ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3332000, 210-3375000
E-MAIL: ministeroffice@minfin.gr, yfyp.fpdp@minfin.gr, gg-fpdp@minfin.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/475
,ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 1-15)
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη
φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν
διάθεση μετοχών
Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους
Έκπτωση δαπανών
Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους
Υπολογισμός του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών
Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον
εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων
Υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των μουσικών βιβλίων
Υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων
Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019
Μεταβατικές διατάξεις
Καταργούμενες διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(ΑΡΘΡΑ 16-20)
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
Μείωση προκαταβολής φορολογικού έτους 2019
Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τροποποίηση των προθεσμιών των παρ. 51 και 53 α του άρθρου
72 ΚΦΔ
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ)
2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΑΡΘΡΑ 21-48)
Πεδίο εφαρμογής
Ορισμοί
Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις)
Ανάκληση της ένστασης
Απόφαση Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης
Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης
Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αμφισβητούμενης διαφοράς
Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών
Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία
Επίλυση διαφορών από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Οριστική απόφαση των αρμόδιων αρχών
Δημοσιότητα οριστικής απόφασης
Λόγοι απόρριψης της αίτησης συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος τερματισμός της
διαδικασίας επίλυσης διαφορών
Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου από την Αρμόδια Αρχή και
μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου
Ανεξαρτησία
Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων
Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισμός)
Έξοδα της διαδικασίας
Διαδικασίες ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
(πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις)
Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις
Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
25ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24Ης ΙΟΥΝΙΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
(ΑΡΘΡΑ 49-57)
Πεδίο εφαρμογής
Ορισμοί
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-

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες
διασυνοριακές ρυθμίσεις
Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι
Πρακτικές ρυθμίσεις
Αξιολόγηση
Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα και
Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθμισης
Διακριτικά
Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ΕΕ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ 58-60)
Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο
Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΆΡΘΡΑ 61-63)
Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος μέλος και συναφείς
ρυθμίσεις
Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην
παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2019/475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118/ (ΑΡΘΡΑ 64- 65)
Αντικείμενο
Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΑ 66-67)
Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 68-70)
Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους
Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
(ΑΡΘΡΑ 71-83)
Πεδίο εφαρμογής - προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Ορισμοί
Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Υποβολή αίτησης
Διαδικασία έγκρισης αιτήσεως
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
Ύψος Συνεισφοράς του Δημοσίου - Χρονικό διάστημα καταβολής
Υποχρεώσεις οφειλέτη
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών
Παροχή στοιχείων
Διενέργεια Ελέγχων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΡΘΡΑ 84-86)
Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) στο Υπουργείο Οικονομικών
Τροποποίηση διάταξης που αφορά τη διαδικασία στελέχωσης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 87-95)
Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες
Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν.4307/2014
Ρυθμίσεις εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ.
Ρυθμίσεις σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση
Αυτεπάγγελτη καταχώριση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εκ του νόμου ονομαστικοποίησης ανωνύμων
μετοχών ανωνύμων εταιρειών
- Ρυθμίσεις σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και με τη συγχώνευση του
Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία
- Έναρξη ισχύος
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την
προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
Η έξοδος της χώρας από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, αλλά και η αντιμετώπιση των
δυσμενών παρουσών συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία επιβάλλουν τη θέσπιση μέτρων για
την τόνωση και ενίσχυση της οικονομίας, τα οποία περιλαμβάνουν και την προσέλκυση
φορολογικών κατοίκων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 θεσπίζεται η εναλλακτική
φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι δικαιούχοι σύνταξης που προκύπτει στην
αλλοδαπή. Ειδικότερα, εισάγεται νέο άρθρο 5Β στον ΚΦΕ, με το οποίο προβλέπεται ότι τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης αποκλειστικά ως
προς το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα
προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην
Ελλάδα και μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ
συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στην Ελλάδα. Το φυσικό πρόσωπο εξακολουθεί να υπόκειται
σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις. Για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή καταβάλλεται για κάθε
φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρος με συντελεστή 7%, σε μία δόση, με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης για το εν λόγω εισόδημα. Η υπαγωγή στην εναλλακτική φορολόγηση
δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) έτη.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3, θα υπάρξει πλήρης διασάφηση του
καθεστώτος φορολόγησης της πρόσθετης παροχής με τη μορφή της χορήγησης δωρεάν μετοχών
σε έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο
προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η διάθεση των μετοχών. Μέχρι τώρα, το καθεστώς φορολόγησης της παροχής αυτής, δεν ήταν
ξεκάθαρο, καθώς δεν υπήρχε ρητή αναφορά στο ν. 4172/2013 για το φορολογικό χειρισμό των
μετοχών αυτών, με συνέπεια να δημιουργείται σύγχυση και ανασφάλεια στις επιχειρήσεις και η
μορφή αυτή αμοιβής των εργαζομένων πρακτικά να μη χρησιμοποιείται.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4 ρυθμίζουν τον τρόπο φορολόγησης των προπονητών για
εισοδήματα από μετεγγραφή, ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας. Το ύψος των
εισοδημάτων αυτών έχει μεγάλο εύρος και απαιτείται ρύθμιση του τόσο για αυτούς που
εισπράττουν μεγάλα ποσά όσο και για αυτούς που εισπράττουν μικρότερα. Ειδική διάταξη για τη
φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αθλητές ισχύει με το άρθρο 15 παρ. 2α του ν.
4172/2013, όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του άρθρου 76 του ν. 4646/2019, για
εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Επίσης,
σχετική διάταξη περί της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 20% των χρηματικών ποσών
που καταβάλλονται σε αθλητές και προπονητές ίσχυε και με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2238/1994 μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3842/2010 όπου έπαψε να
ισχύει από 1/1/2010 για εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
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Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 5 γίνονται τροποποιήσεις στην παρ. 3 του άρθρου 39
του ν. 4172/2013, προκειμένου πλέον το Άγιο Όρος και οι Ιερές Μονές αυτού να εκπίπτουν από το
εισόδημά τους από ακίνητη περιουσία τις κάθε είδους δαπάνες τους και όχι μόνο αυτές που
συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας
τους.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 επιδιώκει την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου ώστε
να υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση τόσο στην αιτία θανάτου όσο και στην αιτία δωρεάς κτήση της
κινητής περιουσίας Ελλήνων που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, εφόσον αυτοί κατοικούσαν εκεί για
τουλάχιστον δέκα (10) συναπτά έτη.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 29 του Κώδικα (για την προοδευτική φορολόγηση) στις δωρεές και γονικές παροχές
χρηματικών ποσών που πραγματοποιούνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους αποκλειστικά για
την αγορά πρώτης κατοικίας.
Όσον αφορά το άρθρο 8, με τις υφιστάμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011
(Α’ 152) ορίζεται ότι εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές
εμπορικές επιχειρήσεις και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε
(5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον για τον
επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Επίσης, με την
ΑΥΟ - ΠΟΛ. 1167/2.8.11, ορίστηκε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.
3986/2011 (επιβολή τέλους επιτηδεύματος) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνταν
επιτηδευματίες. Συνεπώς, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν υποχρεούνται
να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος καθώς δεν θεωρούνται επιτηδευματίες. Επιπρόσθετα, κατ’
εφαρμογή των ανωτέρω, με την ΠΟΛ 1053/2014 ορίζεται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος
των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί λόγω των δυσκολιών που
προκλήθηκαν από τη διασπορά του κορωνοϊού κρίνεται σκόπιμη με τις προτεινόμενες διατάξεις
του άρθρου 8, για το φορολογικό έτος 2019, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους
επιτηδεύματος και των αγροτών Κανονικού Καθεστώτος ΦΠΑ για τους οποίους έχουν παρέλθει τα
πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ.
Όσον αφορά το άρθρο 9, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το
άρθρο 121 του ν. 2960/01, αναφορικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά
αυτοκίνητα.
Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για
τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της
φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.
Οι νέοι συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) των επιβατικών αυτοκινήτων.
Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με
την παλαιότητά τους και με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro 6b-1, Euro 6c-1, Euro 5b,
Euro 5a ), καθώς και ανάλογα με τις προδιαγραφές των εκάστοτε Οδηγιών (Euro 4, 3, 2, 1) και οι
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συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές
των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν εκ κατασκευής.
Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κατά 75% για τα υβριδικά οχήματα
χαμηλών ρύπων 1-50 gr CO2/km και απαλλαγή κατά 50% για τα λοιπά υβριδικά οχήματα με
ρύπους CO2 άνω των 51 gr CO2/km.
Επιπλέον τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της Δ.Κ 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας,
απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις έχει διαγραφεί η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της
δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο.» και προβλέπεται απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος
ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δ.Κ. 87.03, όταν αυτά
επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα
μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να
επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, εφόσον έχουν ταξινομηθεί και
κυκλοφορήσει στη χώρα και έχουν μεταφερθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαχθεί σε τρίτη χώρα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01 (παρ. 2 του
προτεινόμενου άρθρου 9) προβλέπεται η ομαδοποίηση των προτύπων εκπομπών ρύπων EURO
και για τα φορτηγά, κατ΄ αναλογία με τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01
σχετικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης των κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων με ημερομηνία
πρώτης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος πριν την 1/6/2016.
Με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, προβλέπονται τα
ακόλουθα:
α) οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01 να εξακολουθήσουν να ισχύουν,
ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους, για τις περιπτώσεις κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων για
τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί αίτηση για τον υπολογισμό του
ιστορικού τέλους ταξινόμησης και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ειδική
Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
β) Προβλέπεται η βεβαίωση και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 121 όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία
μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, είχαν κατατεθεί παραστατικά
τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή έχουν παραληφθεί, κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α΄) ή της
παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/01.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν
έχουν ταξινομηθεί, δύνανται, μετά από αίτησή των εµπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών
τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με επανυπολογισμό του
τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας
διαφοράς.
Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 10 χορηγείται απαλλαγή από το δασμό στα είδη που
προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου εν γένει και των επιβαινόντων σε αυτό στο
πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κλάδο της
ναυτιλίας. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου
10 του ν. 438/76 (Α΄256) και εφεξής στα απαλλασσόμενα από δασμό και λοιπές φορολογικές
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επιβαρύνσεις τροφοεφόδια, καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό
επαγγελματικών πλοίων που εκτελούν πλόες εξωτερικού, προστίθενται και συγκεκριμένες
κατηγορίες ειδών που κρίνονται αναγκαίες για τις εν γένει ανάγκες του πλοίου και των
επιβαινόντων σε αυτό. Επίσης, ο όρος «λοιπές φορολογίες» αντικαθίσταται με την αναφορά στον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης, όπως οι φορολογίες αυτές ορίζονται στις
διατάξεις των άρθρων 53 και 53Α του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265)
αντίστοιχα και ισχύουν.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11, αντικαθίσταται η παράγραφος 40 του Κεφαλαίου Α
του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ώστε να συμπεριληφθούν στον
υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, πέραν των βιβλίων, των βιβλίων με εικόνες, των εφημερίδων
και των περιοδικών εκδόσεων των ΔΚ ΕΧ 4901 , ΔΚ ΕΧ 4903 και ΔΚ 4902, αντίστοιχα, τα οποία ήδη
βρίσκονται στον υπερμειωμένο συντελεστή, και η μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη είτε σε βιβλία
είτε σε φυλλάδια εικονογραφημένη ή μη (μουσικά βιβλία). Με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα
διατάξεις τα βιβλία και τα βιβλία με εικόνες αλλά και ο έντυπος τύπος των (ΔΚ ΕΧ 4901 , ΕΧ 4903
και 4902) αντίστοιχα, βρίσκονται ήδη στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, ενώ τα βιβλία και οι
εκδόσεις σχετικές με την μουσική (μεταξύ άλλων και οι παρτιτούρες) επιβαρύνονται με τον
κανονικό συντελεστή 24%, δημιουργώντας δυσμενέστερες συνθήκες αγοράς στο χώρο της
μουσικής παιδείας
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 προωθείται η υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή
ΦΠΑ στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. Υπό τις παρούσες διατάξεις, τα εισιτήρια των αθλητικών
αγώνων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%), με επίπτωση στη διαμόρφωση της
τελικής τιμής αυτών για τους καταναλωτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16 επιδιώκει την αντιμετώπιση του προβλήματος της
καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στην δικαστική επίλυση των
φορολογικών διαφορών με συνακόλουθη συνέπεια την καθυστέρηση στην είσπραξη των
δημοσίων εσόδων.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η ευθυγράμμιση με
τις συστάσεις εφαρμογής του ελάχιστου προτύπου της Δράσης 14 του κοινού Προγράμματος BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) του ΟΟΣΑ και της Ομάδας Κρατών G20 που αφορούν στην
αναδρομική εφαρμογή (roll-back) των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής
τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements - APAs) καθώς και στην επίλυση ζητημάτων που
ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ΚΦΔ.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18 για τη μείωση της προκαταβολής φόρους εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019 αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την Έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων
λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822,
(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
Αντικείμενο των διατάξεων των άρθρων 21-48 είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852, στόχος της οποίας, σύμφωνα με το Προοίμιό της, είναι η μεταφορά σε
εθνικό επίπεδο μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών που θα
συνδράμει στην ορθή λειτουργία του ως άνω μηχανισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της
ΕΕ, καθόσον ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο είναι η διπλή φορολογία.
Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που προβλέπονται στις διμερείς Συμβάσεις αποφυγής της διπλής
φορολογίας του εισοδήματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής
Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων («Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Διαιτησίας», 90/436/ΕΟΚ, που κυρώθηκε με τον ν. 2216/1994) ενδέχεται να μην
επιτυγχάνουν την αποτελεσματική επίλυση των διαφορών σε εύθετο χρόνο σε όλες τις
περιπτώσεις. Από τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Διαιτησίας διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη
διαδικασία, καθώς και στη διάρκεια και την αποτελεσματική περάτωση αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:
Σκοπός της ρύθμισης των άρθρων 49-57 είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25.5.2018 (DAC 6) για την εκ νέου
τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2011/16, προκειμένου να θεσπιστεί η υποχρεωτική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα τη φορολογίας των δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων,
ως πρόσθετο μέτρο φορολογικής διαφάνειας. Ταυτόχρονα, ενσωματώνονται οι διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 του Συμβουλίου της 24.6.2020, με την οποία παρατείνονται ορισμένες
προθεσμίες υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών λόγω της πανδημίας COVID-19.
Το υφιστάμενο πρόβλημα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η ρύθμιση είναι η διαπίστωση, ότι
σχήματα φορολογικού σχεδιασμού καταρτίζονται και προωθούνται από τους ενδιάμεσους και
χρησιμοποιούνται από τους φορολογούμενους με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Οι
περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται από τους ενδιάμεσους είναι νόμιμες. Ωστόσο,
πρόσφατες διαρροές στον τύπο συμπεριλαμβανομένων των Lux Leaks και των Panama Papers,
όπως και μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017-IP/A/PANA/2016-05 PE
602.030 “Role of Advisors and Intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers-Study
for the PANA Committee), κατέδειξαν, ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικός ο ρόλος των
ενδιάμεσων στο σχεδιασμό και στη διάθεση στη χρήση των φορολογούμενων σχημάτων
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για τη μείωση των φορολογικών βαρών και την απόκρυψη
εισοδημάτων με εξωχώριες ή υπεράκτιες δομές. Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται
στην εκμετάλλευση των τεχνικών στοιχείων ενός φορολογικού συστήματος ή τις αναντιστοιχίες
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων για το σκοπό της συνολικής απομείωσης
της φορολογικής υποχρέωσης ενός φορολογούμενου ή ομίλου εταιριών.
Mέσω της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται να αποκαλυφθούν στη φορολογική διοίκηση
διασυνοριακά σχήματα δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι προτεινόμενοι κανόνες
δεν υπολαμβάνουν ως δεδομένη την ύπαρξη φοροαποφυγής. Η αποκάλυψη τέτοιων σχημάτων
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συνδυάζεται στην παρούσα ρύθμιση με ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών.
Αυτή πραγματοποιείται με τη δημιουργία ενός ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου, στο οποίο θα
καταγράφονται οι προς κοινοποίηση πληροφορίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 58 προστίθεται νέο άρθρο 66Α στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, προς τον σκοπό της εναρμόνισης με το άρθρο 5 της Οδηγίας
1164/2016/ΕΕ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που
έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Anti-tax Avoidance Directive ATAD), με το οποίο θεσπίζονται κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο (exit tax).
Ειδικότερα, όταν ένας φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση
αλλοδαπού νομικού προσώπου στην ημεδαπή) μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή τη φορολογική
του κατοικία εκτός της φορολογικής δικαιοδοσίας ενός κράτους, υπόκειται σε φορολόγηση κατά
την έξοδο επί του κεφαλαιακού κέρδους που παράγεται στο έδαφος του κράτους αυτού, ακόμη
και αν το εν λόγω κέρδος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της εξόδου. Ο
οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58 του ΚΦΕ
επί της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρει, κατά τη στιγμή της εξόδου
αυτών, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς και αποδίδεται στο Δημόσιο εφάπαξ με
ιδιαίτερη δήλωση. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση
από τον φόρο εισοδήματος του φορολογουμένου, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του
και δεν τίθεται θέμα διπλής φορολόγησης κατά τον χρόνο υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
Αντί της εφάπαξ καταβολής του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους, σε
ορισμένες περιπτώσεις, να καταβάλουν τον φόρο σε πέντε (5) άτοκες δόσεις, με την πρώτη δόση
να καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των τεσσάρων επόμενων ετών από το έτος της υποβολής. Με τις διατάξεις του ίδιου
άρθρου προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε
δόσεις και ρυθμίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου που υπολείπεται προς καταβολή.
Επίσης, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων όπου δεν επιβάλλεται
φόρος εξόδου.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 59 προστίθεται νέο άρθρο 66Β στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, προς τον σκοπό της εναρμόνισης με το άρθρο 9 της Οδηγίας
2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που
έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Anti-tax Avoidance Directive ATAD), όπως αυτή ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την Οδηγία 2017/952/ΕΕ του
Συμβουλίου, με το οποίο θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά στις ασυμφωνίες στη μεταχείριση
υβριδικών μέσων.
Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις των ασυμφωνιών
που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαφορών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών
(χρηματοπιστωτικά μέσα) ή των οντοτήτων (υβριδικές οντότητες) μεταξύ δύο διαφορετικών
δικαιοδοσιών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα είτε διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα
από τα δύο κράτη) ή την έκπτωση πληρωμής σε ένα κράτος χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη
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φορολογική βάση του άλλου (έκπτωση χωρίς συμπερίληψη). Με βάση τους νέους κανόνες, μία
από τις δύο δικαιοδοσίες θα πρέπει να μην αναγνωρίσει την έκπτωση μιας πληρωμής που οδηγεί
σε αυτό το αποτέλεσμα.
Οι υβριδικές ασυμφωνίες που καλύπτονται με τις νέες διατάξεις δεν είναι μόνο αυτές που
οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων των κρατών
μελών και οι οποίες προβλέπονταν από την αρχική Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164, αλλά και οι
περιπτώσεις υβριδικών ασυμφωνιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, όταν τουλάχιστον ένα
από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη εταιρεία, οι οποίες εντάχθηκαν με τη νεότερη
Οδηγία 2017/952/ΕΕ που τροποποίησε την αρχική Οδηγία. Επίσης, αντιμετωπίζονται και λοιπές
περιπτώσεις ασυμφωνιών που δεν ρυθμίζονταν με την αρχική Οδηγία, όπως οι ασυμφωνίες που
περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις ή ρυθμίσεις που αντιμετωπίζονται ως μόνιμες
εγκαταστάσεις οντοτήτων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, που οφείλονται στο γεγονός ότι μια
μόνιμη εγκατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη με βάση τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένη, Τέλος, αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις υβριδικών μεταβιβάσεων (hybrid
transfers), εισαγόμενων ασυμφωνιών (imported mismatches) και όλες οι περιπτώσεις
ασυμφωνιών με αποτέλεσμα τη διπλή έκπτωση, περιλαμβανομένων ρητά και εκείνων που
οφείλονται στη διπλή φορολογική κατοικία.
Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων των νέων άρθρων
66Α και 66Β του ΚΦΕ, καθώς επίσης ο χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου κατά
την έξοδο για τις περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή
δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 επιδιώκεται η ενσωμάτωση στο εσωτερικό μας
δίκαιο των διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου, των οποίων η
εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1.1.2020 καθώς και η διενέργεια
νομοτεχνικών αλλαγών στα άρθρα 15 και 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. με σκοπό την απόλυτη εναρμόνιση
με την Οδηγία ΦΠΑ. Η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα
μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο
εσωτερικό της δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του παρόντος νομοσχεδίου
ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/475 του
Συμβουλίου των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από 01.01.2020. Η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων είναι αναγκαία προκειμένου η
χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο
εσωτερικό της δίκαιο.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
Οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), οι ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες λόγω της δημιουργίας νέων Γραφείων, της διεύρυνσης του αντικειμένου
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εργασίας, αλλά και της προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ καθιστούν
επιτακτικές τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 66 – 67.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 68 ικανοποιούνται η πληρότητα και η ασφάλεια
δικαίου, καθώς η ανάλυση ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων που προβλεπόταν ήδη να
περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, εντάσσεται τώρα και στον ετήσιο προϋπολογισμό.
Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 53 του ν. 4270/2014, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται και στην
εισηγητική έκθεση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού η ανάλυση ευαισθησίας των
δημοσιονομικών στόχων, ως προς τις μεταβολές των κύριων οικονομικών παραδοχών και
ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια. Η πρόβλεψη αυτή
ισχύει ήδη για την επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 69, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4281/2014
(Α΄ 160), εντάσσεται στο πλαίσιο επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) προς τον σκοπό εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, καθώς και
μη σώρευσης νέων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται υποχρέωση των ΟΤΑ για
επιστροφή ποσοστού 60% επί του συνολικού ποσού που θα διατεθεί σε αυτούς για την κατά τα
ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Το ποσό που προκύπτει για κάθε ΟΤΑ
θα παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό (ΚΑΠ) από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που θα οριστεί με υπουργική
απόφαση. Με την προτεινόμενη διάταξη συνεχίζεται στοχευμένα στον υποτομέα των ΟΤΑ η
προσπάθεια εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων προς τρίτους,
καθώς και αποφυγής σώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 70 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 4549/2018)
προκειμένου να καταστεί δυνατό για την Ελλάδα να συμμετάσχει και στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ποσό εγγυήσεων με βάση το
ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ. Οι συνεισφορές των κρατών μελών θα λάβουν
την μορφή εγγυήσεων, με τις οποίες θα καλύπτονται οι ζημίες και δαπάνες που προκύπτουν κατά
την υλοποίηση των πράξεων που υποστηρίζονται από το Ταμείο Εγγυήσεων.
Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να επεκτείνει σημαντικά και ταχέως τη
στήριξη της ΕΕ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρότεινε τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων ανταποκρινόμενη στην κρίση του COVID-19 (“Ταμείο Εγγυήσεων”). Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του για το Ταμείο Εγγυήσεων στις 23 Απριλίου 2020 στο
πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν στο
Ταμείο Εγγυήσεων με ποσό εγγυήσεων με βάση το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο
της ΕΤΕπ, αναλογικά. Προκειμένου να συμμετάσχει η Χώρα μας στο άνω Ταμείο, είναι αναγκαία η
τροποποίηση του άρθρου 91α του ν. 4549/2018, ώστε να είναι δυνατή η παροχή εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου δια της υπογραφής από τον Υπουργό Οικονομικών της σχετικής σύμβασης με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τους παραπάνω σκοπούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:
Οι προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 71-83) έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή
προγράμματος υποστήριξης μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων
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με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις
δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 71 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία,
μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 72 αποσαφηνίζονται οι έννοιες των προτεινόμενων
ρυθμίσεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 73 προσδιορίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων για τη
διαπίστωση της επιλεξιμότητας του αιτούντα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 74 προβλέπεται η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 75 καθορίζει τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 76 περιγράφει τη διαδικασία έγκρισης της αιτήσεως.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 77 προβλέπεται η διαδικασία συνεισφοράς του
Δημοσίου στις καταβαλλόμενες δόσεις.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 78 προσδιορίζει το χρονικό διάστημα για την καταβολή της
συνεισφοράς του Δημοσίου, καθώς και το ύψος αυτής.
Με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 79 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του οφειλέτη, τόσο
καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, όσο και μετά την ολοκλήρωση
αυτής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 80 προβλέπεται η διακοπή καταβολής συνεισφοράς
του Δημοσίου, λαμβάνοντας μέριμνα για τα συμφέροντά του.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 81 καθιερώνεται το δικαίωμα του δημοσίου να
αναζητά από τον οφειλέτη την αχρεωστήτως καταβληθείσα συνεισφορά.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 82 επιδιώκεται η διευκόλυνση και η
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, μέσω της υποχρέωσης των εμπλεκόμενων φορέων να
συνδράμουν στη διαδικασία μέσω της παροχής στοιχείων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 83 εισάγεται ρύθμιση διευκόλυνσης του ελεγκτικού
μηχανισμού για την τήρηση των όρων καταβολής της συνεισφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 84 επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες
ανάγκες της Υπηρεσίας οι οποίες προέκυψαν στα πλαίσια της πρόσφατης ανάληψης σημαντικών
αρμοδιοτήτων, για την επιτυχή άσκηση των οποίων απαιτείται η στελέχωσή της με επιστημονικό
προσωπικό αυξημένων προσόντων και ικανοτήτων.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 85 καλείται να αντιμετωπίσει την ανεπαρκή, έως σήμερα,
στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) με υπαλλήλους από άλλους
φορείς οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις σε επιμέρους τομείς και θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 86 επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες
ανάγκες των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, του Αυτοτελούς
Γραφείου της Ελληνικού, της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής και της αυτοτελούς Διεύθυνσης
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Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μέσω αποσπάσεων για τη στελέχωσή τους.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας
επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και
αποτελεσμάτων
Το άρθρο 1 αποσκοπεί στην προσέλκυση φυσικών προσώπων, δικαιούχων σύνταξης που
καταβάλλεται στην αλλοδαπή, για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα.
Στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων, τόσο από την άμεση, όσο και την έμμεση φορολογία
και τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, αλλά και η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, του
κατασκευαστικού κλάδου, του κλάδου υπηρεσιών υγείας, και η τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Με την εν λόγω ρύθμιση των άρθρων 2 και 3 επιδιώκεται η διεύρυνση των απαλλαγών του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της δωρεάν
παροχής μετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους. Για το 2020, προβλέπεται η απαλλαγή
από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού με
σκοπό την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού
Με τη φορολόγηση των δωρεάν μετοχών ως εισόδημα από υπεραξία, όταν πραγματοποιηθεί η
μεταβίβασή τους από τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο που θα τις λάβει, επιτυγχάνεται
φορολογικά η αντιμετώπιση αυτής της παροχής, με τρόπο εφάμιλλο με αυτόν που ισχύει για τις
μετοχές που αποκτώνται με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον διακρατηθούν για το
απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις,
επιτυγχάνεται ισότητα φορολογικής μεταχείρισης όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων μέσω
πρόσθετων παροχών που οδηγούν στην αποκόμιση κερδών για αυτούς από τη μεταβίβαση
μετοχών.
Στόχοι του άρθρου 4 είναι, βραχυπρόθεσμα, η εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του αθλητισμού
και, μακροπρόθεσμα, η κοινωνική πολιτική, η αποφυγή υπέρμετρης φορολόγησης και η μείωση
της φοροδιαφυγής.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 5 γίνεται σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου
το Άγιο Όρος και οι Ιερές Μονές αυτού να εκπίπτουν από το εισόδημά τους από ακίνητη περιουσία
τις κάθε είδους δαπάνες τους και όχι μόνο αυτές που συνδέονται με την εκμετάλλευση
συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους. Με τη ρύθμιση αυτή
εξυπηρετείται η κοινωφελής και θρησκευτική αποστολή του Αγίου Όρους και το έργο των Ιερών
Μονών αυτού, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον ειδικό και μοναδικό σκοπό τους.
Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 6 σκοπό έχει την επέκταση της απαλλαγής από
το φόρο κληρονομίας που ισχύει ως προς την κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή
Έλληνα υπηκόου που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη, και στην
κινητή περιουσία των ανωτέρω προσώπων που αποκτάται αιτία δωρεάς, για λόγους παρόμοιας
αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 7 αναδεικνύεται η κοινωνική ευαισθησία του
φορολογικού συστήματος και προσεγγίζεται περισσότερο η ελληνική οικογένεια, η λειτουργία και
οι δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ των μελών της.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 8 επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας του αγροτικού κλάδου που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 9 με την οποία αναμορφώνεται η φορολογική μεταχείριση
των επιβατικών αυτοκινήτων, κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της αγοράς του αυτοκινήτου,
την προστασία του περιβάλλοντος και για λόγους εξορθολογισμού της επιβολής του τέλους
ταξινόμησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10 προωθείται η συμπερίληψη στις ισχύουσες
διατάξεις δασμολογικής απαλλαγής ειδών που αποτελούν αντικείμενο εφοδιασμού πλοίων με
στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κλάδο της
ναυτιλίας.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11 αποσκοπεί στην υπαγωγή των βιβλίων μουσικής της ΔΚ
4904 στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, προκειμένου το σύνολο των βιβλίων να έχουν ίση
μεταχείριση όσον αφορά τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες αγοράς
στο χώρο της μουσικής παιδείας, με τη μείωση της τελικής τιμής των μουσικών βιβλίων με άμεσο
αποτέλεσμα την βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας των εν λόγω βιβλίων.
Περαιτέρω, επιδιώκεται η ενίσχυση της μουσικής παιδείας.
Με το άρθρο 12, η μετάταξη από τον κανονικό στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ αναμένεται να
συμβάλει στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και στη μείωση των τελικών τιμών των
συγκεκριμένων υπηρεσιών για τους καταναλωτές, καθώς και στην τόνωση της ζήτησης.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16 σκοπεύει στην ταχεία επίλυση των φορολογικών
διαφορών, στην αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και στην τόνωση των φορολογικών
εσόδων, ενόψει και της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που καθιστά απαραίτητη την
ταχεία είσπραξη των φορολογικών εσόδων και παράλληλα την παροχή ευελιξίας και κινήτρων
στους φορολογούμενους που πλήττονται οικονομικά
Με το άρθρο 17 επιδιώκεται η επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των
διατάξεων για την έκδοση αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης,
ήτοι προβλέπεται η μη επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και κυρώσεις εκπρόθεσμης
υποβολής δήλωσης στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποχρεούται, συνεπεία έκδοσης
απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε υποβολή τροποποιητικών
δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης του
φορολογουμένου και της έκδοσης της απόφασης, καθώς και το ότι η υποβολή της τροποποιητικής
δήλωσης δεν οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη του φορολογουμένου κατά την υποβολή της
αρχικής δήλωσης. Επίσης, προβλέπεται η, υπό προϋποθέσεις (σε ορισμένες περιπτώσεις που τα
σχετικά γεγονότα και οι περιστάσεις των προηγούμενων ετών είναι πανομοιότυπα), δυνατότητα
αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε
περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης και σε προγενέστερα φορολογικά έτη,
για τα οποία το δικαίωμα του φορολογικού ελέγχου δεν έχει παραγραφεί.
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Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 18 είναι η οικονομική ενίσχυση και
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα από την τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης των άρθρων 21-48 είναι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος
αυξημένου αριθμού διαφορών διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που αφορούν ενδεχομένως
υψηλά ποσά, λόγω των τακτικότερων και περισσότερο επικεντρωμένων πρακτικών ελέγχου των
φορολογικών διοικήσεων, στο πλαίσιο εξασφάλισης δίκαιου φορολογικού συστήματος και
διασφάλισης ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
Είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο για την επίλυση
φορολογικών διαφορών που να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και ευνοϊκό για τις επενδύσεις
επιχειρηματικό περιβάλλον για την επίτευξη δικαίων και αποδοτικών συστημάτων φορολόγησης
στην Ένωση. Επιπρόσθετα, όλοι οι φορολογούμενοι δυνητικά προσπορίζονται οφέλη, διότι
παρέχεται ένα εναρμονισμένο και διαφανές πλαίσιο για την επίλυση διαφορών.
Άμεσος στόχος των άρθρων 49-57 είναι οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών να
συλλέξουν από τους ενδιάμεσους έγκαιρη πληροφόρηση για τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή,
την οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν είτε στο πλαίσιο νομοθετικών πρωτοβουλιών για την
κάλυψη κενών στη νομοθεσία που επιτρέπει επιζήμιες φορολογικές πρακτικές είτε για την
εκπόνηση κατάλληλης ανάλυσης κινδύνου και διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Επιπρόσθετα,
άμεσος στόχος των προτεινόμενων κανόνων είναι η συνολική αποθάρρυνση του σχεδιασμού από
τους ενδιάμεσους και της χρήσης από τους φορολογούμενους τέτοιων σχημάτων. Ως έμμεσος
στόχος δύναται να καταγραφεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω της
ταυτοποίησης σχημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Σε μακροσκοπικό επίπεδο οι
ρυθμίσεις επιδιώκουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στις προσπάθειες διαμόρφωσης ενός
περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Δεδομένης της φύσης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι δύσκολη η μέτρηση του
αντίκτυπου της συνολικής απώλειας φόρων. Μελέτη που ανατέθηκε από την Ερευνητική Υπηρεσία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS (2015) “Bringing transparency, coordination and convergence
to corporate tax policies in the European Union”) συμπέρανε, ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων
από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων λόγω μετατόπισης κερδών εντός της ΕΕ ανερχόταν το
2013-2014 περίπου σε 50-70 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 58 και 60 εξασφαλίζει ότι όταν ένας φορολογούμενος
μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή τη φορολογική του κατοικία εκτός της φορολογικής
δικαιοδοσίας ενός κράτους, το εν λόγω κράτος φορολογεί την οικονομική αξία οποιουδήποτε
κεφαλαιακού κέρδους που παράγεται στο έδαφός του, ακόμη και αν το εν λόγω κέρδος δεν έχει
ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της εξόδου. Οι κανόνες που θεσπίζονται για τη
φορολόγηση κατά την έξοδο αποσκοπούν όχι μόνο να καταπολεμήσουν πρακτικές
φοροαποφυγής, αλλά και να αποφύγουν τη δημιουργία άλλων εμποδίων στην εσωτερική αγορά,
όπως η διπλή φορολόγηση.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 59 θεσπίζει κανόνες για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών
που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαφορών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών
(χρηματοπιστωτικά μέσα) ή των οντοτήτων (υβριδικές οντότητες) μεταξύ δύο διαφορετικών
δικαιοδοσιών. Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασυμφωνιών και δεν
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επηρεάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος κράτους μέλους (παρ.13
προοιμίου Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ, παρ. 9 προοιμίου Οδηγίας 2017/952/ΕΕ).
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 στοχεύουν στην εναρμόνιση και απλούστευση
ορισμένων ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις (άρθρο 61), στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας
εσωτερικής αγοράς και στην καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών στην εφαρμογή του
ΦΠΑ (άρθρο 62).
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του παρόντος νομοσχεδίου στόχος είναι η
προσαρμογή της εθνικής μας νομοθεσίας για λόγους εναρμόνισης της χώρας μας με νέες
ενωσιακές διατάξεις που τροποποίησαν τις αντίστοιχες υφιστάμενες (προσαρμογή στην Οδηγία
(ΕΕ) 2019/475 που τροποποιεί τις οδηγίες 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/118/ΕΚ όσον
αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της
λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της
οδηγίας 2008/118/ΕΚ.)
Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις των άρθρων 66 και 67 είναι απόλυτα αναγκαίες για την
εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τη διασφάλιση αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας, προστασίας του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, την εξοικονόμηση
χρόνου και δαπανών στον τομέα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 66 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και
ειδικότερα, με τη στελέχωση των Δικαστικών Γραφείων στις έδρες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
με τη δημιουργία και στελέχωση νέων Γραφείων Νομικού Συμβούλου και με την άσκηση των
καθηκόντων, την αξιολόγηση και τις προαγωγές του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ. Επίσης,
περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ. Όλες οι επί μέρους
διατάξεις αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική άσκηση των διαρκώς αυξανόμενων
αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ, με πιο ορθολογική αξιοποίηση κύριου και διοικητικού προσωπικού του,
ιδίως ενόψει της δημιουργίας νέων Γραφείων, αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού του.
Επίσης, αποσκοπούν στη θέσπιση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και διάφανου συστήματος
επιθεώρησης, αλλά και προαγωγών του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, όπου θα επιβραβεύεται η
άριστη απόδοση.
Στο άρθρο 67 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη δημιουργία και στελέχωση Γραφείου
Νομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, που κατά γενική ομολογία είναι απόλυτα
απαραίτητη για τη γνωμοδοτική και δικαστική υποστήριξη της Επιτροπής.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 68 θα συμβάλλει στο να αποκατασταθεί ομοιομορφία στην
ανάλυση ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων μεταξύ ετήσιου και μεσοπρόθεσμου
σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, «Στο
πλαίσιο μιας ανάλυσης ευαισθησίας, οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις
εξετάζουν την πορεία των κύριων δημοσιονομικών μεταβλητών υπό διαφορετικές παραδοχές για
τους συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια…».
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 69 εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο του άρθρου 6 του ν.
4281/2014, με βάση το οποίο έχουν ήδη υλοποιηθεί δύο προγράμματα επιχορήγησης ΦΓΚ για την
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, κατά τα έτη 2014 και 2016.
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Ειδικότερα, θέτει μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την τήρηση των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας
εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των οικείων φορέων, θεσπίζοντας την υποχρέωση
επιστροφής μέρους του ποσού που θα λάβουν για τον περιγραφόμενο σκοπό.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 70 στόχος είναι να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο
παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 4549/2018) προκειμένου να καταστεί
δυνατό για την Ελλάδα να συμμετάσχει και στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ποσό εγγυήσεων με βάση το ποσοστό συμμετοχής της
στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ. Οι συνεισφορές των κρατών μελών θα λάβουν την μορφή εγγυήσεων, με
τις οποίες θα καλύπτονται οι ζημίες και δαπάνες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των
πράξεων που υποστηρίζονται από το Ταμείο Εγγυήσεων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 71 επιδιώκεται η προστασία της κύριας κατοικίας των
δανειοληπτών, εισάγοντας ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος επιδοτεί, για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από
τις συνέπειες του κορωνοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Διευρύνεται
σημαντικά η έννοια των πληγέντων, ώστε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους από
τους δανειολήπτες, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν πληγεί οι ίδιοι, αλλά άμεσο μέλος της
οικογένειάς τους, και λόγω του γεγονότος αυτού, όλη η οικογένεια θεωρείται ως πληγείσα.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 καθορίζεται το χρονικό διάστημα της συνεισφοράς του Δημοσίου, ενώ
παράλληλα αναφέρεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου αφορά σε πάσης φύσεως δάνεια
φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον εξασφαλίζονται με
εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Με την παρ. 2 ορίζεται, ότι επιλέξιμα για την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι όλα τα φυσικά
πρόσωπα, που όμως έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα
στο πλαίσιο του COVID-19 μέτρα, επιδιώκοντας να αποτραπεί ο κίνδυνος αποκλεισμού
οποιουδήποτε δανειολήπτη από τις διευκολύνσεις που παρέχουν οι προτεινόμενες διατάξεις,
μόνο και μόνο επειδή δεν έχει πληγεί ο ίδιος, αλλά κάποιο μέλος της οικογένειάς του.
Με την παρ. 3 ορίζεται αναλυτικά ποιοι θεωρούνται «πληγέντες» για την εφαρμογή των
προτεινομένων διατάξεων.
Με την παρ. 4 καθορίζονται οι επιπλέον προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο
πρόσωπο του αιτούντα για την υπαγωγή του στις προτεινόμενες διατάξεις.
Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με
βάση τις παραπάνω διακρίσεις των περ. Α, Β, Γ της προτεινόμενης διάταξης της παρ. 4 στ),
λαμβάνει χώρα ανά πιστωτή.
Με την παρ. 6 καθορίζεται ότι, αν έχει ανατεθεί η διαχείριση της οφειλής ή αυτή έχει μεταβιβαστεί
σε τρίτο ή έχει τιτλοποιηθεί κατά τις διατάξεις του ν. 4354/15 ή του ν. 3156/2003 ή του ν.
4649/2019, ή έχει υποκατασταθεί ο εγγυητής ή εν γένει συνοφειλέτης, το γεγονός αυτό δεν
επηρεάζει την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων. Η ρύθμιση διασφαλίζει, ότι τόσο η
μεταβίβαση ή η τιτλοποίηση του δανείου όσο και η υποκατάσταση του εγγυητή ή συνοφειλέτη,
δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της θέσης του δανειολήπτη με στέρηση της δυνατότητας υπαγωγής
στο προτεινόμενο πλαίσιο.
Η παρ. 7 ρυθμίζει την περίπτωση, που οφειλή έχει υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του ν.
3869/2010, και προβλέπει την παραίτηση του οφειλέτη από το δικαίωμά του να ζητήσει
συνεισφορά Δημοσίου σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παραγράφου
2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά του προτεινόμενου νόμου.
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Η διάταξη του άρθρου 72 κρίνεται απαραίτητη, καθώς αποσαφηνίζει τις έννοιες, που συναντώνται
στις προτεινόμενες διατάξεις, και ειδικότερα παρέχεται ο ορισμός του οφειλέτη, του
χρηματοδοτικού φορέα, της οφειλής, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, του
οικογενειακού εισοδήματος, των επενδυτικών προϊόντων, της κύριας κατοικίας, της μηνιαίας
δόσης, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, του συμβούλου και των μεταφορικών μέσων, για λόγους
συνεκτικότητας και ενιαίας ερμηνείας των διατάξεων.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 προβλέπεται, ότι για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας του
αιτούντα, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική-φορολογητέα αξία του ακινήτου-κύριας κατοικίας
του, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.),
έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο και αντικειμενικό κριτήριο για τη διακρίβωση της συνδρομής
της συγκεκριμένης προϋπόθεσης επιλεξιμότητας.
Η παράγραφος 2 ρυθμίζει τις περιπτώσεις ύπαρξης ιδανικού μεριδίου, ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας στην κύρια κατοικία του αιτούντος.
Τέλος, στην παράγραφο 3, ορίζεται, ότι τα ίδια ακριβώς κριτήρια υπολογισμού με την παράγραφο
1, λαμβάνονται υπόψη και για την αξιολόγηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας τυχόν
συνοφειλετών/εγγυητών του αιτούντα, προκειμένου για τη διακρίβωση της επιλεξιμότητάς του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 74 προβλέπεται ότι η διαδικασία υποβολής και
διαχείρισης των αιτήσεων του εισαγόμενου πλαισίου θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
μέσο, ήτοι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) σε συνεργασία με την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 75 καθορίζει τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως.
Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 ορίζεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης από τα
πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, έως και την 30/9/2020.
Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται η αποτροπή καταχρηστικών συμπεριφορών, ορίζοντας ρητά ότι
κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής μίας μόνο αίτησης στο παρόν πλαίσιο.
Με τις παραγράφους 3 και 4, ορίζονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία του αιτούντα, του/της
συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και όλα τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να εισάγει
ο αιτών στην ηλεκτρονική του αίτηση.
Η παράγραφος 5 προβλέπει τη συνυπογραφή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον/την σύζυγο και τα
εξαρτώμενα μέλη του ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, καθώς και τον τυχόν συνοφειλέτη ή
εγγυητή.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την άρση τόσο του τραπεζικού
όσο και του φορολογικού απορρήτου για όλους τους συνυπογράφοντες την αίτηση,
αποθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από την ένταξη στο νέο
πλαίσιο.
Οι παράγραφοι 7 και 8, προβλέπουν τη μεταφόρτωση των περισσότερων δικαιολογητικών από τις
βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων, επιδιώκοντας τη
μεγιστοποίηση του αυτοματισμού και την απλοποίηση της διαδικασίας.
Με την παράγραφο 9, αποτρέπεται η υποβολή ανειλικρινών αιτήσεων, με κύρωση τον ποινικό
κολασμό, ενώ με την παράγραφο 10 προβλέπονται οι –πέραν των ποινικών- συνέπειες της
ανειλικρινούς υπεύθυνης δήλωσης.
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Με την παράγραφο 11, διευκρινίζεται, ότι η υποβολή της αίτησης, δυνάμει του νέου πλαισίου,
διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, προκειμένου να μην
ακολουθούνται, παράλληλα ή διαδοχικά, δύο διαφορετικές διαδικασίες που επιδιώκουν τον ίδιο
σκοπό.
Τέλος, με την παράγραφο 12 καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή συμβούλου στην υποβολή της
αίτησης, σκοπώντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων στα υποκείμενα του νόμου αυτού
δυνατοτήτων και δικαιωμάτων.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 76 καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης της αιτήσεως, ορίζοντας
πότε η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα και πότε απορριφθείσα. Με την παράγραφο 3 θεσπίζονται
συγκεκριμένα κριτήρια, διαδικασίες και προθεσμίες για τη δρομολόγηση της έναρξης καταβολής
συνεισφοράς του Δημοσίου επί της επιλέξιμης οφειλής, ενώ με την παράγραφο 7 δίνεται η
δυνατότητα στον οφειλέτη είτε να διακόψει την αναστολή και να εκκινήσει την καταβολή
συνεισφοράς, είτε να εκκινήσει αυτή μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 77 προβλέπεται η διαδικασία συνεισφοράς του
Δημοσίου στις καταβαλλόμενες δόσεις.
Η παράγραφος 1 περιορίζει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έναρξη της διαδικασίας
καταβολής της συνεισφοράς. Τούτο είναι σκόπιμο, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να χαρακτηρίζονται επιλέξιμοι και να δικαιούνται
συνεισφοράς όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες έχουν πληγεί από τις συνέπειες της
υγειονομικής κρίσης.
Η παράγραφος 2 προβλέπει ότι η συνεισφορά καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, σε ειδικό και
ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης οφειλών, που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας ότι ο σκοπός της συνεισφοράς του Δημοσίου και δη, η προστασία της
κύριας κατοικίας, δεν θα ματαιωθεί με τυχόν κατάσχεση ή συμψηφισμό του ποσού της
συνεισφοράς.
Η παράγραφος 3 καλύπτει την περίπτωση της ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιμων οφειλών,
επιβάλλοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου για το σύνολο
αυτών, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, ενώ η παράγραφος 4 προβλέπει
ότι το Δημόσιο, και κατόπιν της έναρξης καταβολής της συνεισφοράς, δικαιούται να επανελέγχει
την επιλεξιμότητα των οφειλών, επί των οποίων έχει εγκριθεί και καταβάλλεται η συνεισφορά,
καθώς και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόσωπο των δικαιούχων.
Τέλος, με την παράγραφο 5 παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε να καθορισθούν με κοινή υπουργική
απόφαση, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πληρωμής της προβλεπόμενης συνεισφοράς του
Δημοσίου, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την συνεισφορά του Δημοσίου, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για την καταβολή της
συνεισφοράς του Δημοσίου, καθώς και το ύψος αυτής. Προβλέπεται χορήγηση συνεισφοράς για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της
αίτησης και ανώτατο όριο ποσού μηνιαίας συνεισφοράς του Δημοσίου ανά επιλέξιμη οφειλή.
Με την παράγραφο 2 ρυθμίζεται η περίπτωση των δανείων, των οποίων η συμφωνηθείσα δόση
δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση.
Με το άρθρο 79 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του οφειλέτη, τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της
καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής, προς αποφυγή
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κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές της ενίσχυσης που παρέχεται από τον παρόντα
νόμο, η οποία θεσπίζεται προς υποβοήθηση των πολιτών που την έχουν ανάγκη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 80 προβλέπονται οι περιπτώσεις, στις οποίες η
συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, λαμβάνοντας μέριμνα για τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 81 αυτού καθιερώνεται το δικαίωμα του δημοσίου να
αναζητά από τον οφειλέτη την καταβολή της καταβληθείσας συνεισφοράς, αν ο οφειλέτης
εκπέσει από το δικαίωμά του σε περίπτωση υπερημερίας ή ασυνέπειας, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο οικείο άρθρο.
Η παράγραφος 3 ορίζει τις ποινικές επιπτώσεις σε βάρος του αιτούντος, ο οποίος στο πλαίσιο της
εν λόγω διαδικασίας υποβάλει ανειλικρινή δήλωση ή ψευδή στοιχεία ή/και αποκρύπτει αληθινά,
με σκοπό την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και τον προσπορισμό
περιουσιακού οφέλους του από τη Συνεισφορά του Δημοσίου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 82 θεσπίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της Φορολογικής διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά
και των χρηματοδοτικών φορέων εν γένει, να παρέχουν στην προκείμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, όλα τα στοιχεία που μνημονεύονται στον νόμο, από τα οποία
προκύπτει η επιλεξιμότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνεισφοράς οφειλές του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 83 διασφαλίζεται η ενημέρωση της Διοίκησης για την
τήρηση των όρων καταβολής της συνεισφοράς, εισάγοντας ρύθμιση διευκόλυνσης του ελεγκτικού
μηχανισμού, που αφορά τόσο το διάστημα καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, όσο και το
διάστημα παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 84 επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων ειδικού
επιστημονικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας
και με την πλήρωσή τους θα εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 85 επιδιώκεται η ευελιξία κατά τη διαδικασία
αποσπάσεων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, όπως προέβλεπε η αρχική διάταξη.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 86 επιδιώκεται η στελέχωση, μέσω αποσπάσεων, των
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, του Αυτοτελούς Γραφείου της
Ελληνικού, της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής και της αυτοτελούς Διεύθυνσης Ερευνών
Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών προς εξασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής
λειτουργίας τους.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και
αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 επηρεάζουν τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν
σύνταξη πηγής αλλοδαπής και μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.
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Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3 επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις και
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και δη του τουριστικού κλάδου.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 5 επηρεάζουν το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 8 επηρεάζουν άμεσα τους αγρότες που υπάγονται στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Η ρύθμιση του άρθρου 11 αφορά τους πολίτες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που
σχετίζονται με την μουσική παιδεία.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 12 επηρεάζουν τα πρόσωπα που προσέρχονται στους
αθλητικούς αγώνες ως θεατές, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν χαμηλότερο τίμημα για το
εισιτήριο αλλά και τους διοργανωτές οι οποίοι αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδά τους λόγω της
αύξησης της ζήτησης (δεδομένης της μείωσης των τελικών τιμών των εισιτηρίων).
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 16 αναμένεται να επηρεάσουν θετικά όλες τις κοινωνικές
ομάδες.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17 επηρεάζουν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες τα οποία αιτούνται ή για τα οποία έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ Απόφαση προέγκρισης
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης του άρθρου 22 του ΚΦΔ.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 18 επηρεάζουν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή το
σύνολο των επιχειρήσεων.
Η ρύθμιση των άρθρων 58 και 60 επηρεάζει τους φορολογουμένους, νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο
εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς και οι μόνιμες εγκαταστάσεις
αλλοδαπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων στην ημεδαπή, οι οποίοι μεταφέρουν περιουσιακά
στοιχεία ή τη φορολογική τους κατοικία εκτός της φορολογικής δικαιοδοσίας ενός κράτους.
Επομένως, στην παρούσα μορφή τους, οι υπόψη διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για τα φυσικά
πρόσωπα.
Η ρύθμιση του άρθρου 59 επηρεάζει κάθε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς
και τις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων στην ημεδαπή και δεν
καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 αφορούν υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία
προβαίνουν σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών ή/και σε παραδόσεις αποθεμάτων στη
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος - μέλος (άρθρο 61) καθώς και υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε συναλλαγές μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων
προσώπων (άρθρο 62).
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Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 64 και 65 αφορούν οικονομικούς φορείς οι οποίοι
πραγματοποιούν συναλλαγές με τα εν λόγω εδάφη.
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 66 και 67 επηρεάζουν άμεσα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τη
Διοίκηση και τις Ανεξάρτητες Αρχές.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1, με την οποία εισάγεται εναλλακτικός τρόπος
φορολόγησης εισοδήματος πηγής αλλοδαπής για δικαιούχους συντάξεων που καταβάλλονται
στην αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, βασίζεται στην
ιδιαίτερα θετική υποδοχή της οποίας έτυχε η θέσπιση του τρόπου αυτού φορολόγησης φυσικών
προσώπων που πραγματοποιούν επενδύσεις στην Ελλάδα στον ν. 4646/2019.
Αναφορικά με τα άρθρα 2 και 3, η ρύθμιση ως προς τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε
εργαζομένους, έχει και στο παρελθόν αντιμετωπιστεί με τα άρθρα 14 και 42Α του ν. 4172/2013
(ΚΦΕ) μετά την ψήφιση των διατάξεων των άρθρων 5 και 17 του ν. 4646/2019 και με την
προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 μόνο ως προς τη
δωρεάν διάθεση διατακτικών εσωτερισμού τουρισμού σε εργαζομένους, επισημαίνεται ότι δεν
έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν.
Αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8, έχει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν το
ζήτημα της απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με το άρθρο
31 του ν. 3986/2011, όπως έχει ερμηνευτεί με την ΠΟΛ. 1053/2014 εγκύκλιο.

Ως προς την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κάποια
προσπάθεια αντιμετώπισης του ζητήματος
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 αποτελεί στην ουσία επαναφορά της εφαρμογής
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων που ίσχυε μέχρι το 2015 και
καταργήθηκε για λόγους δημοσιονομικούς. Δεδομένης ωστόσο της οικονομικής κρίσης που έχει
επιφέρει η πανδημία λόγω του περιορισμού της ζήτησης η επαναφορά της ρύθμισης κρίθηκε
αναγκαία.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις των άρθρων 49-57, σε επίπεδο ΕΕ έχουν υλοποιηθεί αρκετές
πρωτοβουλίες με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μέσω της βελτίωσης της συνοχής
των φορολογικών συστημάτων και την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας. Ορισμένες από τις
πρωτοβουλίες αυτές απαντούν άμεσα στα διεθνή πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
BEPS, και μάλιστα κάποιες τα ξεπερνούν. Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών είναι οι Οδηγίες
του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/1164 της 12ης Ιουλίου 2016 (ATAD) και 2017/952 της 29ης Μαΐου 2017
(ATAD 2), όπως φυσικά και οι προηγούμενες Οδηγίες διοικητικής συνεργασίας (DAC), όπως
αναφέρθηκαν ήδη με τα αναλυτικά τους στοιχεία στο μέρος που αφορά την περίληψη του
περιεχομένου της ρύθμισης.
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Η Οδηγία DAC ειδικότερα αποτελεί το ουσιώδες νομοθετικό εργαλείο για τη διοικητική
συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της
άμεσης φορολογίας. Με την πρώτη τροποποίησή της (DAC 2) νομοθετήθηκε η υποχρεωτική
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών στον τομέα της
φορολογίας και θεσπίστηκε στην Ένωση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ). Με τη δεύτερη
τροποποίησή της (DAC 3) προβλέφθηκε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εκ των
προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις. Ωστόσο, πολλά σχήματα επιθετικού
φορολογικού σχεδιασμού δεν περιλαμβάνουν την έκδοση τέτοιας απόφασης, ενώ η αντίστοιχη
πρακτική δεν είναι το ίδιο διαδεδομένη σε όλα τα κράτη-μέλη. Με την τέταρτη τροποποίηση (DAC
4) προβλέφθηκε η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις Εκθέσεις ανά Χώρα
(ΕαΧ) ομίλων πολυεθνικών μεταξύ των φορολογικών αρχών. Παρ’ όλα αυτά η υποχρέωση
αναφοράς επισημαίνεται, ότι καταλαμβάνει μόνο μεγάλες πολυεθνικούς ομίλους. Με την τέταρτη
τροποποίηση (DAC 5) επιβλήθηκε στα κράτη-μέλη η υποχρέωση να παρέχουν στις φορολογικές
αρχές πρόσβαση στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, που εφαρμόζουν τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όμως οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό
δικαιούχο σε όλη την Ε.Ε. δεν είναι πάντα διαθέσιμες.
Ωστόσο αν και οι παραπάνω πρωτοβουλίες και ειδικότερα οι τροποποιήσεις της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ (DAC) εντάσσονται σαφώς στο πλαίσιο λήψης αυστηρότερων μέτρων κατά του
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, υπό την έννοια της ενίσχυσης των μέσων, που μπορούν να
χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές για την αντίδρασή τους, καμιά δεν μπορεί να εκληφθεί ως
προσπάθεια αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος με αυτό που επιδιώκει να
αντιμετωπίσει η παρούσα ρύθμιση. Αυτό διότι, καμία προηγούμενη πρωτοβουλία δεν
αντιμετωπίζει ειδικά τον ρόλο των ενδιάμεσων στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, διαπίστωση
στην οποία ερείδεται η νεότερη πρωτοβουλία. Το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα εναπομείναντα
στοιχεία στην ημερήσια διάταξη για την εφαρμογή του BEPS ως ειδική πτυχή του υφιστάμενου
φορολογικού πλαισίου ως προς τη διαφάνεια.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 αφορούν προσαρμογή των υφιστάμενων
διατάξεων λόγω τροποποιήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας και νομοτεχνικές αλλαγές για την
προσαρμογή με τις υφιστάμενες ενωσιακές διατάξεις ΦΠΑ.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 64 και 65 αφορούν προσαρμογή των υφιστάμενων
διατάξεων λόγω τροποποιήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας και της ανάγκης εναρμόνισης με αυτή.
Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα αναφορικά με τις προτεινόμενες
διατάξεις των άρθρων 66 και 67 είναι διατάξεις των εξής νόμων: ν. 3086/2002(Α’324), ν.
4440/2016 (Α’ 224),ν. 3883/2010 (Α’167),ν. 3528/2007(Α’26), π.δ. 238/2003(Α’214), ν. 3959/2011
(Α’93).
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε
τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11, η εμπειρία από άλλες χώρες της ΕΕ
καταδεικνύει ότι το σύνολο των βιβλίων (μεταξύ των οποίων και τα υπό ρύθμιση) υπάγονται στον
μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για
κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Άρθρο 1: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα
καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση
της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρα 2 και 3: Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κρίνεται αναγκαίο να εκδοθεί
ερμηνευτική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ σχετικά με την κοινοποίηση των νέων διατάξεων και την
παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Άρθρο 8: Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κρίνεται αναγκαίο να εκδοθεί
ερμηνευτική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ σχετικά με την κοινοποίηση των νέων διατάξεων και την
παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Άρθρο 9: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση:
α) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, εφόσον
μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε
τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή
τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να
επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία.
β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και
Μεταφορών με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που
προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον χαρακτηρισμό του οχήματος ως
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας που αυτό πληροί εκ κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας στις ειδικές περιπτώσεις οχημάτων που δεν διαθέτουν τα δικαιολογητικά
έγγραφα του πρώτου εδαφίου, για την υπαγωγή του οχήματος στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους
ταξινόμησης.
Άρθρο 11: Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κρίνεται αναγκαίο να εκδοθεί
ερμηνευτική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ σχετικά με την κοινοποίηση των νέων διατάξεων και την
παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
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Άρθρο 12: Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν απαιτούν την έκδοση απόφασης.
Άρθρο 16: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης:
α) του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα ορίζονται ο Γενικός Προϊστάμενος, τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη και οι Γραμματείς της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών
β) του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την
οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, τον αριθμό
των τμημάτων, τον τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, τον τρόπο
έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να
προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 17: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα, τα
οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και
συγκεκριμένα, η διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την
αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης
προέγκρισης, οι όροι και προϋποθέσεις αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα
σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων
κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 19: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την τροποποίηση των προθεσμιών που ορίζονται στις
παρ. 51 και 53 του άρθρου 72 του ν.4174/2013.
Άρθρο 40: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης:
α) του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, με την οποία θα ορίζονται για την Ελλάδα τρία (3) τουλάχιστον πρόσωπα που διαθέτουν
επαγγελματική επάρκεια, είναι ανεξάρτητα και μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με
αμεροληψία και ακεραιότητα, προκειμένου να περιληφθούν στον κατάλογο των ανεξάρτητων
προσώπων που διορίζονται από όλα τα κράτη μέλη και συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
β) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα προβλέπονται
διαδικασίες για την αφαίρεση από τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσώπων οποιουδήποτε
προσώπου έχει διοριστεί, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας,
ορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την εξέταση της αίτησης εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παρ.
6 και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 47: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τις
διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, και ιδίως: α) η διαδικασία υποβολής της ένστασης επί
αμφισβητούμενης διαφοράς και το περιεχόμενο αυτής, 35 β) οι αρμόδιες υπηρεσίες για την
εξέτασή της, η διαδικασία έκδοσης της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την ένσταση και
το περιεχόμενο αυτής, γ) η συγκρότηση και διαδικασία επίλυσης διαφορών από τη Συμβουλευτική
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Επιτροπή ή την Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των
Επιτροπών αυτών, δ) η διαδικασία καταβολής των αμοιβών και εξόδων των ανεξάρτητων
προσώπων, ε) η διαδικασία επίτευξης της συμφωνίας αμοιβαίου διακανονισμού ή της οριστικής
απόφασης, στ) κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την κοινοποίηση στο θιγόμενο πρόσωπο του
αποτελέσματος των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου, ζ) το περιεχόμενο της απόφασης
αμοιβαίου διακανονισμού, η) η δημοσίευση των συμφωνιών αμοιβαίου διακανονισμού και των
οριστικών αποφάσεων, θ) η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2
του άρθρου 48.
Άρθρο 51: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης:
α) του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σχετικά με την
εποπτεία ορισμένης κατηγορίας ενδιάμεσων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία μπορεί να εξειδικεύονται τα θέματα που αφορούν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους ενδιάμεσους σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
β) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την οποία μπορεί να
εξειδικεύονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία της εφαρμογής των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες
διασυνοριακές ρυθμίσεις και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα.
γ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την οποία μπορεί να δοθεί
παράταση έως τριών μηνών στις προθεσμίες υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών για
δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, συνεπεία
αντίστοιχης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, σε περίπτωση διασποράς της
πανδημίας COVID-19.
Άρθρο 58: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης καταβολής του φόρου κατά την έξοδο, οι περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση
μπορεί να απαιτεί εγγυητική επιστολή κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 και της παρ. 8, το
ύψος, και οι περιπτώσεις κατάπτωσης και αποδέσμευσης αυτής, η διαδικασία για την προσωρινή
απαλλαγή από την καταβολή του φόρου κατά την έξοδο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για
την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 61: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παράδοσης
αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος μέλος.
Άρθρα 61-63: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης για τύπο,
περιεχόμενο, τρόπο και χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων μετά τη δημοσίευση
του νόμου.
Άρθρα 64-65: Στις προτεινόμενες διατάξεις δεν προβλέπεται η έκδοση απόφασης.
Άρθρο 66: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης:
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α) του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία θα μπορεί σε Δικαστικά
Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών, να ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ,
με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
β) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, με την οποία θα μπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να
διατίθενται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μόνιμοι
υπαξιωματικοί και στρατεύσιμοι οπλίτες των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη
γραμματειακή υποστήριξή του και γενικότερα τη διοικητική μέριμνα.
γ) του Προέδρου του ΝΣΚ με την οποία θα συγκροτείται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από
ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α΄ για ειδικές περιπτώσεις και
ιδίως σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, για τη χορήγηση άδειας
μόνο μετά από θετική γνωμάτευση αυτής, η οποία θα αποφαίνεται, κατόπιν μελέτης των
στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αιτούντος μέλους του ΝΣΚ.
δ) του Προέδρου του ΝΣΚ για τη συγκρότηση του ΣΕΠ του ΝΣΚ
Άρθρο 67: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση:
α) απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία θα παρέχεται στο
Γραφείο Νομικού Συμβούλου η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη στέγαση και λειτουργία
του και διατίθεται τουλάχιστον ένας (1) διοικητικός υπάλληλος της Επιτροπής για τη
γραμματειακή του υποστήριξη.
β) απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από εισήγηση του
προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ, με την οποία θα μπορεί κατ’ εξαίρεση,
να αποφασιστεί η προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας της υπόθεσης.
γ) απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία θα
ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου (φυσικού ή νομικού προσώπου), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
κοινή απόφαση 67 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η
οποία εφαρμόζεται από το επόμενο οικονομικό έτος σε σχέση με αυτό της δημοσίευσής της.
δ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η
οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία μπορούν να
προσδιορίζονται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 74: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες, οι
προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες και εφαρμογές και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι
οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και κάθε
άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 75: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση του Υπουργού Οικονομικών με την
οποία δύνανται να τροποποιείται το περιεχόμενο της αίτησης.
Άρθρο 77: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία
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πληρωμής της συνεισφοράς του δημοσίου, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου.
Άρθρο 85: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία θα διενεργούνται οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις και θα κατανέμονται
κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα και θέση εργασίας οι οργανικές θέσεις
της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
Άρθρο 86: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία διενεργούνται οι αποσπάσεις για τη στελέχωση των Γενικών
Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία
διακόπτονται οι αποσπάσεις.
Άρθρο 87: Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία θα μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα για
την εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3 επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα και δη του τουριστικού κλάδου.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 5 αφορούν το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 8 επηρεάζουν άμεσα τους αγρότες που υπάγονται στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10 προωθείται η συμπερίληψη στις ισχύουσες
διατάξεις δασμολογικής απαλλαγής ειδών που αποτελούν αντικείμενο εφοδιασμού πλοίων με
στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κλάδο της
ναυτιλίας.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11 αφορά τους πολίτες, καθώς και τους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την μουσική παιδεία.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 12 για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ αφορούν
επιχειρήσεις που διοργανώνουν αθλητικούς αγώνες.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 16 αφορούν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17 αφορούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
έχουν μεταξύ τους ενδοομιλικές συναλλαγές και οι οποίοι αιτούνται ή για τους οποίους έχει
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εκδοθεί και είναι σε ισχύ Απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης του
άρθρου 22 του ΚΦΔ.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 18 επηρεάζουν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή το
σύνολο των επιχειρήσεων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 21-48 ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852, η
οποία αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ως προς τα νομικά πρόσωπα δεν γίνεται
διάκριση βάσει της μορφής και του μεγέθους, επομένως δυνητικά η ρύθμιση αφορά όλες τις
κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλ. τόσο τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ιδίως ομίλους
πολυεθνικών επιχειρήσεων, όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η ρύθμιση των άρθρων 49-57 δυνητικά αφορά όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλ. τόσο τις
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ιδίως ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων, όσο και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς δεν γίνεται διάκριση ως προς τον τύπο και το μέγεθος του νομικού προσώπου
που ενδέχεται να είναι χρήστης και υπόχρεος υποβολής πληροφοριών. Επειδή όμως οι
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες και περαιτέρω να κάνουν
χρήση σύνθετων διασυνοριακών σχημάτων που εμπίπτουν στον ορισμό της δηλωτέας
διασυνοριακής ρύθμισης είναι εύλογο να καταγραφεί, ότι αναμένεται να επηρεαστούν
περισσότερο μεγάλες επιχειρήσεις συγκριτικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 58 και 60 αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο
εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς και οι μόνιμες εγκαταστάσεις
αλλοδαπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων στην ημεδαπή, οι οποίοι μεταφέρουν περιουσιακά
στοιχεία ή τη φορολογική τους κατοικία εκτός της φορολογικής δικαιοδοσίας ενός κράτους.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 59 αφορά τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, καθώς και τις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων στην
ημεδαπή. Δεν έχει εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 αφορούν επιχειρήσεις – υποκείμενες στον ΦΠΑ
που προβαίνουν σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών ή/και σε παραδόσεις αποθεμάτων στη
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος - μέλος καθώς και επιχειρήσεις - υποκείμενα
στο φόρο πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε συναλλαγές μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων
προσώπων.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 64 και 65 αφορούν οικονομικούς φορείς οι οποίοι
πραγματοποιούν συναλλαγές με τα εν λόγω εδάφη.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 66 και 67 αφορούν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
στη Διοίκηση και στις Ανεξάρτητες Αρχές.
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3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 αναμένεται να έχουν θετικά αποτελέσματα για την
αγορά ακινήτων, τον κατασκευαστικό κλάδο, τον κλάδο υπηρεσιών υγείας και για τις τοπικές
οικονομίες.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3, σύμφωνα με τις οποίες για το 2020,
προβλέπεται η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών
εσωτερικού τουρισμού αναμένεται άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μέσω της
τόνωσης των επιχειρήσεων του τουρισμού και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Επίσης,
η παροχή των δωρεάν μετοχών από την επιχείρηση προς τους εργαζομένους της θεωρείται ως ένα
πρόσφορο μέσο, τόσο για την προσέλκυση ικανών εργαζομένων, όσο και για την επιβράβευση και
παροχή κινήτρου για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εργασία τους. Με αυτόν τον
τρόπο θα αυξηθεί τόσο η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών, προς όφελος της οικονομίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 8 αναμένεται η τόνωση του αγροτικού κλάδου.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 11 προβλέπεται η προσθήκη των αγαθών αυτών στον
υπερμειωμένο συντελεστή, που έχει σαν στόχο την ίση μεταχείριση των βιβλίων στο σύνολό τους
όσον αφορά τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες
συνθήκες αγοράς στο χώρο της μουσικής παιδείας, με τη μείωση της τελικής τιμής των μουσικών
βιβλίων και την βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας των εν λόγω βιβλίων.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 16 αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς
μέσω της ταχείας επίλυσης των φορολογικών διαφορών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 21-48 τίθενται κανόνες που συντείνουν στη θέσπιση ευνοϊκού
περιβάλλοντος για τις διεθνείς συναλλαγές και ενισχύεται η διαφάνεια και η φορολογική
ασφάλεια και καθιερώνονται ισότιμοι όροι θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, αναμένεται να ωφεληθούν
από τη συνολική βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 49-57 εμμέσως, σε συνδυασμό με την
επιδίωξη της δίκαιης φορολόγησης, θα μπορούσε να συμβάλουν θετικά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των πολυεθνικών. Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που σπανιότερα κάνουν χρήση σύνθετων διασυνοριακών σχημάτων θα υποστούν στο
βαθμό αυτό πολύ περιορισμένο αντίκτυπο.
Πέραν του βαθμού επιρροής των επιχειρήσεων αναλόγως του μεγέθους τους αναφέρεται, ότι το
κριτήριο του είδους της κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να
έχει σημασία για τον έλεγχο της αξιολογούμενης ρύθμισης σε σχέση με την επίδραση στη δομή της
αγοράς.
Εκτός από την επίδραση στη θέση των επιχειρήσεων στην αγορά, η δομή της αγοράς ενδέχεται να
επηρεαστεί μακροπρόθεσμα από τον άμεσο στόχο των προτεινόμενων κανόνων, δηλ. τη συνολική
αποθάρρυνση του σχεδιασμού από τους ενδιάμεσους (και της χρήσης από τους
φορολογούμενους) σχημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Εφόσον ο ανάλογος
σχεδιασμός είναι σε πολλές περιπτώσεις το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους
ενδιάμεσους, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις, στο βαθμό που θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά
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διασυνοριακά, δύναται να επιφέρουν σταδιακά και μακροπρόθεσμα την μείωση του σχεδιασμού
και της παροχής τέτοιων υπηρεσιών ή προϊόντων (ρυθμίσεων) λόγω του αποτρεπτικού τους
στόχου.
Με την ρύθμιση των άρθρων 66 και 67, μακροπρόθεσμα θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη
ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57, στο βαθμό που μπορεί να αφορά το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο, δεν συναρτάται με το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως νομικής μορφής θα εξακολουθήσουν να φέρουν το ίδιο κόστος εγκατάστασης,
δεδομένου ότι: α) χρονικά τυχόν επέλευση των θεσπιζόμενων υποχρεώσεων δεν θα επηρέαζε το
στάδιο εγκατάστασης, αλλά δυνητικά το στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και β) η
φορολογική συμμόρφωση γενικότερα και η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών
συμπεριλαμβάνεται ήδη στο προσμετρούμενο κόστος της επιχείρησης είτε ως κόστος
εγκατάστασης είτε λειτουργικό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις εγκατάστασης
πολυεθνικών επιχειρήσεων το πλέγμα των αξιολογούμενων ρυθμίσεων αφορά στη φάση αυτή σε
όλη την ΕΕ, οπότε δεν προκύπτει παράγοντας επιρροής ως προς την εγκατάσταση στην ελληνική
επικράτεια.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 δεν μπορεί να επηρεάσει με τις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων σε όλες τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας,
πλην φυσικά των περιπτώσεων, που η οικονομική δραστηριότητα αφορά στην «παραγωγή», δηλ.
την κατάρτιση και το «μάρκετινγκ», δηλ. την προώθηση-διάθεση στην αγορά, των ίδιων των
«δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων». Σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν ως
«ενδιάμεσοι»,
η ρύθμιση κατατείνει στην αποτροπή της συγκεκριμένης έκφανσης της
δραστηριότητας.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 12 αναμένεται να επιδράσουν στη διατήρηση των τελικών
τιμών σε χαμηλά επίπεδα ή ακόμα και στη μείωση αυτών και στην αύξηση της ζήτησης των
καταναλωτών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 21-48 τίθενται κανόνες που συντείνουν στη θέσπιση ευνοϊκού
περιβάλλοντος για τις διεθνείς συναλλαγές και ενισχύεται η διαφάνεια και η φορολογική
ασφάλεια και καθιερώνονται ισότιμοι όροι θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
Όπως ήδη αναφέρθηκε υπό 1.3., οι ρυθμίσεις των άρθρων 49-57 θα μπορούσαν να συμβάλουν
θετικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των
πολυεθνικών, δεδομένου, ότι αναμένεται οι τελευταίες να επηρεαστούν περισσότερο λόγω των
διασυνοριακών δραστηριοτήτων και των αυξημένων πιθανοτήτων υπαγωγής στις διατάξεις Σε
κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη δημιουργία περιβάλλοντος δίκαιης φορολόγησης,
που είναι κρίσιμος παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, ο
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επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες
επιχειρήσεις, που διαθέτουν τους πόρους να αναθέσουν και να χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές
συμβουλές από ειδικούς/εμπειρογνώμονες, που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι και προτείνουν
ανάλογα σχήματα. Στον αντίποδα οι επιχειρήσεις που δεν εμπλέκονται σε επιθετικό φορολογικό
σχεδιασμό ή δεν μετατοπίζουν κέρδη σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας τείνουν να έχουν
υψηλότερα κόστη συγκριτικά με τις ως άνω επωφελούμενες επιχειρήσεις.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 61-63 αναμένεται να επιδράσουν θετικά
ενδυναμώνοντας την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις λόγω των νέων ρυθμίσεων και της
ομοιόμορφης εφαρμογής.
Η επιδιωκόμενη με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 85 επαρκής στελέχωση της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων θα επιτρέψει την καλύτερη άσκηση του συνόλου των
αρμοδιοτήτων της και θα συμβάλει οριζόντια στην συμμόρφωση με τους κανόνες των κρατικών
ενισχύσεων και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαμόρφωση της συνολική πολιτικής
κρατικών ενισχύσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57, όπως ήδη αναφέρθηκε υπό 3.3., δεν επηρεάζει το
διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις αναφοράς που επιβάλλονται
σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφόσον πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις επέλευσης της
υποχρέωσης, εντάσσονται στις εν γένει υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης. Με άλλα λόγια,
η συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση δεν προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Τα δε πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
φορολογικού χαρακτήρα αναμένεται να είναι εξοικειωμένα με τις διατάξεις, καθώς είναι τα ίδια
δυνητικά υπόχρεα πρόσωπα.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη που
θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 21-48 αναμένεται να μειώσει το διοικητικό βάρος των
επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 49-57, όπως ήδη αναφέρθηκε υπό 3.1., οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν συνολικά σε σαφώς μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις
μεγάλες επιχειρήσεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Παρ’ όλα αυτά δεν προκύπτει επιπρόσθετο
οικονομικό κόστος ή διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε κατά το στάδιο
εγκατάστασης είτε το στάδιο λειτουργίας τους.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που
αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 αναμένεται να φέρουν αύξηση των δημοσίων εσόδων
με την ετήσια καταβολή του φόρου από τους νέους φορολογικούς κατοίκους.
Με τη ρύθμιση των άρθρων 2 και 3 δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 ενδέχεται να επέλθει μείωση των εσόδων του
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης του άρθρου 5 αναμένεται μείωση στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 ενδέχεται δυνητικά να περιορίσει τα δημόσια έσοδα,
εφόσον δεν θα εισπράττονται φόροι στις περιπτώσεις της αιτία δωρεάς κτήσης περιουσιών
Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή για τουλάχιστον 10 έτη. Από την άλλη πλευρά όμως,
δεδομένου ότι η ρύθμιση δημιουργεί φορολογική ασφάλεια, το ενδεχόμενο φορολόγησης για
περιουσία που δεν αποκτήθηκε στην Ελλάδα θα πάψει να λειτουργεί ανασταλτικά για τη
μετεγκατάσταση στην Ελλάδα.
Με τη ρύθμιση του άρθρου 8 αναμένεται μείωση στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 9 αναμένεται ενίσχυση της αγοράς του αυτοκινήτου
και ενδεχομένως μικρή αύξηση των εσόδων, η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 12 για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα
εισιτήρια αθλητικών αγώνων αναμένεται να έχει δημοσιονομική επίπτωση λόγω του ότι
υφισταμένως οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Η όποια
δημοσιονομική επίπτωση είναι πιθανόν να αντισταθμιστεί συνεπεία της τόνωσης της ζήτησης που
αναμένεται ότι θα επέλθει λόγω των χαμηλών τιμών.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17 αναμένεται να επιφέρουν μείωση στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας που δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Από την προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 δεν προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, συνδέονται με την αποτελεσματική αποτροπή του επιθετικού
φορολογικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, την βελτίωση των όρων
ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
τον πιθανό συνολικό αντίκτυπο των ρυθμίσεων στην τόνωση της εθνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου
είναι δυνατό να προσδιοριστούν μόνο κατά την ποιοτική διάσταση των ρυθμίσεων και όχι
ποσοτικά.
Με τη ρύθμιση των άρθρων 58 και 60 προβλέπεται αύξηση των εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ελλείψει πραγματικών στοιχείων.
Με τη ρύθμιση του άρθρου 59 αναμένεται αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, η
οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ελλείψει πραγματικών στοιχείων.
Αναφορικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 61-63 και ειδικά ως προς το άρθρο 61 δεν είναι δυνατόν
να εκτιμηθεί η επίπτωση στα έσοδα, καθώς δεν είναι γνωστός ο όγκος των συναλλαγών που θα
πραγματοποιηθούν. Δεδομένου ότι και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τις ίδιες
διατάξεις, με την εφαρμογή των απλοποιήσεων παρέχεται ασφάλεια δικαίου και κατοχύρωση της
απαλλαγής του φόρου στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις των αγαθών, η οποία θα οδηγήσει στη
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φορολογική συμμόρφωση και πιθανόν στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τέλος, αναφορικά
με τη νομοτεχνική αλλαγή της παρ. 4 του άρθρου 62 δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο όγκος των
συναλλαγών και οι επιπτώσεις στα έσοδα.
Αναφορικά με τις ρυθμίσει των άρθρων 64-65 δεν προκύπτει επίπτωση στα έσοδα του Δημοσίου.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση επιμέρους
κλάδων της οικονομίας, αλλά και των τοπικών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Το όφελος της ρύθμισης των άρθρων 2 και 3 είναι αφενός μεν η αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της παροχής κινήτρων και της επιβράβευσης
του προσωπικού τους και αφετέρου η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.
Το όφελος της ρύθμισης του άρθρου 8 είναι η τόνωση και ενίσχυση του αγροτικού κλάδου της
οικονομίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 12 προσδοκάται η μείωση των τιμών των εισιτηρίων
και η τόνωση της σχετικής ζήτησης.
Μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων του άρθρου 16 αναμένεται αύξηση των εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού από την άμεση καταβολή των φόρων και των προστίμων με σκοπό την
αμετάκλητη εξώδικη επίλυση της φορολογικής διαφοράς. Επίσης, προβλέπεται δαπάνη ίση με τη
συνολική αμοιβή των μελών της Επιτροπή.
Οι διατάξεις των άρθρων 21-48 ρυθμίζουν την επίλυση των φορολογικών διαφορών, η οποία,
συμβάλλοντας στην ασφάλεια δικαίου και τη φορολογική ασφάλεια, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας.
Ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία από την προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57
αναμένεται να προκύψει ως συνέπεια του συνολικού αντίκτυπου του πλέγματος της Οδηγίας στην
ΕΕ και την ενιαία αγορά. Μια αύξηση στην διαφάνεια σε επίπεδο ενιαίας αγοράς αναμένεται να
αλλάξει σταδιακά τις εθνικές φορολογικές πρακτικές. Μέχρι σήμερα οι εθνικές φορολογικές
πρακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση και την διατήρηση πολυεθνικών ομίλων. Για
το λόγο αυτό υπό την οπτική ορισμένων εθνικών οικονομιών μπορεί να υπάρξει αποχώρηση
ομίλων ή πιθανή απώλεια επενδύσεων ή οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, υπό την οπτική
εθνικών οικονομιών κρατών-μελών που έχουν υποστεί αρνητικό αντίκτυπο στο παρελθόν από
αδιαφανείς φορολογικές πρακτικές, μπορεί να αναμένεται αντίστροφη ροή προσέλκυσης
οικονομικής δραστηριότητας και ανάκτηση της φορολογικής βάσης και αυτό μπορεί να θεωρηθεί
ότι αφορά την ελληνική οικονομία.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 68 ενισχύεται ακόμα περισσότερο η διαφάνεια στην
δημόσια πληροφόρηση για τα δημοσιονομικά μεγέθη και δημοσιοποιούνται και εναλλακτικά
σενάρια εξέλιξης των δημόσιων οικονομικών σε περίπτωση αλλαγών στο ρυθμό ανάπτυξης ή στα
επιτόκια.
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 69 αφενός εξυπηρετείται με άμεσο τρόπο ο στόχος
απομείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ και αφετέρου ενισχύεται η ρευστότητα
της οικονομίας.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Τα οφέλη των προτεινόμενων άρθρων 2 και 3 είναι σημαντικά για την κοινωνία και τους πολίτες,
καθώς οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν μία επιπρόσθετη μορφή αμοιβής για την εργασία τους, η
οποία μέχρι τώρα, πρακτικά ήταν ανενεργή. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο, το διαθέσιμο εισόδημα
των εργαζομένων θα αυξηθεί, αυξάνοντας κατά συνέπεια και το βιοτικό τους επίπεδο.
Το όφελος της προτεινόμενης ρύθμισης του άρθρου 4 είναι η αποκατάσταση της φορολογικής
δικαιοσύνης ως προς τη φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών κατ΄ ανάλογη εφαρμογή
με αυτήν των αμειβόμενων αθλητών με σκοπό την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του
κλάδου του αθλητισμού, την αποφυγή υπέρμετρης φορολόγησης των εν λόγω πληθυσμιακών
ομάδων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής.

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 7 συμβάλλει στην αναγνώριση της συμβολής της στενής
οικογένειας στην οικονομική και οικογενειακή αυτοτέλεια των τέκνων και στην ενίσχυση της
οικοδομικής δραστηριότητας.
Τα οφέλη από την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8 είναι σημαντικά για ένα τμήμα της
κοινωνίας του αγροτικού κλάδου, που θα απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής ενός τέλους
επιτηδεύματος κατά τη δύσκολη αυτή συγκυρία.
Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 9 αναμένεται οικονομική ελάφρυνση των
καταναλωτών που θα στραφούν σε λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα και επιδιώκεται η προστασία
του περιβάλλοντος.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 16, η εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών
που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα δικαστήρια και οι ταυτόχρονες ευνοϊκές
ρυθμίσεις για την καταβολή των φόρων και των προστίμων θα έχει θετικό αντίκτυπο στην
κοινωνία και τους πολίτες αν ληφθεί υπόψη και η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Καθώς ο σκοπός της ρύθμισης των άρθρων 21-48 είναι η επίλυση διαφορών που αφορούν σε
διπλή φορολόγηση του ίδιου φορολογητέου εισοδήματος ή κεφαλαίου, εκ του αποτελέσματος
προκύπτει και πιο δίκαιη μεταχείριση των πολιτών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57, όπως αναφέρθηκε υπό 1.3, δύναται υπό την
προϋπόθεση, ότι καταλαμβάνει για συγκεκριμένους λόγους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
εμπίπτει στις έννοιες του «ενδιάμεσου» ή του «χρήστη» των διατάξεων, να θεωρηθεί, ότι
επηρεάζει είτε μια κοινωνική ομάδα, για παράδειγμα επαγγελματικό κύκλο «ενδιάμεσων», είτε
οικονομική ομάδα, όπως για παράδειγμα μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η επιρροή μπορεί να
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είναι άμεση και να συνίσταται στο γεγονός, ότι επιβάλλεται σε βάρος τους η υποχρέωση
αναφοράς είτε έμμεση και να συνίσταται στην άντληση οφέλους από το πλέγμα των ρυθμίσεων,
όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβεί για μια μικρομεσαία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που
δεν κατέχει τεχνογνωσία και δεν παρέχει υπηρεσίες δυνητικά επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού. Κατά τα λοιπά και πέραν της έννοιας της άσκησης οργανωμένου επαγγέλματος οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες και πολύ περισσότερο
κατηγορίες ευπαθών ή ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αντιθέτως, έχει ήδη αναφερθεί, ότι, λόγω
της φύσης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι
ρυθμίσεις συνδέονται με φορολογούμενους υψηλού πλούτου.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνία εν γένει, οι άμεσες συνέπειες δυνητικά πηγάζουν από την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και την προστασία της εθνικής φορολογικής
βάσης, δηλαδή την πορεία των δημοσίων εσόδων και της εθνικής οικονομίας. Από την άλλη
πλευρά έμμεσες συνέπειες δύναται να προκύψουν ως αντανάκλαση των στόχων της
προτεινόμενης ρύθμισης. Αυτές συνίστανται στην εμπέδωση της φορολογικής συμμόρφωσης και
της φορολογικής δικαιοσύνης.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 66 και 67 θα έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 71-83 εισάγεται ένα πρόγραμμα υποστήριξης των
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή
δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, για δανειολήπτες που έχουν πληγεί
από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός των προτεινόμενων διατάξεων
είναι η προστασία των οφειλετών, που έχουν ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας
κατοικίας τους, καθώς και λοιπών οφειλετών, που έχουν περιέλθει σε δυσχέρεια αποπληρωμής
δανειακών τους υποχρεώσεων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
επηρεάζουν το γενικό πληθυσμό, καθώς η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη της ότι οι οικονομικές
δυνατότητες των πολιτών δεν είναι οι ίδιες και ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η
παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή. Αναδεικνύει,
επιπλέον, την κρατική ευθύνη, διασφαλίζοντας αφενός την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία
των μηχανισμών ελέγχου και αφετέρου εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών
προς το κράτος.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που
επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία
Ως σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, λαμβανομένου
υπόψη ότι στην περίπτωση τυχόν επηρεαζόμενων επιχειρήσεων νοούμενων ως οικονομικών
ομάδων, δεν ασκεί καμία επιρροή το είδος της κύριας οικονομικής δραστηριότητας της
επιχείρησης, δύνανται να αναφερθούν τα υφιστάμενα στοιχεία για τον Κωδικό Κλάδου 69 (NACE
Rev. 2) «Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες», όπως καταγράφονται στο από 13 Σεπτεμβρίου
2019 δελτίο τύπου της Υπηρεσίας. Στην ανακοίνωση, που συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο,
καταγράφονται οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των συγκεκριμένων (μεταξύ άλλων)
Υπηρεσιών ως επί μέρους κλάδο υπηρεσιών. Πρόκειται για τριμηνιαίους δείκτες του οικονομικού
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κύκλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας που δείχνουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών με
στόχο την μέτρηση της δραστηριότητας του κλάδου υπηρεσιών στην αγορά σε όρους αξίας. Ο
κύκλος εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνει τα συνολικά ποσά, που έχει
τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (τριμήνου). Επισημαίνεται ότι ο
συνολικός κύκλος εργασιών που καταγράφεται περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της
επιχείρησης, που αντιστοιχούν σε έσοδα από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
σε τρίτους.
Τα παραπάνω δεδομένα επισημαίνεται ότι αφορούν την εξέλιξη των νομικών και λογιστικών
υπηρεσιών με γεωγραφική κάλυψη στο σύνολο της χώρας και αναφέρονται ως σχετικά μόνο στο
βαθμό που αποτελούν δεδομένα επαγγελματικών κλάδων νοούμενων ως κοινωνικών ομάδων,
που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τη ρύθμιση. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα
αυτά δεν θεωρείται, ότι αφορούν εκ προοιμίου σε νομικές ή λογιστικές υπηρεσίες σχετικές με τον
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον
πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 αναμένεται η αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων από τις φορολογικές υποθέσεις, ταχεία εκδίκαση
των νέων φορολογικών υποθέσεων με αποτέλεσμα την ασφάλεια δικαίου.
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 21-48 αναμένεται να μειώσει το διοικητικό βάρος των
επιχειρήσεων. Οι ακόλουθες δαπάνες κατανέμονται εξίσου μεταξύ των κρατών-μελών : α) τα
έξοδα για τα ανεξάρτητα ή τα άλλα διορισμένα πρόσωπα, που ανέρχονται σε ποσό που αντιστοιχεί
στο εκάστοτε οριζόμενο ποσό αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης προϊσταμένων υπηρεσιών
επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και β) οι αμοιβές
για τα ανεξάρτητα ή τα άλλα διορισμένα πρόσωπα, κατά περίπτωση, που ανέρχονται κατ’ ανώτατο
όριο σε χίλια (1000) ευρώ ανά πρόσωπο και ανά ημέρα για κάθε ημέρα συνεδρίασης της
Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
Ο πολίτης αναμένεται να ωφεληθεί έμμεσα από την προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57
υπό την ιδιότητα του φορολογούμενου. Δεδομένου ότι το Κράτος υφίσταται απώλεια εσόδων, εάν
μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ή μεγάλου πλούτου φορολογούμενοι αποφεύγουν τη δίκαιη
καταβολή φόρων στο βαθμό που τους αναλογεί, το Κράτος έχει την τάση να ισοσκελίσει την
απώλεια με την αύξηση των φόρων στις λιγότερο κινητικές φορολογικές βάσεις, όπως για
παράδειγμα το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικη
φορολογική μεταχείριση.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης,
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Η ρύθμιση των άρθρων 21-48 αναμένεται να βελτιώσει
σχετικών
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
αποτελεσματικότητα αυτών. Ομοίως, η απλούστευση των
ίδιες συνέπειες.

τα οποία επιφέρουν βελτίωση των
την οργάνωση και τυποποίηση των
και να βελτιώσει σημαντικά την
διοικητικών διαδικασιών θα έχει τις

Στο σύνολό της η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 στοχεύει στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης μέσω της επέκτασης του εργαλείου της
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αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φορολογικής διαφάνειας.
Μπορεί να βελτιώσει τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και την
ορθολογικότερη νομοθέτηση στο πεδίο της φορολογίας. Ο πολίτης αναμένει από το Κράτος την
παροχή βέλτιστων, σύγχρονων και σύμφωνων με τα διεθνή πρότυπα υπηρεσιών σε όλους τους
τομείς δράσης της δημόσιας και ειδικότερα της φορολογικής διοίκησης.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές
διαδικασίες
Σε επίπεδο φορολογικών διοικήσεων, με τη ρύθμιση των άρθρων 21-48 αναμένεται να μειωθούν
οι καθυστερήσεις, καθώς προβλέπεται προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, να μειωθούν τα
διαδικαστικά έξοδα και να αποτελέσει αυτή ισχυρό κίνητρο για τη βέλτιστη προσαρμογή της
ικανότητας της διοίκησης και των εσωτερικών διαδικασιών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 προβλέπει τη διενέργεια αυτόματης ανταλλαγής
μέσω τυποποιημένου εντύπου, που έχει ήδη εγκρίνει η Επιτροπή ΕΕ βάσει του Εφαρμοστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/532 της 28ης Μαρτίου 2019, που τροποποίησε τον Εφαρμοστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/2378 σε ό,τι αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών
ρυθμίσεων, για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες
διασυνοριακές ρυθμίσεις.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 61 αναφορικά με την παράδοση αποθεμάτων στη
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος μέλος αναμένεται να απλουστεύσουν τις
διαδικασίες για τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν ενώ οι προβλεπόμενες στο άρθρο 62
νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 15 του Κώδικα Φ.Π.Α. θα συμβάλουν στην καλύτερη
λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 84 αναμένεται να έχει σημαντικά άμεσα οφέλη για τη
δημόσια διοίκηση: βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας,
επιτάχυνση στην εκπόνηση αναφορών και αναλύσεων καθώς και επιτάχυνση στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων, αυξημένη αξιοπιστία και τεκμηρίωση.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης
ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη
μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης
ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 θα επέλθει αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων από τις φορολογικές υποθέσεις, ταχεία εκδίκαση
των νέων φορολογικών υποθέσεων με αποτέλεσμα την ασφάλεια δικαίου.
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Σε διοικητικό επίπεδο, με τη ρύθμιση των άρθρων 21-48 αναμένεται να μειωθούν οι
καθυστερήσεις, καθώς προβλέπεται προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, να μειωθούν τα
διαδικαστικά έξοδα και να αποτελέσει αυτή ισχυρό κίνητρο για τη βέλτιστη προσαρμογή της
ικανότητας της διοίκησης και των εσωτερικών διαδικασιών.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση των άρθρων 49-57 αναμένεται να έχει συνέπειες στη βελτίωση της
λειτουργίας και της αποδοτικότητας της φορολογικής διοίκησης στην επιδίωξη του σκοπού και της
αποστολής της. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω (υπό 1.3), η a priori πληροφόρηση της
φορολογικής διοίκησης για τα υφιστάμενα σχήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού συνιστά
προστιθέμενη αξία των διατάξεων. Η αξιοποίηση της πληροφόρησης αναμένεται να οδηγήσει στην
κάλυψη νομοθετικών κενών για την διασφάλιση των φορολογικών εσόδων, τη βελτιστοποίηση της
ανάλυσης κινδύνου και την διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων.
Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις των άρθρων 66 και 67 είναι απόλυτα αναγκαίες για την
εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Οι προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 84 και 86 αναμένεται να έχουν σημαντικά άμεσα οφέλη
για τη δημόσια διοίκηση: βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών,
επιτάχυνση στην εκπόνηση αναφορών και αναλύσεων καθώς και επιτάχυνση στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων, αυξημένη αξιοπιστία και τεκμηρίωση.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 αναμένεται η αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων από τις φορολογικές υποθέσεις, ταχεία εκδίκαση
των νέων φορολογικών υποθέσεων με αποτέλεσμα την ασφάλεια δικαίου.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η
προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρα 28 και 78.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και
των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η
Ελλάδα.
- Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών
Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων («Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας», 90/436/ΕΟΚ, που
κυρώθηκε με τον ν. 2216/1994).
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Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852, της 10.10.2017, για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών
διαφορών στην ΕΕ.
Οδηγία (ΕΕ) 2018/822, της 25.5.2018, για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.
Άρθρα 5 και 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164/ΕΕ, της 12.7.2016, για τη θέσπιση κανόνων
φορολόγησης κατά την έξοδο και κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών
Άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910, της 4.12.2018, σχετικά με τροποποιήσεις της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ
Οδηγία 2011/16/ΕΕ (ν. 4170/2013, Α΄ 163).
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική
Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (ν. 4153/2013, Α΄116).
Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ν. 4428/2016, Α΄ 190).

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της
αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο
Τουρισμού, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος
υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου
Εργασίας, Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΑΔΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, υπηρεσίας,
νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε
συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού
Υ189/18-7-2006 (Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
-
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9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της
προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη.
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εισάγει νέο άρθρο 5Β στο ν.4172/2013
(Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 εισάγει νέο εδάφιο, μετά το τρίτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2 εισάγει νέες περιπτώσεις ιστ’ και ιζ’, μετά την
περίπτωση ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3 αντικαθιστά το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013
(Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθιστά την παρ. 2α του άρθρου 15
του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθιστά την παρ. 4α του άρθρου 60
ντου ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 5 αντικαθιστά την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 39
του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 εισάγει περ. ζ’ στην ενότητα Γ του άρθρου 43 του
Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από
τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001.
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 7 εισάγει εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001.
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8 εισάγει νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του
άρθρου 31 του ν. 3968/2011.
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθιστά το άρθρο 121 του ν.
2690/2001.
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
και το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2690/2001.
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
438/1976.
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11 αντικαθιστά την παρ. 40 του Κεφαλαίου Α’
«Αγαθά», του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
- Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 εισάγει παρ. 1β, μετά την παρ. 1α στις διατάξεις
του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα
ΦΠΑ»).
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 67
του ν. 4646/2019.
- Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 αντικαθιστά την παρ. 16 του άρθρου 66
του ν. 4646/2019.
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Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 14 εισάγει παραγράφους 44, 45, 46 και 47 στο τέλος
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 15 καταργεί την παρ. 10 του ν. 438/1976.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 17 εισάγει νέο εδάφιο, μετά το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 17 αντικαθιστά την παρ. 8 του άρθρου 22
του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 εισάγει νέα παράγραφο 9, στο τέλος
του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18 εισάγει νέα παράγραφο 48 στο τέλος του άρθρου
72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 19 εισάγει νέα παράγραφο 49 στο τέλος του άρθρου
72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 20 εισάγει νέα παράγραφο 50 στο τέλος του άρθρου
72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 50 αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περ.
α’ και την περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 50 εισάγει νέες παραγράφους 18 έως 25
στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 51 εισάγει νέο άρθρο 9ΑΒ, μετά το άρθρο 9ΑΑ του ν.
4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 52 αντικαθιστά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.
4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 53 αντικαθιστά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.
4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 54 αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 55 καταργεί το άρθρο 24Α του ν.
4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 55 εισάγει νέο άρθρο 56Α, μετά το άρθρο
56 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 56 εισάγει νέο Παράρτημα IV, μετά το Παράρτημα III
του Κεφαλαίου Η’ του Μέρους Πρώτου του ν.4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 57 εισάγει νέο εδάφιο, στο τέλος της περ. β’ της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 58 εισάγει νέο άρθρο 66Α, μετά το άρθρο
66 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 59 εισάγει νέο άρθρο 66Β, μετά το άρθρο
66Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 60 εισάγει νέες παραγράφους 51 και 52 στο τέλος του
άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 61 εισάγει νέο άρθρο 7Α, μετά το άρθρο
7 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 61 εισάγει νέα παράγραφο 6Α στο άρθρο
13 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
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Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2γ του άρθρου 61 αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2δ του άρθρου 61 εισάγει παρ. 1α στο άρθρο 28 του ν.
2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2ε του άρθρου 61 εισάγει περ. ζ’ στην παρ. 4 του άρθρου
36 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2στ του άρθρου 61 αντικαθιστά την παρ. α’ της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2ζ του άρθρου 61 εισάγει εδάφια, μετά το πρώτο εδάφιο
της παρ. 5γ’ του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2η του άρθρου 61 αντικαθιστά την περ. β’ της παρ. 9 του
άρθρου 36 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 62 αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 15 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 62 αντικαθιστά την περ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 15 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 62 τροποποιεί την περ. γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 15 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 62 αντικαθιστά την περ. δ’ της παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 65 αντικαθιστά την παρ. 2 του
Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 («Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 65 καταργεί τις περ. στ’ και ζ’ της παρ. 6
του άρθρου 54 του ν. 2690/2011.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 66 εισάγει δεύτερο εδάφιο στην παρ. 5
του άρθρου 18 του ν. 3086/2002.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66 αντικαθιστά την περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 23Α του ν. 3086/2002.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 66 αντικαθιστά τις περ. β’ και γ’ της παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 3086/2002.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 66 εισάγει τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 4440/2016.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 66 καταργεί την παρ. 4 του άρθρου 54 του
ν. 3883/2010.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 66 εισάγει δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην
παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 238/2003.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 66 εισάγει εδάφιο στο τέλος της παρ. 2
του άρθρου 86 του ν. 3528/2007.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 67 αντικαθιστά το άρθρο 20 του ν.
3959/2011.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 εισάγει περ. ια’ στην παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 3959/2011.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 67 τροποποιεί την παρ. 3 του άρθρου 19
του ν. 3959/2011.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 καταργεί την παρ. 8 του άρθρου 50 του
ν. 3959/2011.
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Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 68 αντικαθιστά την περ. ια’ του άρθρου 53 του ν.
4270/2014.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 69 εισάγει παράγραφο 2Α μετά την παρ. 2 του άρθρου
6 του ν.4281/2014.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 70 αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 91Α του ν.
4549/2018.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 85 αντικαθιστά την παρ. 2 της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013.
Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 76 αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρου 19
του ν. 2882/2001.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 92 εισάγει νέα παράγραφο 5α μετά την παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν.3867/2010.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 93 εισάγει παράγραφο 8 μετά την παρ. 7 του άρθρου
184 του ν.4548/2018.

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη τάξη
και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Η απλούστευση και διαφάνεια της υφιστάμενης νομοθεσίας αποτελούν συνολικό αποτέλεσμα του
προτεινομένου νομοσχέδιου.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη
που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr για τη διενέργεια
δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης από τις 7 έως τις 14 Ιουλίου 2020, όπου είχε τη δυνατότητα
κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να διατυπώσει
τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους
θεμάτων της
Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων γίνεται στην έκθεση Διαβούλευσης. Όσον αφορά τα
άρθρα 71-83, θέση δημόσιας διαβούλευσης επέχει το παρόν έγγραφο, δεδομένου ότι η σχετική
διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με πληρότητα μέχρι το χρονικό σημείο της επιβαλλόμενης από
τις παρούσες συνθήκες ημεροχρονολογίας ψήφισης.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση
και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
-
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία
«άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 87 - 88 αντιμετωπίζουν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση
αποφάσεων του ΕΔΔΑ, και την κλήτευση των φερόμενων ιδιοκτητών στις δίκες των
απαλλοτριώσεων.
Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων απαιτεί, είτε εισαγωγή νέας νομοθετικής
ρύθμισης, είτε τροποποίηση παλαιότερης, καθώς δεν αποτελούν ειδικά ή ειδικότερα ζητήματα
που μπορούν να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση ή άλλη κανονιστική
πράξη.
Λόγω της πανδημίας κατέστη δυσχερής η εξέλιξη και η ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών των
διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014(Α΄ 246) και, συνεπώς η έναρξη και
ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών, ως εκ τούτου εισάγονται σχετικές ρυθμίσεις με το
άρθρο 89.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 90 διευκρινίζει, ενόψει της ύπαρξης αντίθετων δικαστικών
αποφάσεων επί του θέματος, ότι το ζήτημα της παραγραφής αξιώσεων υπέρ και κατά των
εκκλησιαστικών νπδδ του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Εκκλησία της Ελλάδος, Ιερές
Μητροπόλεις , Ενορίες, Ιερές Μονές, Αποστολική Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο) ρυθμίζεται από το
ν.δ. 496/1974. Επίσης, προς αποφυγή αμφισβητήσεων, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα για τα εν
λόγω νομικά πρόσωπα να συνομολογούν συμφωνίες διακανονισμού των οφειλών τους, κατά τη
διάρκεια των οποίων αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεών τους.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 91 προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής των
διατάξεων του άρ. 38 παρ. 1 ν. 4223/2013 στα πρόσωπα που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι,
Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στις αναφερόμενες στο
άρ. 16 παρ. 1 ν. 4038/2012 θυγατρικές αυτής, πριν την 1 η.1.2010. Φυσικά πρόσωπα που
διετέλεσαν, με απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη
των Δ.Σ. σε θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ, όπου οι εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους, υφίστανται, μεταξύ άλλων μέτρα διοικητικού καταναγκασμού και
υπόκεινται σε ποινική διαδικασία αποκλειστικά λόγω των χρεών των εταιρειών του ομίλου προς το
Ελληνικό Δημόσιο ή δημόσιους φορείς.
Με το άρθρο 92 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128). Με το ν. 3867/2010 (ΦΕΚ
Α΄128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών» συστάθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (άρθρο
4). Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η διάταξη είναι η ισχύουσα απόκλιση στην
ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, απότοκη, μεταξύ άλλων, της
διαφορετικής περιουσιακής κατάστασης των εκκαθαρίσεων που εκκρεμούν, αλλά και της
διάρκειας ορισμένων εκκαθαρίσεων, η οποία υπερβαίνει την δεκαετία.
Με την κατάργηση των ανωνύμων μετοχών και την υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των
ανωνύμων μετοχών των ανωνύμων εταιρειών, η οποία εισήχθη με τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
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καθίσταται αναγκαίο να γίνουν διορθώσεις, ως προς το είδος των μετοχών, στις μερίδες των
ανωνύμων εταιρειών που τηρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με το άρθρο 93
προστίθεται νέα διάταξη (παρ. 8) στο άρθρο 184 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), ώστε να είναι σε θέση
το Γ.Ε.ΜΗ. να προβαίνει στις διορθώσεις αυτές αυτεπαγγέλτως.
Με τις διατάξεις του άρθρου 94 προβλέπεται ότι θα περιέλθει στην κυριότητα και διαχείριση του
«Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» το σύνολο της υφιστάμενης
περιουσίας του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου», αφού προηγουμένως το τελευταίο
αποκτήσει Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας κύριο έργο θα είναι η ολοκλήρωση της
συγχώνευσής του από το πρώτο. Για τα πρόσωπα που θα διορισθούν ως Διοικούσα Επιτροπή στο
«Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου», με σκοπό τη συγχώνευση, προβλέπεται ότι δεν υπέχουν
οποιαδήποτε ευθύνη και δεν υπόκεινται ατομικά σε διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης για τις οφειλές του Ιδρύματος προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και τους Οργανισμούς του Δημοσίου. Η συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων δεν θα επιφέρει
μεταβολή στη νομική υπόσταση και το σκοπό του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος
Βούρου-Ευταξία», καθώς δε θα δημιουργηθεί νέο ίδρυμα, ενώ η περιουσία του «Ιδρύματος
Σταματίου Δεκόζη Βούρου» θα αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης. Από το κεφάλαιο
αυτό, θα εξυπηρετούνται και οι εκκρεμείς και εκάστοτε πάσης φύσεως οφειλές του «Ιδρύματος
Σταματίου Δεκόζη Βούρου», με προτεραιότητα την εξόφληση αυτών που αφορούν στο Δημόσιο.
Τέλος, προβλέπεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη για τη συμφωνία συγχώνευσης δεν υπόκειται
σε τέλη και φόρους, πλην των παγίων τελών και η σύνταξη και η μεταγραφή της δεν απαιτούν την
επισύναψη οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη»
είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Στο άρθρο 87 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), προκειμένου να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, κυρίως αναφορικά με την
υποχρέωση καταβολής χρηματικών ποσών σε πρόσωπα που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό,
ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό.
Στο άρθρο 88 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία κλήτευσης των εικαζόμενων
ιδιοκτητών στις δίκες για τον καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμή μονάδας αποζημίωσης, όταν
ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος, κατά τρόπο ώστε, αφενός να διευκολύνεται η διαδικασία της
κλήτευσης και αφετέρου να διασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες αυτές θα λάβουν πράγματι γνώση της
δίκης και θα λάβουν μέρος σε αυτή.
Εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η επιτυχής έκβαση των διαδικασιών της ειδικής
διαχείρισης και η μεγιστοποίηση του τιμήματος εκποίησης του ενεργητικού των υπό ειδική
διαχείριση επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία η επιμήκυνση για τρεις (3) επιπλέον μήνες της
χρονικής διάρκειας ισχύος όσων διαδικασιών οδεύουν προς τη λήξη τους δυνάμει της παρ. 3 του
άρθρου 69 του ν. 4307/2014, όπως προβλέπεται με το άρθρο 89.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 90 σκοπεύει στην αποσαφήνιση της έκτασης εφαρμογής του
ν.δ. 496/1974 επί των εκκλησιαστικών νπδδ του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Εκκλησία της
Ελλάδος, Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, Ιερές Μονές, Αποστολική Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο),
ενόψει της διακύμανσης της νομολογίας επί του ζητήματος.
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Είναι ανεπιεικές, η αδυναμία των εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους,
να μετακυλίεται στους διατελέσαντες Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους και μέλη των Δ.Σ.
αυτών. Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 91 θεραπεύεται η κατάσταση των εν λόγω
φυσικών προσώπων, τα οποία σήμερα, ως μέλη της διοίκησης των εν λόγω εταιρειών, ενέχονται
προσωπικά και αλληλέγγυα για χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω αδυναμίας των εταιρειών να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Το ανωτέρω εκτεθέν πρόβλημα δημιουργεί εξ αντικειμένου ανάγκες εξισορρόπησης και
εξορθολογισμού, περιλαμβανομένης της σταδιακής επιτάχυνσης της διαδικασίας ικανοποίησης
των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 92 είναι
η κατάλληλη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς προσφέρει λύση, με τις κατάλληλες
εξασφαλίσεις. Προβλέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής
Ασφάλισης Ζωής πριν το πέρας της εκκαθάρισης, άλλα θέτει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η διάταξη του άρθρου 93, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 184 του ν .
4548/2018 (Α΄ 104), είναι αναγκαία για τη θεμελίωση της αυτεπάγγελτης αρμοδιότητας του
Γ.Ε.ΜΗ. για τη διενέργεια των εκ του νόμου επιβεβλημένων διορθώσεων ως προς το είδος των
μετοχών των ανωνύμων εταιρειών στις οικείες μερίδες τους.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 87-88 επηρεάζουν άμεσα τη Δικαιοσύνη και τους ιδιώτες, αντιδίκους
του Δημοσίου. Ειδικότερα, αναφορικά με το άρθρο 88 υπάρχουν σχετικές διατάξεις στο ν.
2882/2001(Α’17).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 89 παρατείνει, εξαιρετικά για το έτος 2020, κατά τρεις (3)
επιπλέον μήνες τη διάρκεια των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης οι οποίες είτε βρίσκονται στο
τελευταίο εξάμηνο της διάρκειάς τους είτε διάγουν τον πρόσθετο χρόνο που χορηγείται από το
δικαστήριο είτε έχουν αιτηθεί τη σχετική παράταση, η οποία γίνεται δεκτή μετά την έναρξη ισχύος
της προτεινόμενης διάταξης. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ουσιωδώς η ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών και επαυξάνονται οι προοπτικές αναθέρμανσης του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 90 σκοπεύει στην αποσαφήνιση της έκτασης εφαρμογής του
ν.δ. 496/1974 επί των εκκλησιαστικών νπδδ του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Εκκλησία της
Ελλάδος, Ιερές Μητροπόλεις , Ενορίες, Ιερές Μονές, Αποστολική Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο),
ενόψει της διακύμανσης της νομολογίας επί του ζητήματος.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 91 επεκτείνει την ισχύ των προστατευτικών διατάξεων του
άρθρου 38 παρ. 1 ν. 4223/2013, καταλαμβάνοντας φυσικά πρόσωπα που διετέλεσαν
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. σε ήδη καταργηθείσες και υπό εκκαθάριση
θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ, πριν την 1η.1.2020. Κατά τον τρόπο αυτό θεραπεύεται η
δημιουργηθείσα κατάσταση, η οποία επιβάλλει σε αυτούς δυσανάλογο βάρος, εκ της ιδιότητάς
τους ως στελέχη της διοίκησης των εν λόγω εταιρειών και μόνο, για χρέη που δημιουργήθηκαν
λόγω αδυναμίας των εταιρειών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ αποκαθίσταται η ίση
μεταχείρισή τους με τους διατελέσαντες σε ανάλογες θέσεις από την 1 η.1.2020.
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Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 92 στοχεύει στην ανακούφιση ενός χρόνιου
προβλήματος, το οποίο αφορά τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, άρα τον ευρύτερο
χρηματοοικονομικό τομέα. Συνεπώς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο αφορά σε ρυθμίσεις
θεμάτων του χρηματοοικονομικού τομέα, είναι το κατάλληλο για την συμπερίληψή της.
Με το άρθρο 93 τροποποιείται το άρθρο 184 του ν . 4548/2018 (Α΄ 104) ώστε να είναι σε θέση το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ως αρμόδια υπηρεσία, να δύναται να προβεί αυτεπαγγέλτως
σε διόρθωση και πλέον οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών να αναφέρονται ως ονομαστικές στις
οικείες μερίδες του Γ.Ε.ΜΗ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 87 – 88, μακροπρόθεσμα θα εξασφαλιστεί η έγκαιρη
εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα στον τομέα των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 89 αναμένεται να συμβάλει θετικά στη συνέχιση της
λειτουργίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αλλά και της εθνικής
οικονομίας.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 90 αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα εκκλησιαστικά νπδδ και τους
αντισυμβαλλόμενούς τους λόγω της ύπαρξης ασφάλειας δικαίου για το ζήτημα της παραγραφής
των εκατέρωθεν απαιτήσεων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 91 αναμένεται να θεραπεύσει την κατάσταση των φυσικών
προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. σε
καταργηθείσες και υπό εκκαθάριση θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ, πριν την 1 η.1.2020, και υπόκεινται
σε διοικητική και ποινική διαδικασία, για χρέη, που δημιουργήθηκαν λόγω αδυναμίας των
εταιρειών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Με το άρθρο 92 προβλέπεται ότι θα υπάρξουν θετικές συνέπειες για την οικονομία, την
αξιοπιστία του ασφαλιστικού χώρου, καθώς ένα χρόνιο πρόβλημα αρχίζει να αντιμετωπίζεται,
αλλά κυρίως για την κοινωνία και τους πολίτες, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι αποζημίωσης, οι
οποίοι αναμένουν χρόνια την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης για να
αποζημιωθούν, θα ανακουφιστούν.
Με το άρθρο 93 μειώνεται το κόστος και το διοικητικό βάρος για τις ανώνυμες εταιρείες, καθόσον
προβλέπεται η αυτεπάγγελτη διενέργεια των απαιτούμενων διορθώσεων από την αρμόδια
υπηρεσία.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 87 – 88 είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Αρμόδιος για την εφαρμογή του άρθρου 89 είναι ο ειδικός διαχειριστής του ν. 4307/2014.
Κάθε υπηρεσία και φορέας του Δημοσίου ενώπιον του οποίου δημιουργήθηκαν από τις εταιρείες
του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 4038/2012 χρέη, φόροι, τέλη, εισφορές, δασμοί, προσαυξήσεις και
πρόστιμα, ή εμπλέκεται σε πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης, καθώς
και τα αρμόδια για την ποινική δίωξη όργανα είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή του άρθρου
91.
Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι η Τράπεζα της Ελλάδας,
ως εποπτική αρχή της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής
Ασφάλισης Ζωής και της ειδικής εκκαθάρισης.
Αρμόδιο για την εφαρμογή του άρθρου 93 είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Αρμόδια για την εφαρμογή του άρθρου 94 είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
Όσον αφορά το άρθρο 92, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιήθηκε
συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων στο Υπουργείο Οικονομικών, με συμμετοχή της Διεύθυνσης
Επιθεώρησης της Τράπεζας της Ελλάδας, της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της
Τράπεζας της Ελλάδας, του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, καθώς και του εκκαθαριστή της Ασπίδας.
Το παρόν έγγραφο επέχει θέση δημόσιας διαβούλευσης για το άρθρο 94, δεδομένου ότι η σχετική
διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με πληρότητα μέχρι το χρονικό σημείο της επιβαλλόμενης από
τις παρούσες συνθήκες ημεροχρονολογίας ψήφισης.
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη
διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν,
και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των
φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
Όσον αφορά το άρθρο 92, η πρόταση προέκυψε ως αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και δεν εκφράστηκε καμία άποψη κατά της προώθησής της.

256

