δ.Ε., επιπέδου Διεύθυνσης.
3.α. Οι προθεσµίες αποστολής από τους Διατάκτες
στις οικείες Υ.Δ.Ε., των δικαιολογητικών δαπανών προς
έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή τους, και θεώρησης των εκδιδόµενων ενταλµάτων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως:
(i) Αποστολή δικαιολογητικών: Εντός τριών (3) ηµερών από την πρωτοκόλληση του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου στην Υπηρεσία.
(ii) Θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων: Εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Μη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών συνεπάγεται
την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρµόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Δαπάνες των Περιφερειών που πραγµατοποιήθηκαν
εντός του πρώτου τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισµού
τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), δύνανται να πληρωθούν κατά παρέκκλιση των κειµένων περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, σε
βάρος του προϋπολογισµού του τρέχοντος ή/και του επόµενου οικονοµικού έτους, τηρουµένων των λοιπών
προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
5.α. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ.2 της παρ.
Γ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αριθµείται ως 2.α και προστίθεται περίπτωση 2.β ως εξής:
«2.β. Στην καθοριζόµενη στην παραπάνω περίπτωση
2.α συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, µέχρι του ύψους των υφιστάµενων κατά την
31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών
του, δύνανται να συµπεριλαµβάνονται και ποσά για: α)
Κατασχέσεις που διενεργήθηκαν µετά την 1.1.2012 σε
βάρος των τραπεζικών λογαριασµών του φορέα, κατόπιν
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην
εξόφληση υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του και β) δάνεια που έχουν συναφθεί από το φορέα, κατά το µέρος που οι πόροι των δανείων αυτών χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά
και µόνο για την εξόφληση υφιστάµενων κατά την 31η
Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.»
β. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4151/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος
άρθρου αρχίζει από 1.1.2014. Μέχρι τις 31.3.2014 η εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων δύναται να διενεργείται και από τις Δ.Ο.Υ.».
Άρθρο 29
1. Από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, µεταφέρεται µέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για µεταβιβάσεις προς
φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού που θα προκύψουν από τη µετάταξη ή µεταφορά ή
προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων. Οµοίως, από τις ως
άνω πιστώσεις θα καλυφθούν και οι δαπάνες µισθοδοσίας νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, στα πλαίσια ανακατανοµής προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα. Η διαδι-

κασία διενεργείται κατά το στάδιο κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισµού. Ειδικά για το έτος 2014 οι απαιτούµενες πιστώσεις µεταφέρονται κατά το πρώτο δίµηνο του έτους αυτού.
Το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης επί των ανωτέρω
µεταβιβάσεων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού και µεταφέρεται σε ειδικούς κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια επί της ακολουθούµενης διαδικασίας.
Τυχόν υπόλοιπα των κωδικών αυτών µεταφέρονται
στους προϋπολογισµούς των υπουργείων (κεντρικών,
περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, προκειµένου να µεταβιβασθούν στους φορείς των
υποτοµέων τους το αργότερο στο τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
και στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)
η φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» αντικαθίσταται µε τη φράση «στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή
και χρηµατοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται».
Άρθρο 30
Πρόγραµµα Εθελοντικής
Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
1. Επιτρέπεται η µετάταξη µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της 'Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώµενες, µε την πράξη µετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της 'Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος και
των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων.
Για τη µετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογηµένων αιτηµάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται
η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
προς µετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µετάταξης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόµενη από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών συντάσσουν πίνακες συνδροµής κριτηρίων σε
ειδικό λογισµικό του Α.Σ.Ε.Π., τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π..
Το Α.Σ.Ε.Π. εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών,
κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18
του ν. 2190/1994 (Α΄28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, µε βάση τους πίνακες
συνδροµής κριτηρίων, τη µοριοδότηση και τις δηλώσεις
προτίµησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
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Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αµελλητί τον
πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
Για την ολοκλήρωση της µετάταξης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του
φορέα προέλευσης. Η γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήψη του πίνακα του προηγούµενου εδαφίου, στο φορέα υποδοχής
και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, µε κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσµίας των πέντε
(5) ηµερών δεν εκδοθεί σύµφωνη ή αρνητική γνώµη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του φορέα προέλευσης για
την ολοκλήρωση της µετάταξης.
Η απόφαση για τη µετάταξη εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήψη ή την κατά τεκµήριο έκδοση της σύµφωνης γνώµης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
2. Το προσωπικό που µετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιµότητα χρονικής διάρκειας ενός µηνός, αρχοµένης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η διαθεσιµότητα παύει αυτοδικαίως µε την πάροδο του µηνός και προς τούτο εκδίδεται αµελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία
του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και µετά
το πέρας της διαθεσιµότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.
Το προσωπικό αυτό, µετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και
να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιµότητας.
3. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει µετατάξεις µεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι ανωτέρω µετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων
της παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), ως ισχύει.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄
138) δεν ισχύουν για τις µετατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη Δηµόσια Περιουσία
1. Στο άρθρο 11 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης των τεχνικών έργων της παραγράφου 1, στα οποία έχουν προστεθεί, ως οργανικό σύνολο, έργα για τα οποία δεν υφί-

σταται άδεια της αρµόδιας αρχής, µπορεί να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού, έναντι ανταλλάγµατος, το οποίο
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οικεία
Κτηµατική Υπηρεσία Τεχνικού Φακέλου, θεωρηµένου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβάνεται διάγραµµα αποτύπωσης
των υφιστάµενων έργων και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους.
β. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οικεία
Κτηµατική Υπηρεσία θεωρηµένου αντιγράφου της, κατά
το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 170545/2013 (Β΄ 2425) κοινής
υπουργικής απόφασης, υποβληθείσας δήλωσης υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4014/2011.
γ. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο, εντός δύο µηνών από την έκδοση της πράξης παραχώρησης, αιτήµατος νοµιµοποίησης των µη καλυπτόµενων από άδεια έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27.
Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται, αζηµίως για το
Δηµόσιο, σε περίπτωση µη υπαγωγής του έργου σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων λόγω
µη συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων ή µη υποβολής, εντός της τασσόµενης προθεσµίας των δύο µηνών, αίτησης νοµιµοποίησης των έργων ή µη έκδοσης απόφασης νοµιµοποίησης, λόγω µη συνδροµής των κατά
νόµο προϋποθέσεων.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12.α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού
κοινόχρηστης παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθµένα
για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών, ακόµα και στην περίπτωση που στους ανωτέρω
κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή
καθ’ υπέρβαση αυτής.
β. Στην υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η
διαδικασία τυχόν απαιτούµενης αποκατάστασής του,
στην περίπτωση που τα υφιστάµενα παράνοµα έργα δεν
νοµιµοποιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 4182/2013
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4182/2013 καταργείται.
2. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δηµοσίου
1. Τις περιουσίες υπέρ του Δηµοσίου αποδέχεται ή αποποιείται ο Υπουργός Οικονοµικών. Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά την
υποβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. ή του προξένου, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά. Περίληψη της
πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαµβάνει κατά
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το δυνατόν λεπτοµερή και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, µετά τη δηµοσίευσή της, θέση κληρονοµητηρίου υπέρ του Δηµοσίου
κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 ΑΚ. Η µεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της πράξης αποδοχής και των
ακινήτων µε τη µεταγραφή της κατ’ άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.
2. Το Δηµόσιο δεν µπορεί να αποποιηθεί κληρονοµία η
οποία έχει επαχθεί σε αυτό εξ αδιαθέτου.
3. Το Δηµόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την
κληρονοµία µε το ευεργέτηµα της απογραφής, µη περιοριζόµενο σε προθεσµία για σύνταξη απογραφής και µη
στερούµενο σε καµιά περίπτωση των πλεονεκτηµάτων
του εξ απογραφής κληρονόµου.
4. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγµατα συνιστώνται και µε ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά
παραδόθηκαν στο Δηµόσιο.
5. Το Δηµόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή ασφαλείας για εκτέλεση τασσόµενου σε περιουσία όρου, καθώς
και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.
6. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από τον κληρονόµο ή κληροδόχο ή πρόσωπα άλλα εκτός από το Δηµόσιο ή καταλείπονται σε κοινωφελή
ιδρύµατα, ανακοινώνονται από τον βεβαρηµένο στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός τριών (3) µηνών από την αποδοχή της κληρονοµίας και εκκαθαρίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»
3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4182/2013 τίθεται κόµµα µετά τη λέξη «αποκατασταθεί» και προστίθεται η φράση «,καθώς και όσοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση».
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε διαχείριση ακινήτων περιουσιών η αρµόδια αρχή
µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Κτηµατικής Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο.»
5.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/
2013 αντικαθίστανται από µία νέα παράγραφο ως εξής:
«1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β΄ 2779) µε εφαρµογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, η δε εκµίσθωσή τους
από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εφαρµοζόµενων
των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου
24. Για τα θέµατα ανοικοδόµησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 42.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4182/
2013 αναριθµούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/
2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β΄ 2779) µε εφαρµογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, η δε εκµίσθωσή τους
από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εφαρµοζόµενων
των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου
24.

2. Όταν προκύπτει ζήτηµα ανοικοδόµησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 42.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται αρµόδιος για την υλοποίηση φορέας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου εκ του σκοπού Υπουργού και του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα υλοποίησης.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται
να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων και για την
εκµίσθωση ακινήτων των ιδρυµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα.»
10. Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 48.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
59 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των εσόδων
και εξόδων των ιδρυµάτων, καθώς και ο ισολογισµός
τους συντάσσονται µε βάση τις ρυθµίσεις του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 73.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει, δύνανται να ολοκληρώνονται και κατά την προϋφιστάµενη διαδικασία.»
13. Αιτήµατα που υποβάλλονται σε αρχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185)
για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και
82 του εν λόγω νόµου εξετάζονται άµεσα ως προς την
αρµοδιότητα και παραπέµπονται, συνοδευόµενα µε τον
πλήρη φάκελο της περιουσίας, στην κατά το άρθρο 2 του
ν. 4182/2013 αρµόδια αρχή, το αργότερο µέχρι
28.2.2014. Οι προθεσµίες της παραγράφου 2 του άρθρου
30, της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της παραγράφου
1 του άρθρου 56 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60
εκκινούν από τη λήψη του φακέλου της κοινωφελούς περιουσίας από την αρµόδια κατά το άρθρο 2 του ν. 4182/
2013 αρχή.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και
τροποποίηση διατάξεων των νόµων 3091/2002,
2065/1992 και 2778/1999
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α΄ 151), αντικαθίσταται από
1.1.2014 µε αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013.
2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ζ) Ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ.
3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του ν. 2778/1999, 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 σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.»
3.α. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, µετά τη λέξη «κατέχουν»
προστίθενται οι λέξεις «ή διαχειρίζονται» και µετά τις
λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή αµοιβαίων κεφαλαίων»
προστίθενται οι λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αµοιβαίων κεφαλαίων,».
β. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, οι λέξεις «ανήκει
σε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατέχει ή διαχειρίζεται».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου
1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόµενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεις, εφόσον η
καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη µη συνεργάσιµα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τα
κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.»
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2065/
1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρµογής της προηγούµενης παραγράφου και οι ανώνυµες
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.»
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/
1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου δε λαµβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του παρόντος νόµου,
εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»
7. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και στο τρίτο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 διαγράφονται
αντίστοιχα οι λέξεις «των άρθρων 12 και 54» και «των
άρθρων 113 και 116».
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 31 του
ν. 2778/1999 διαγράφονται οι λέξεις «της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 που κυρώθηκε µε το
ν. 2238/1994 (Α΄ 151).»
Άρθρο 34
Οργανωτικά θέµατα Ε.Ε.Ε.Π.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα µέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, διακρίνονται για την επιστηµονική τους κα-

τάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα της αρµοδιότητας που τους ανατίθεται. Η θητεία του Προέδρου και
των υπόλοιπων µελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και
µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά. Ο Πρόεδρος
της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των µελών της
Ε.Ε.Ε.Π., πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήµισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισµού της Ε.Ε.Ε.Π.
που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα µέλη για
τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι
σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού
συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι
σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει
δραστηριότητα στον τοµέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών
και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυµα
διορισµού ή λόγο παύσης µέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης,
τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και πέντε (5) έτη µετά τη λήξη
της να παρέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία µε
έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παύει η θητεία
των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις
των προηγούµενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιµο, ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών
που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
3.Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της
Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η κατ’ επάγγελµα άσκηση
καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο διορισµός µέλους
το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής, ανακαλείται αυτοδικαίως
και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο µέλος.
3.Β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελµα ή λειτούργηµα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ορίζεται εκ
των εννέα ως άνω µελών από τον Υπουργό Οικονοµικών,
εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο
Πρόεδρος έχει τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία της
λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε µήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς της. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και
τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι αποζηµιούµενες συνεδριάσεις ορίζονται ετησίως σε κατά µέσο όρο,
δύο εβδοµαδιαίως. Συνεδριάσεις πέραν των παραπάνω
ορίων δεν αποζηµιώνονται. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται ο αριθµός των αποζηµιούµενων συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής της ρύθµισης, ως προς
την κατανοµή κατ’ έτος ή άλλα θέµατα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής δεν θίγονται οι διατάξεις της
58245/1701/2011 (ΥΟΔΔ 464) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών.
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3.Γ. Από τις αναστολές, τους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις των παραπάνω παραγράφων αυτής εξαιρείται η συµµετοχή στην Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου της
παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄
180).»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), οι λέξεις «και
Ν.Π.Ι.Δ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά µε
σχέση έµµισθης εντολής».
3. Η παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) καταργείται.
4. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. µε σχέση
έµµισθης εντολής προσλαµβάνονται µετά από δηµόσια
ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..»
5. Το άρθρο 27 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Το περιεχόµενο του άρθρου 27 αναριθµείται σε παράγραφο 1.
β. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων
σε εφαρµογή της κάθε είδους κείµενης νοµοθεσίας, η
Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί, µε απόφασή της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου της ακρίβειας του περιεχοµένου των δηλώσεων αυτών.»
6. Στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η Ε.Ε.Ε.Π., µε απόφασή της, µπορεί να αναθέτει
την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/και την παροχή συµβουλών και
γνωµοδοτήσεων σε εξειδικευµένους δικηγόρους στον
Άρειο Πάγο, των οποίων η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση ή οµάδα υποθέσεων ή κατά γνωµοδότηση.»
7.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και µέχρι
την απόκτηση ιδίων µεταφορικών µέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να χρησιµοποιεί µέσα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
κατά δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά και µόνο µε το κόστος των καυσίµων.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«ιδ. Τα θέµατα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου, καθώς και
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των µε κάθε
σχέση απασχολουµένων ή συνεργαζοµένων µε τις επιχειρήσεις καζίνο.»
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 2α και 3 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 από την ηµεροµηνία ισχύος
τους, εφαρµόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
9.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 92 του
ν. 4182/2013 (Α΄ 185), τα θέµατα που καθορίζονται µε

τις αποφάσεις αυτές ρυθµίζονται ή/και τροποποιούνται
µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της.»
β. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά
µε κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δηµόσιας τάξης.»
γ. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού, κατ' εξουσιοδότηση της
παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 ή της παρ. 5 του άρθρου 54 του
ν. 4002/2011. Η υπ’ αριθ. 1036/22.6.1995 (Β΄ 549) απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει να ισχύει σχετικά µε
τη ρύθµιση θεµάτων ελέγχου τήρησης της δηµόσιας τάξης, έως ότου τροποποιηθεί η αντικατασταθεί σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν.
δ. Οι παράγραφοι 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 3 του
ν. 2206/1994 καταργούνται από 1.1.2014.
10. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 7 του
ν. 4038/2012 παρατείνεται για διάστηµα έξι µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄
54).
Άρθρο 35
Θέµατα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων
1. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ.
3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) µετά τις λέξεις «συλλογικών οργάνων» τίθενται οι λέξεις «οργάνων, οµάδων εργασίας και επιτροπών» και µετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «και της
ιδιωτικής οικονοµίας και δεν διαχειρίζεται δηµόσια χρήµατα».
2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις
«Η Επιτροπή ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «έχει δικό
της ΑΦΜ και».
3. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέµπτο εδάφιο της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/
2011 αντικαθίστανται από εδάφια ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός και οι δαπάνες εκτελούνται µε απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π.,
οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασµούς, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυτόνοµη οικονοµική και λογιστική υποστήριξη. Οι συµβάσεις
της Επιτροπής δεν είναι δηµόσιες συµβάσεις και αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό της, εκτελούνται
δε για λογαριασµό της από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π.,
εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδοµή. Η Επιτροπή, όταν χρησιµοποιεί υπηρεσίες της
Ε.Ε.Ε.Π., καταβάλλει σε αυτήν το κόστος των υπηρεσιών αυτών.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου µπορούν να συµµετέχουν µέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.I. πλήρους απασχόλησης, που δεν προέρχονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα
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µέλη αυτά της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου, απαγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και
πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της να παρέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, παύει η θητεία των µελών
της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου που παραβαίνουν τις
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιµο, ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4141/
2013 (Α΄ 81), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τον πρώτο προϋπολογισµό της Επιτροπής, καλύπτονται ενδεχόµενες δαπάνες από την ηµεροµηνία ορισµού της Επιτροπής, σύµφωνα µε τα παραπάνω.»
6. Η εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/
2011 (Α΄ 180) για όσους εµπίπτουν στο άρθρο 53 του
ν. 4002/2011, αναστέλλεται για µεταβατικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. 4209/2013
(Α΄ 253), µη θιγοµένης της εφαρµογής λοιπών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα η φορολογία των παικτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου
106 του ν. 4209/2013.
Άρθρο 36
Θέµατα οικοδοµικών συνεταιρισµών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συνεταιρισµοί φαρµακοποιών διέπονται και από
την ισχύουσα για αυτούς νοµοθεσία.»
2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/
1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, αφότου έλαβαν γνώση της
δηµοσίευσης της πράξης, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της
έδρας του συνεταιρισµού και δικάζεται µε τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας.»
3. Στην παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α΄
249), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως των οικοδοµικών
συνεταιρισµών στην εναρµόνιση των καταστατικών τους
εντός της ως άνω προθεσµίας, ο συνεταιρισµός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται µε πράξη του
Ειρηνοδίκη, µετά από αίτηση των οργάνων διοίκησης
του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή
τίθενται σε κίνδυνο, ή της εποπτεύουσας αρχής, τα έννοµα συµφέροντά του και τα αποτελέσµατά της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσµίας εναρµόνισης
του καταστατικού. Η πράξη του ειρηνοδίκη καταχωρείται
στο µητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987
(Α΄ 196) και κοινοποιείται άµεσα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως το
τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/
1987.»
4. Η προθεσµία της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/
2011 παρατείνεται από τότε που έληξε για δώδεκα (12)
µήνες. Αιτήσεις που έγιναν µετά τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,

θεωρούνται εµπρόθεσµες. Αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική
πράξη του Ειρηνοδίκη, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται
σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µπορεί να υποβάλει αρµοδίως όµοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο.
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις καταβολής αποδοχών
1.α. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως προς τα νοµικά πρόσωπα: για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α., επέρχεται παρακράτηση µέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούµενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις), καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ.,
για όσο διάστηµα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση,
επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των
αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Η επί
δίµηνο µη συµµόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρµόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει
την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
β. Προστίθεται περίπτωση iii στο 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), σύµφωνα µε την οποία:
«iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρέωση απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αναστέλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης ii της παρ. ιδ΄ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/
2010, όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών
ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/
1999 (Α΄ 35) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για το προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται
µετά από έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργάνου.»
3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.), που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη και επιχορηγείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού του και για λειτουργικές εν γένει δαπάνες αυτού χωρίς την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισµού της από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό
των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς ή κάθε
άλλο αρµόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευµένων
προγραµµάτων.»
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β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από
1.1.2013.
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις σχετικά µε ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και
ορκωτούς εκτιµητές
1. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες
Σύµβουλοι, Πρόεδροι και µέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών
της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4038/2012 από τις 1.1.2010 µέχρι και τη
λύση τους και το διορισµό των εκκαθαριστών, δεν έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/ 1994
(Α΄ 151), όπως ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόµων, που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυο
ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα µέτρα διοικητικού καταναγκασµού για τη µη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασµών,
προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των οφειλόµενων στο
Ι.Κ.Α. και σε όλους εν γένει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και µέτρα καταλογισµού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
της παρούσης δεν διώκονται ποινικά για αδικήµατα, των
οποίων η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στη µη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και όλων εν γένει των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου που
αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη µη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών,
δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο
ή Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών.
Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των εν λόγω
προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.
2. Το άρθρο 8 του ν. 4173/2013 (Α΄ 165) τροποποιείται
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 4173/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση».
3. Στο άρθρο 4Α της υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1414), από τότε που ίσχυσε,
προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική, ποινική και
άλλη ευθύνη έναντι µόνο του Δηµοσίου για κάθε ζηµία,
την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης.
Για πράξεις ή παραλείψεις του Ειδικού διαχειριστή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί νοµιµοποιείται παθητικά το Δηµόσιο, το οποίο και συνεχίζει τυχόν εκκρεµείς αστικές δίκες.»
4. Στο τέλος του άρθρου πρώτου του ν. 1822/1988 (Α΄
272), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, καταργούµενης κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα.»
5. Η παράγραφος Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:

α. Η υποπαράγραφος Γ2 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για την εγγραφή στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απασχόλησης
συνταξιούχου σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 3863/2010
και να προσκοµίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.»
ββ) Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 διαγράφεται.
γγ) Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιηµένου εκτιµητή ή δελτία παροχής υπηρεσιών µε αιτιολογία
την εκπόνηση εκτιµήσεων ή εκθέσεις εκτίµησης υπογεγραµµένες από τον ενδιαφερόµενο κατά τα τελευταία
δύο έτη.»
δδ) Στο τέλος του στοιχείου αα΄ της υποπερίπτωσης
στ΄ της περίπτωσης 2 προστίθενται λέξεις ως εξής: «ή
από εκτιµητικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε διεθνή ή
ευρωπαϊκή αναγνώριση».
β. Η υποπαράγραφος Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:
α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην
Αρµόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 του παρόντος νόµου.»
β) Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Δύο εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισµένων εκτιµητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής.»
γ) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 διαγράφονται οι
λέξεις «και τα θέµατα των εξετάσεων».
δ) Οι περιπτώσεις β΄ έως και στ΄ της υποπαραγράφου
Γ4 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός,
γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά,
δ) κινητά κάθε είδους.»
ε) Στην υποπαράγραφο Γ7 της παρ. Γ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013, οι λέξεις «στο άρθρο 41» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην υποπαράγραφο Γ8».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 39
Συµπλήρωση διατάξεων
στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη
«βεβαίωσης».
2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα:
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α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
δ. Φόρο Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που
αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κώδικα και κάθε άλλο
φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του
Κώδικα, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις
των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄.
στ. Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.»
3. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας».
4. Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής και αναριθµούνται οι περιπτώσεις ε΄, στ΄,
ζ΄ και η΄ σε στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄:
«ε) ως «νόµιµη προθεσµία καταβολής» νοείται: το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου καταβάλλονται οι
φόροι και τα πρόστιµα, όπως προβλέπεται στο νόµο που
επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις
του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσµα» νοούνται οι φόροι
και τα πρόστιµα µετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος.»
5. O τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση
καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής».
6. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/
2013 διαγράφονται οι λέξεις «τα οποία δεν µπορούν να
µεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρµοδιότητες της παρούσας παραγράφου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Eπίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί
ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς
του.»
7. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/
2013 µετά τη λέξη «αρµοδιότητας» διαγράφεται η λέξη
«και» και µετά από τη λέξη «καθήκοντος» προστίθενται
οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υπογραφής».
8. Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε
τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του εν λόγω προσώπου ή του νοµίµου αντιπροσώπου του ή του
φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία
δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση
σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, κατά το
προηγούµενο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει

στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του
εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή του νοµίµου
εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο
πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την
οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία
δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε
άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας κατά το προηγούµενο εδάφιο θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα
στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη
Φορολογική Διοίκηση νόµιµου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νοµιµότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην
περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης,
δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου νοµίµου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα που
έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισµού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα µπορούν να κοινοποιούνται µε απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη κατά
τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η
ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη
θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής
της συστηµένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, η
Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδροµική υπηρεσία την επιστροφή αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η
ηµεροµηνία, κατά την οποία η συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση
και β) ο λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση
της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστηµένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να µπορεί αυτή να παραδοθεί
στον φορολογούµενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε
στιγµή και αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης
στο λογαριασµό φυσικού, νοµικού προσώπου ή νοµικής
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οντότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
α΄ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα ηµερών από την ανάρτησή της στο λογαριασµό
του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει
προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά µε την επικαιροποίηση
των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης στο λογαριασµό της
κοινοποιούµενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δηµιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν µπορεί να λάβει
χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο
που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση
της πράξης στο ακίνητο.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 οι λέξεις
«απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούµενος».
Άρθρο 40
Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/
2013 µετά τις λέξεις «πρόσωπο που πρόκειται» προστίθενται οι λέξεις «να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου ή».
2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/
2013 αντικαθίσταται η λέξη «δέκα» από τη λέξη «δεκατεσσάρων» και ο αριθµός «(10)» από τον αριθµό «(14)».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόµενο της έκθεσης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως
τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείµενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς
και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το
χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να
επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις µεταβολές του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι το χρόνο ενηµέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
5. Στην πέµπτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/
2013 οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ-

θρου 11» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου
αυτού».
Άρθρο 41
Συµπλήρωση διατάξεων
στο τρίτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Ο τίτλος του τρίτου Κεφαλαίου του ν. 4174/2013 αναδιατυπώνεται ως «Αποδεικτικό ενηµερότητας» και το
άρθρο 12 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό
ενηµερότητας ισχύος µέχρι και δύο µηνών για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία
και έχει υποβάλει τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας εάν ο φορολογούµενος έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη αρχή του δηµόσιου τοµέα.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενηµερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά µε φορολογουµένους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει
ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξιπρόθεσµες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας περιορισµένης ισχύος, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη
σε πρόγραµµα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενηµερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού
από επαχθή αιτία. Το παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών.
5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκοµίζεται αποδεικτικό ενηµερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόµισής του, οι οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη
χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται
να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο
τύπος του, το περιεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία
δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν το αποδεικτικό, τα
όργανα έκδοσής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, εκδίδεται από την αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς
το Δηµόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού
ενηµερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρω-
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µής ή κατατίθεται για τη µεταβίβαση ακινήτου. Με βάση
τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή
το προϊόν του τιµήµατος και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι
οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή της,
τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων του Δηµοσίου ή περιπτώσεις οικονοµικού εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, µπορεί
µε γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραµµατέα να µην χορηγηθεί αποδεικτικό ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 42
Συµπλήρωση διατάξεων
στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «ετών» προστίθενται οι λέξεις
«από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός
του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής
δήλωσης.»
2. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/
2013 η λέξη «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη
«κοινοποίηση».
4. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/
2013 διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένων
πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών» και η λέξη
«παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/ 2013
προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική
οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προµηθευτών και
πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά
στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών
(µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία
που σχετίζονται αποκλειστικά µε την επαγγελµατική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των
προσώπων του προηγούµενου εδαφίου. Για τις λιανικές
συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδοµένα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο
χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρµογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πληροφορίες
οι οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέµησης

της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3691/2008», µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
7. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17
του τροποποιούµενου ΚΦΔ διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένης της αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
και» και προστίθεται η λέξη «συµπεριλαµβανοµένων».
8. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «Διοίκησης» προστίθενται οι
λέξεις «και µέλη του κυρίου προσωπικού του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους».
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ως εξής:
«ζ) σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση για τον
καθορισµό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που ορίζονται στο ν. 3691/2008, όπως ισχύει.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 διαγράφεται.
Άρθρο 43
Συµπλήρωση διατάξεων
στο πέµπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/
2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσµης
δήλωσης.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4174/2013 η λέξη «παραρτήµατα» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «συνοδευτικά έγγραφα» και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4174/2013 διαγράφεται.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «του φορολογητέου εισοδήµατος για
το οποίο» µε τις λέξεις «της φορολογητέας ύλης για την
οποία».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οµοίως µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία,
σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση µε τυχόν εφαρµοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «υποβλήθηκε» προστίθεται η
λέξη «εµπρόθεσµα».
7. Στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι
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αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 44
Συµπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου
21 του ν. 4174/2013, όπου συναντάται η λέξη «ετησίως»
αντικαθίσταται από τη φράση «ανά φορολογικό έτος».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα (50) ηµερών» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεσσάρων (4) µηνών».
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εµπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος.»
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013
µετά τη λέξη «συναλλαγών» προστίθεται η λέξη «και»,
διαγράφονται οι λέξεις «και ο υπολογισµός του κύκλου
εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την
υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης» και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται η µέθοδος υπολογισµού του κύκλου εργασιών,
καθώς και να προβλέπεται απλοποιηµένη διαδικασία για
τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεµένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις
«συνδεδεµένα πρόσωπα».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεµένα πρόσωπα».
Άρθρο 45
Συµπλήρωση διατάξεων στο έβδοµο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 µετά τη
λέξη « εγκαταστάσεις» προστίθενται οι λέξεις «και µέσα
µεταφοράς» και µετά τη λέξη «διαδικασίες» διαγράφονται οι λέξεις «που ορίζει η νοµοθεσία και χρησιµοποιώντας µεθόδους, οι οποίες» και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «και χρησιµοποιώντας µεθόδους που».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν.4174/2013 και µετά τη λέξη « έλεγχος» διαγράφονται
οι λέξεις «της δήλωσης» και προστίθενται οι λέξεις « εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων».
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν.4174/2013 µετά τη λέξη « Διοίκηση» προστίθενται οι
λέξεις «δύναται να».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/
2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται µε απόφασή του να ορίζει λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσης περίπτωσης.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4174/
2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται
από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί
την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τον

παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο
ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των
νοµικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω
προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους.
Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον
φορολογούµενο ή στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων µε δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου
φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης
κατάσχεσης σε αυτόν.»
6. Το άρθρο 25 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
1. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος φέρει
έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα,
και η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου, στον οποίο έχει
ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση
και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) το χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος,
κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δηµοσιεύεται.
2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις
εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο
ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και µπορεί
να παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό
έλεγχο και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του
φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η
είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται
µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύναται να παραταθεί
άπαξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι
(6) ακόµη µήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου
φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν
νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισµό της
φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε
στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να είναι γνωστό στη
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Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται
πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για
τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της
Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν
δύναται να µετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που
έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο
φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή
και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούµενο εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται
ανάλογα τα αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.
7. Ο αρµόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης
µπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να
ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και
τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να
παρέχουν αυτή τη συνδροµή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.»
7. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από
τον Γενικό Γραµµατέα, και δεν δηµοσιοποιούνται.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 η λέξη «γνωστοποιεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί», και µετά τη λέξη «φόρου» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς
και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση».
9. Στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη « διατυπώσει»
προστίθεται η λέξη «εγγράφως», διαγράφεται η λέξη
«παραλαβή» και αντικαθίσταται µε τη λέξη «κοινοποίηση».
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 προστίθενται οι λέξεις
«ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένος».
Άρθρο 46
Συµπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πράξη προσδιορισµού φόρου είναι η πράξη, µε την
οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή
απαίτησης του φορολογουµένου για µια ή περισσότερες
φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για µια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούµενου. Η πράξη
αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό

στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι
εξαιρέσεις από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 του ν. 4174/
2013 διαγράφονται οι λέξεις: «δεν συνιστά άµεσα και
πράξη προσδιορισµού φόρου» και αντικαθίστανται από
τις λέξεις «δεν συνιστά άµεσο προσδιορισµό φόρου», ενώ διαγράφονται και οι λέξεις «την οποία κοινοποιεί
στον φορολογούµενο».
3. Το άρθρο 33 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση
δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού
φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε
στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουµένου, την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής
δραστηριότητάς του ή οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας
δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. Εάν, µετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση,
η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»
4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.4174/2013
και µετά τις λέξεις «25 του» προστίθεται η λέξη «Κώδικα», µετά τις λέξεις «προσδιορισµός φόρου» προστίθενται οι λέξεις «που εκδίδεται κατόπιν πλήρους φορολογικού ελέγχου,» και στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση
πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από
τον φορολογούµενο και δεν έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «οικείου φορολογικού» και µετά
τη λέξη έτους προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου
λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης».
6. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
36 του ν.4174/2013 µετά τη λέξη «υποβάλλει» προστίθενται οι λέξεις « αρχική ή» και στην περίπτωση γ΄ διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δεν προσβάλλεται µε ένδικο
βοήθηµα ή µέσο» και µετά τη λέξη «απόφασης» προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή
την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης».
7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013
διαγράφεται η λέξη «φορολογικού» και µετά την λέξη
«εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης».
8. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου».
9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4174/2013
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διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοποιείται στο πρόσωπο
στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου» και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «τουλάχιστον».
10. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται η
περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα» και προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής: «λοιπές πληροφορίες».
11. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 και µετά τη λέξη
«πληροφορίες» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πράξη προσδιορισµού φόρου κοινοποιείται στο
πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου».
12. Το άρθρο 38 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν
λόγω διευθετήσεις αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς
σκοπούς, µε βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής
τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συµφωνία,
επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση
ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται
οικονοµικής ή εµπορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του
τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές
αφορούν µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της διευθέτησης
στο σύνολό της·
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται
κατά τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατική συµπεριφορά·
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει
στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους·
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα·
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος ή στις ταµειακές
ροές του·
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από το
φόρο είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος µιας
διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από
τις υποκειµενικές προθέσεις του φορολογούµενου αντίκειται στο αντικείµενο, στο πνεύµα και στο σκοπό των
φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιµος, εφόσον οποι-

οσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα µπορούσε
να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων
φαίνεται αµελητέος, λαµβανοµένων υπόψη όλων των
περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτηµα µε
την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση
συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου από τον φορολογούµενο, λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούµενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.»
Άρθρο 47
Συµπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 µετά τη
λέξη «εκτέλεσης» προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι διαδικασίες είσπραξης»
και οι λέξεις «µπορεί να ανατεθεί» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «µπορούν να ανατεθούν».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «και της κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της άσκησης αγωγής διάρρηξης».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «διορθωτικού» προστίθενται
οι λέξεις « ή εκτιµώµενου» και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «εκτιµώµενου προσδιορισµού ή».
5. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωµα της Φορολογικής Διοίκησης για
έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την
οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.»
6. Στο άρθρο 42 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να
ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4174/2013 προστίθεται µετά τη λέξη «πριν» οι λέξεις
«ή µετά» και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να
ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 διαγράφονται από την περίπτωση β΄ οι λέξεις « που κοινοποιείται στον φορολογούµενο» και από την περίπτωση στ΄ οι
λέξεις « όπως κοινοποιείται στον φορολογούµενο», αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) σε περίπτωση
επιβολής προστίµων οι αντίστοιχες πράξεις» και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
9. Το άρθρο 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 46
1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό
τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών,
ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη του Δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται
αυτοδίκαια σε αναγκαστική µε την πάροδο της νόµιµης
προθεσµίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα
άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω
Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί µε τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόµενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν
από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου
της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.
5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω
του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ.1
του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά
το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, µπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να
µην παραλαµβάνει και να µην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό
(50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες, δεσµεύονται
στο σύνολό τους.
6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου
από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής,
ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 και

κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄ και ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της
προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέτρα αίρονται εν όλω ή εν µέρει
και οι περιπτώσεις µη εφαρµογής τους, προσδιορίζεται ο
χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν
την εφαρµογή των µέτρων, εφαρµοζοµένων αναλογικά
των οριζοµένων στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
7. Τα µέτρα της παρ. 5 δεν εµποδίζουν τη δυνατότητα
της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
της από τα δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε αναγκαστική εκτέλεση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013
οι λέξεις «το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση» και στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του
ν. 4174/2013 οι λέξεις «το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση».
11. Στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «τόκων ή» και η λέξη «αποστέλλει»
αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί».
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «µετά την πάροδο της προθεσµίας
των τριάντα (30) ηµερών» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για
την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης
χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουµένου ή τρίτου.»
13. Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «ονοµατεπώνυµο» προστίθενται οι λέξεις « ή επωνυµία», στην περίπτωση γ΄ διαγράφονται οι λέξεις
«αριθµών» και «ή και», αντικαθίσταται η φράση «ή και»
από κόµµα και µετά τη λέξη «καταβολής» προστίθενται
οι λέξεις «και αριθµού», στην περίπτωση δ΄ µετά τη λέξη
«περίοδοι» προστίθενται οι λέξεις «ή οι φορολογικές υποθέσεις» και στην περίπτωση η΄ διαγράφεται η λέξη
«επίδοση» και αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
14. Στην παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «ειδοποίηση» προστίθενται οι λέξεις «η οποία
δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Φορολογική Διοίκηση συµψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα και σε όλη την
εν γένει φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. Η Φορολογική
Διοίκηση δύναται να συµψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.»
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «δικαστική» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και µετά τη λέξη «αναστολή» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα».
17. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «µε τη σύµφωνη γνώµη του Οικονοµικού Εισαγγελέα».
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18. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει
περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική Διοίκηση µπορεί
να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου, σύµφωνα µε
τα άρθρα 939 κ.ε. του ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα άρθρα 725
κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
19. Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 προστίθεται η λέξη «πρόεδροι,» πριν τη λέξη «διευθυντές»,
οι λέξεις «τόκων και προστίµων» µετά τις λέξεις «πληρωµή του φόρου» και η λέξη «οφείλεται» αντικαθίσταται
από τη λέξη «οφείλονται».
20. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «φόρους» προστίθενται οι λέξεις «το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόµενους φόρους».
21. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013
µετά τη λέξη «εταίροι» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».
22. Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «εταίρος» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)», ενώ µετά τη λέξη «αναληφθέντων» προστίθενται οι λέξεις «εντός της ως άνω τριετίας».
23. Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την είσπραξη των
φόρων και λοιπών εσόδων του που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα παραγράφεται µετά την πάροδο
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου
αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος εκτέλεσης. Η κοινοποίηση
στον φορολογούµενο ατοµικής ειδοποίησης και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την
παραγραφή. Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν
η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση, προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασµού, καθώς και στον
εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και η εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου του φορολογούµενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόµενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή
του παρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) Για όσο χρονικό
διάστηµα είχε χορηγηθεί ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
ή η Φορολογική Διοίκηση δεν µπορούσε να εισπράξει το
χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε
αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής. β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµενου. γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή της νοµιµότητας της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και µέχρι τη συµπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορολογική Διοίκηση µε δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη

λήξη του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούµενος
κατέστη υπερήµερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογηµένα κρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα, ότι η µη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογηµένη.»
Άρθρο 48
Συµπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1.α Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: «από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας έως και την ηµέρα καταβολής του φόρου» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την επόµενη µέρα
της λήξης της νόµιµης προθεσµίας».
1.β. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου
53 του ν.4174/2013 οι λέξεις «νόµιµης προθεσµίας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «νόµιµης προθεσµίας καταβολής».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
53 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η φράση «ηµεροµηνία
επιστροφής» και αντικαθίσταται από τη φράση «ηµεροµηνία ειδοποίησης του φορολογούµενου για την επιστροφή» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφεται και η λέξη «φορολογικές».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισµού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
4. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «µητρώο» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές».
5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
55 του ν. 4174/2013 η λέξη «πλασµατικές» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανύπαρκτες» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδηµάτων θεωρείται η µη υποβολή δήλωσης
ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσµα τη µη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται
για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
6. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
55 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως µη
απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή
διακράτηση θεωρείται η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεµία
φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
7. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του
ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αρµόδιας φορολογικής αρχής» από τις λέξεις «Φορολογικής Διοίκη-
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σης» και στην περίπτωση ε΄ αντικαθίστανται οι λέξεις
«κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη
στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή», από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ως εξής:
«στ. η µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών
στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο ή
συνθέτουν το αντικείµενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο
ή συνθέτουν το αντικείµενο του ειδικού φόρου ακινήτων
(ν. 3091/2002) µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή του ειδικού φόρου ακινήτων,
θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης µε
µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή οποιουδήποτε άλλου
φόρου εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα. Για
την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη
θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.»
9. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «στοιχείων» προστίθενται οι
λέξεις «ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρησης στα
βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο».
10. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 διαγράφονται το
δεύτερο και τρίτο εδάφιο.
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «η σχετική διοικητική διαδικασία» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται».
12. Στο άρθρο 55 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόµων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν. 4174/2013 και µετά τις λέξεις «µη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή
ανακριβούς/ατελούς» και στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «µη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή ανακριβούς/ατελούς.»
14. Το άρθρο 57 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιµο ίσο
µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν
καταβλήθηκε εµπρόθεσµα. Μετά την πάροδο ενός έτους

από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%)
του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε
τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιµο των
προηγούµενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης µε βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσµία υποβολής.»
15. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του
ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επί εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου το πρόστιµο
του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου».
16. Το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο,
τον προσδιορισµό φόρου και την είσπραξη, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίµων.
2. Η πράξη επιβολής προστίµων κοινοποιείται στον
φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο: α) µαζί µε
την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίµων πρέπει να περιλαµβάνει αυτοτελή αιτιολογία.
4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραµµατέα να υποβάλλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη
έκδοση πράξης επιβολής προστίµων τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έκδοσή της, µε εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίµων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιµα, τα οποία προκύπτουν
και επιβάλλονται κατά τον άµεσο, διοικητικό, εκτιµώµενο ή προληπτικό προσδιορισµό του φόρου.
5. Πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής
µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος
παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για έκδοση
πράξεως επιβολής προστίµου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.»
Άρθρο 49
Συµπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου
κεφαλαίου του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του
ν.4174/2013 µετά τη λέξη «Διοίκηση» προστίθενται οι
λέξεις « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%).»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 αντικα-
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θίσταται η λέξη «κοινοποίηση» από τη λέξη «έκδοση»,
διαγράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο», και αντικαθίσταται οι λέξεις «του προστίµου» από τις λέξεις «των
τόκων».
4. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει
απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής.»
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/
2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται
για τυπικές πληµµέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης.»
6. Μετά το άρθρο 65 του ν.4174/2013, που προστίθεται
µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, προστίθεται
άρθρο 65Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 65Α
Φορολογικό πιστοποιητικό
1. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι
εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008
(Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης,
καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, 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 φορολογικών
διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση
φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και
στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται
αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα
για την ελεγχθείσα εταιρεία µε τα οποία συµφωνεί και η
αρµόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008
και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη
διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν
στην ελεγχόµενη οντότητα συµβουλευτικές υπηρεσίες
φορολογικού περιεχοµένου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του
ν. 3693/2008. Στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιµο από
5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει κατά το ελεγχόµενο φορολογικό έτος. Η µη έκδοση φορολογικού
πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

σόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριµένα επί µέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, ενδεχόµενες συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού µέχρι
ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000,00 ευρώ ετησίως,
το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε
αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής
του, ζητήµατα εφαρµογής της υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Πέραν της εφαρµογής του πέµπτου
εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόµιµους ελεγκτές
και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
Άρθρο 50
Συµπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/ 2013 διαγράφεται και προστίθενται παράγραφοι 1 έως και 29, ως εξής:
«1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου, που αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του
φόρου. Για όσα αφορούν τα σχετικά µε την έκδοση της
πράξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.
2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που
έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διατάχθηκε µέχρι την
31.12.2013, δεν κωλύουν τη µετά από νέο έλεγχο µεταγενέστερη διόρθωσή του. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού που έχουν
εκδοθεί ή εκδίδονται µετά από τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις
περιπτώσεις στις οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, της παρ. 2 του
άρθρου 49 του ν. 2859/2000 και κάθε άλλης συναφούς
διάταξης, εκδίδεται µερική καταλογιστική πράξη.
3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή
υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι την
31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει
γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται η
θεώρηση των βιβλίων του φορολογουµένου από όργανο
της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση
της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία.
4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από
την έναρξη ισχύος αυτού.
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5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά
την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη
φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν,
διενεργείται άµεσος προσδιορισµός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, κατά
περίπτωση.
6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή
υποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31.12.2013 έχουν
εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις
προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά
την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε
σε γνώση της αρµόδιας για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέλειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισµού, η Φορολογική Διοίκηση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση,
εκδίδει, από το χρόνο ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας τις προβλεπόµενες από αυτόν πράξεις
προσδιορισµού του φόρου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά
την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41
παρ. 4 και 30 παρ. 1 αυτού.
9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του
ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 70Β του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας. Ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιµο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας
φορολογίας.
10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός
εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί την προσβαλλόµενη
πράξη εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης
ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης.
11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του
Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις
προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, προϊσχύουσες
του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρµόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την
εφαρµογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ,
το δικαίωµα του Δηµοσίου δεν έχει παραγραφεί.
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2016.

Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή
φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιµα λόγω
εκπρόθεσµης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά µε το χρόνο παραγραφής και
τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρµόζονται για φόρους και λοιπά έσοδα για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο από την 1.1.2014
και εφεξής.
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε µηνιαία βάση
κατά την είσπραξη για ολόκληρο το µήνα.
16. Tο άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.
17. Στις πράξεις καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου
που εκδίδονται µετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει
φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται
οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως
ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση
του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
18. Για την υποβολή µετά την 1.1.2014, εκπρόθεσµων
χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία
και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων
53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
19. Για την υποβολή, µετά την 1.1.2014, εκπροθέσµων
δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που
αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται
τα πρόστιµα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 µε τον περιορισµό το καταβλητέο σε καθεµία περίπτωση ποσό να
µην ξεπερνά το προβλεπόµενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
20. Η κοινή απόφαση µε αριθµό 45081/30.10.1997 των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 1882/1990 (Α΄43 ) εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την κατάργησή της.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφαρµόζονται και για
µέτρα που το Δηµόσιο λαµβάνει ή έχει λάβει πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσµευτεί κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄179).
22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
οι προβλεπόµενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας γίνονται και από οποιονδήποτε υπάλληλο
της Φορολογικής Διοίκησης.
23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καταλαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί
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ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2523/1997 µέχρι την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2523/1997, όπως ισχύει µέχρι την 31.12.2013, και δεν
έχει υποβληθεί µέχρι την 31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των
µέτρων, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηµα επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του
άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από το
χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 2523/1997, για τη µερική άρση των µέτρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά αυτής, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την αναβίωση των µέτρων, να υποβάλει
αίτηµα για την επανεξέταση της απόφασης αυτής από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
26. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι
31.12.2013 στον Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α.,
που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει µέχρι την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
31.3.2014 ή µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.
28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του
ν. 1587/1950 ( Α΄ 294) περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) περί
Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολογίου
Ακινήτων, 15 έως και 18 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) και 58
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα
διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους
ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
31.3.2014. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που
ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 16
του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) περί Φορολογίας Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) περί Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.)
και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.), 21 έως και
35 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του
ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Α.Π.), 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9) και 53 του

ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
(Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν. 4021/2011(Α΄ 218 ) περί Έκτακτου
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) περί Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν
µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου αυτό απαιτείται.
29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζονται από 1.1.2015. Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και του
Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα».
2. Οι παράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66 αναριθµούνται σε παραγράφους 30 έως 39 και προστίθεται παράγραφος 40 ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και µετά.»
3. Στο τέλος του ν. 4174/2013 προστίθεται Παράρτηµα
που έχει ως εξής:
«Παράρτηµα
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), Δήλωση
στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων
(άρθρα 23 και 23Α' του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί
των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος
Επιτηδεύµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (άρθρο
31 του ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011), Φόρος
Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων µε ελληνική και µε ξένη σηµαία (ν. 27/1975),
Εισφορά Εισαγόµενου Συναλλάγµατος (άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 4141/2013), Φόρος επί των µερισµάτων εταιριών
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του
ν. 4141/2013), Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ.
10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ.
1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του
ν. 4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της
Ε.Ε. και Εγχωρίως Παραγοµένων Ειδών (άρθρο 17 του
ν. 3833/2010), Συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα
Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχηµάτων και Τυχερών Παιγνίων µέσω Διαδικτύου (άρθρο
50 του ν. 4002/2011), Τέλος Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33
του ν. 3775/2009), Τέλη Διενέργειας Παιγνίων µε Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του
ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), Ετήσιο Τέλος
για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του
ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις Διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του
ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από
31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικός
Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του
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ν. 3790/2009), Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα
17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο
102 του ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεµάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του
ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010), Τέλη
Χαρτοσήµου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για
την Ανάπτυξη της Κινηµατογραφικής Τέχνης (άρθρο 60
του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα
27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων
(άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του
ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και
19 του ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (άρθρο 53 του
ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο
πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές
Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του
ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα
Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009), Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νοµικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του
ν. 3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), Φορολογία
Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4
του ν. 3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του
ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεµατικών
των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του
ν. 1676/1986).»
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της
παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της
επιδότησης που λαµβάνουν ανά φορολογικό έτος.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «και αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α.».
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5
του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1
της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου
6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο
σε ένα (1) µήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.»
5. Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:

«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρµόζει
κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαµβανοµένων και µη τιµολογηµένων ακόµη από τους προµηθευτές αποθεµάτων, καθώς
και των αποθεµάτων που διακινούνται και εκκρεµεί τιµολόγηση.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14
της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι
διατάξεις του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015.»
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης
Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 καταργείται η περίπτωση β΄ και οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ αναριθµούνται αντιστοίχως σε β΄, γ΄ και δ΄.
2. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004 οι λέξεις «φορολογικές και τελωνειακές»
διαγράφονται.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
30 του ν. 3296/2004 διαγράφονται οι λέξεις «µεγάλης
φοροδιαφυγής και».
4. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
30 του ν. 3296/2004, όπως αναριθµείται µε την ανωτέρω
παράγραφο 1 σε περίπτωση δ΄ διαγράφονται οι λέξεις
«µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και».
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004,
µετά την περίπτωση ε΄, όπως αναριθµείται µε την ανωτέρω παράγραφο 1 σε περίπτωση δ΄, προστίθεται νέα
περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός
του πεδίου των αρµοδιοτήτων του.»
Άρθρο 53
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου
πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α΄65) όπως αυτό προστέθηκε
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010
(Α΄212), και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α΄268), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31),
και µε το άρθρο 22 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄256), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98),
αντί της ηµεροµηνίας «1.1.2014» τίθεται η ηµεροµηνία
«1.1.2015».
Άρθρο 54
1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού
και παραϊατρικού προσωπικού
των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..
Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983
(Α΄ 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (A΄ 163), το άρθρο 10 του
ν. 3754/2009 (A΄ 43), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A΄ 234) και κωδικοποιού-
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νται οι ανωτέρω και η παρ. 5 α΄ και β΄ του άρθρου 2 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ.
1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και η παρ.
2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ. α΄ της Ζ1 του ν. 4093/
2012 (Α΄ 222), ως ακολούθως:
1. Δεν επιτρέπεται η µετάθεση, η µετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από
το διορισµό του.
2. Επιτρέπεται η, µετά την παρέλευση διετίας από το
διορισµό του, µετάθεση, µετάταξη του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.,
σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες
και Φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας,
µετά από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων
των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3. Επιτρέπεται η, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µετάθεση, µετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες
παραµεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων,
µε απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκοµείου προέλευσης, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι η
µετακίνηση δεν επιφέρει καµία δυσµενή συνέπεια στην
οµαλή λειτουργία του Φορέα.
Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για µεταθέσεις,
µετατάξεις και αποσπάσεις µεταξύ νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ. παραµεθορίων περιοχών.
Το µετατιθέµενο και µετατασσόµενο νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευοµένους από
το Υπουργείο Υγείας παραµεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται
για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που ο µετατιθέµενος
ή µετατασσόµενος καταστεί πολύτεκνος, µετά τη µετάθεση ή µετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στον Φορέα υποδοχής µειώνεται στα πέντε (5) έτη,
εάν η µετακίνηση αφορά µη νοσηλευτική υπηρεσία και
στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η µετακίνηση γίνεται µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..
4. Η µετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού µεταξύ νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ. µε σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη γνώµη των
οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη
διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα
Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που
υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι µετατίθενται, µετατάσσονται και αποσπώνται, µετά από αίτησή
τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.
Δεν επιτρέπεται η µετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς
προηγούµενη αίτησή του.
6. Επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ

σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες
και Φορείς εποπτευοµένους από το Υπουργείο Υγείας,
µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων και κατόπιν γνώµης των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων των Φορέων
προέλευσης και υποδοχής.
Για την αµοιβαία µετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκοµείου προέλευσης, µε την οποία πιστοποιείται ότι η µετακίνηση δεν επιφέρει καµία δυσµενή συνέπεια στην οµαλή λειτουργία του Φορέα.
7. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου, γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων και µετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί
µετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων
Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου και γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιακών συµβουλίων.
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των Διοικητών
των αρµόδιων Υγειονοµικών Περιφερειών, η απόσπαση
δύναται να διενεργηθεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία των Φορέων, λαµβάνοντας υπ' όψιν και τα κοινωνικά
κριτήρια.
(δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές µετακινήσεις, στο σύνολό τους, διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
8. Ο χρονικός περιορισµός των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιµότητας και µετατάχθηκε/µεταφέρθηκε µέσω της κινητικότητας.
9. (α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθµίζει
διαφορετικά το ίδιο θέµα, καταργείται.
(β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραµένουν σε ισχύ και έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις µετάθεσης, µετάταξης και απόσπασης
των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].
2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως αυτό ισχύει σήµερα, προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:
«3. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
για την παραποµπή σε αυτές θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, µε τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια,
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.) για την παραποµπή σε αυτό θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, µε τις
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οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές του,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας µε φάρµακα που
δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και µε φάρµακα
υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωµατεύουν επιτροπές αποτελούµενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασµα, φαρµακοποιούς και ειδικούς επιστήµονες στην οικονοµική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονοµικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή των
στρατιωτικών νοσοκοµείων, µε αναπληρωµατικά µέλη, η
διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε
επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά µέλη και γραµµατεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, σε αριθµό
που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, µε τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι
αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Τα ανωτέρω φάρµακα παρέχονται µόνο από τα φαρµακεία του Οργανισµού ή των κρατικών νοσοκοµείων.»
3. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
Παράταση συµβάσεων µεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), όπως αυτή ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως:
«12. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζηµίως στις 31.12.2011, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι προαναφερόµενοι
ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών
Υγείας αυτού µέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισµό εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης
αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αµοιβής και ο αριθµός των επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013. Για
την αποζηµίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε
εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις
31.12.2013, παρατείνονται µε τους ίδιους όρους µέχρι
και 30.3.2014.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τις συµβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριµήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών
ιατρών τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία καταγγελίας των συµβάσεων.
Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου
έχει εφαρµογή και επί των ισχυουσών συµβάσεων.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31), όπως αυτή ισχύει σήµερα, προστίθεται νέα
παράγραφος µε αριθµό δεκατρία (13), µε το ακόλουθο
περιεχόµενο:
«13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Οικονοµικών καθορίζεται, µετά από εισήγηση του Δ.Σ.,
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο αριθµός των συµβαλλόµενων ιατρών
µε τον Οργανισµό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αµοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

3. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
31 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν απαιτείται γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ. για την τροποποίηση απόφασης επιστηµονικής διασύνδεσης Μ.Χ.Α.
λόγω αλλαγής της επωνυµίας της.» β. Η περίπτωση α΄
του παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.
4. Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 29 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) - Ιατρική Περίθαλψη
µόνιµων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
Προστίθεται, νέα παράγραφος και αριθµείται δεκατρία
(13) στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως ακολούθως:
«13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 4038/
2012 (A΄ 14), µε την οποία προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, καταργείται.»
5. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
1, του τέταρτου άρθρου, του ν. 4118/2013 (Α΄ 32), αναστέλλεται έως τις 31.12.2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από 1.1.2015. Η παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4118/2013 καταργείται.
6. Έλεγχος ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών, δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για
λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, εύρυθµης λειτουργίας του και επίσπευσης των διαδικασιών
αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών, στη λήψη όλων
των αναγκαίων µέτρων, προκειµένου να αναλαµβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο πλήρης έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που έχουν
υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσµάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους προς αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής τους. Ως δικαιούχοι στην παρούσα παράγραφο,
νοούνται τα φαρµακεία, οι λοιποί συµβεβληµένοι ιδιώτες
πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), οι φαρµακευτικές εταιρείες,
προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού κ.λπ.. Το
σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τους δικαιούχους. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν τις µη εκκαθαρισµένες οφειλές για το
χρονικό διάστηµα πριν την 1η Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 55
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και άλλες διατάξεις
1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2014 η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το
Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών.
2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2014 η σύναψη συµβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
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ας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες µέχρι
την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για
την υπογραφή σύµβασης πώλησης.
3. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων παραγράφων µπορεί να αίρεται πριν από την
31η Δεκεµβρίου 2014 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την πορεία του ελλείµµατος
του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/
1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται
οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην
κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), καθώς και
οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην
κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν µέρος επιχειρηµατικού σχεδίου που συγχρηµατοδοτείται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Παρατείνεται µέχρι την 31.12.2015 η ισχύς της
Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του
ν. 2941/2001 (Α΄ 201) στις µονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α΄
286), και περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ίσχυε στις 28.1.2009. Ειδικά όσον αφορά τους θερµικούς σταθµούς των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρµανσης στους θερµικούς σταθµούς του διασυνδεδεµένου
συστήµατος, η παράταση καταλαµβάνει τις οικείες µονάδες που περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής
της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει στις 31.12.2013.
2. Στις µονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαµβάνονται
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την
24.1.2002 µέχρι την 28.1.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µέχρι την 28.1.2009, χορηγείται µέχρι την
31.12.2015 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001
(Α΄ 201).
3. Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της
ΔΕΗ Α.Ε. έχουν µεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.».
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οφείλουν
να καταθέσουν για όλες τις µονάδες που διέπονται από
ειδικό καθεστώς προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόµενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της Προσωρινής
Άδειας Λειτουργίας.»
6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο - Απαίτηση ασφαλι-

στικής κάλυψης κατά συγκεκριµένων κινδύνων ή χορήγησης εγγυητικής επιστολής.
Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί
η Άδεια Εµπορίας πρέπει να ικανοποιεί µία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:
Για την άδεια κατηγορίας Α,
ανάλογα µε τον όγκο
πωλήσεων πετρελαιοειδών
προϊόντων κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και
600.000 Μ.Τ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ.

Ελάχιστο
Εταιρικό
Κεφάλαιο

1.000.000 ΕΥΡΩ
1.500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Β1:
Για την άδεια κατηγορίας Β2:
Για την άδεια κατηγορίας Γ:
Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ

500.000 ΕΥΡΩ

ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούµενου
τη χορήγηση άδειας εµπορίας κατά κινδύνων από την επιβολή διοικητικών προστίµων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία λόγω: i) µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, ii) διακίνησης µη κανονικού καυσίµου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας µετά τη
λήξη της άδειας εµπορίας ή την ανάκληση αυτής και iv)
µη τήρησης των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, µε ασφαλισµένο κεφάλαιο ποσό ίσο µε το κατά τις ανωτέρω
διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007, αναλόγως εφαρµοζοµένων, µε την οποία ο εκδότης της
εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δηµόσιο οποιουδήποτε ποσού µέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των
απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και σε βάρος
του αιτούµενου τη χορήγηση άδειας εµπορίας από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίµων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ αναφορικά µε
την ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόµενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συµπλήρωση
της εγγυητικής επιστολής.»
7. Παρατείνονται µέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού
διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, που θα προκηρύξει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής για τη µίσθωση των µεταλλευτικών δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί του δηµοσίου µεταλλείου Λάρυµνας µετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων, αυτοδικαίως
από την εποµένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, µε τους ίδιους
όρους:
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α. Η µίσθωση που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθµ.
14.797/23.4.2013 συµβολαιογραφική πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη - Δήµα, µε την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο εκµίσθωσε προς την εταιρεία
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τα µεταλλευτικά του δικαιώµατα επί
του δηµοσίου µεταλλείου Λάρυµνας, ήτοι: αα) τα περιελθόντα στο Δηµόσιο δυνάµει του α.ν. 1530/1950 (Α΄ 247)
δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας επί των οριστικών παραχωρήσεων µεταλλείων υπ’ αρίθµ. 1 Ν. Φθιώτιδας, 105Α
και 107 Ν. Βοιωτίας, καθώς και ποσοστό 37% εξ αδιαιρέτου των δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας επί της οριστικής παραχώρησης µεταλλείου, υπ’ αρίθµ. 8Β Ν. Φθιώτιδας και ββ) ποσοστό 63% εξ αδιαιρέτου των περιελθόντων στο Δηµόσιο δυνάµει του α.ν. 1530/1950 µισθωτικών δικαιωµάτων επί της οριστικής παραχώρησης µεταλλείου υπ’ αριθ. 8Β Ν. Φθιώτιδας, µαζί µε όλες τις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν λόγω
δηµοσίου µεταλλείου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος
αυτού, όπως η µίσθωση αυτή παρατάθηκε µέχρι την
31.12.2013 µε την υπ' αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ 16.10/οικ. 13614/
2552/ 11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
β. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστηµα από την 31.12.2013 και µέχρι την παρέλευσή της µε την παρούσα διάταξη χορηγούµενης παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αµέσως ή εµµέσως µε τη λειτουργία του µεταλλουργικού
συγκροτήµατος της Λάρυµνας. Ειδικά όσον αφορά στην
υλοποίηση του όρου α΄ της υπ’ αριθµ. πρωτ.
Δ8/Γ/Φ.12.3α/ 14075/2611/23.8.2013 εγκριτικής κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η
30ή Σεπτεµβρίου 2014.
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου του 2015.»
9. Η παρ. 11 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24
του ν. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεµβρίου
2015.»
10. Η µεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 4203/2013 δύναται να πραγµατοποιηθεί µέχρι
την 31.3.2014.
11. Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Το οφειλόµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγµα ΥΚΩ ειδικά για
καταναλωτές βιοµηχανικής χρήσης ΜΤ µε ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή µεγαλύτερη των 13 GWH
υπολογίζεται από 1.10.2013 ως εξής:

Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.
Για τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος της
συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιµολόγησης του ηλεκτρικού ρεύµατος.»
Άρθρο 56
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 43 του Σωφρονιστικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2776/1999 (Α΄ 291) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης καταστηµάτων
κράτησης, η ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να ισχύει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης του καταστήµατος.»
Άρθρο 57
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσης, όπως είχαν αναπροσαρµοσθεί κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις 41 και 41 Α του ν.1249/1982 και ίσχυαν κατά την 31.12.2008, καθώς και οι τιµές εκκίνησης και οι
συντελεστές αυξοµείωσης όπως αναπροσαρµόστηκαν
µετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης που είχαν
αναπροσαρµοστεί µέχρι 31.12.2008. Αν έχει βεβαιωθεί
φόρος µε βάση τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο
προηγούµενο εδάφιο, διενερνείται νέα εκκαθάριση του
φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση
θεµελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος δεν µπορεί να επιστραφεί παρά µόνο να συµψηφιστεί µε µελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτόν. Οι διατάξεις των
δύο προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού για πρώτη φορά µετά την
31.12.2008.»
Άρθρο 58
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2859/
2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρήση 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 τετραετία, από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης της
οικοδοµής για οικοδοµές οι οποίες αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδοµές που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τετραετίας θεωρείται η 1.1.2011».
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Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου
Α΄ του παρόντος νόµου ισχύουν από 1.1.2014 και για κάθε επόµενο οικονοµικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου
36 ισχύουν από 1.1.2014.
Αθήνα,
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