ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 20:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 20:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 20:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
216 ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 216

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ:
Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 ΚΦΕ –
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από
συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα - 19 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 2: Τροποποίηση άρθρων 14 και 42Α ΚΦΕ - 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 - 5 ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 3: Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ - 14 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 4: Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - Τέλος
ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης - 151 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 – Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό
επαγγελματικών πλοίων - 1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 6: Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) -1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 7: Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ- Υπαγωγή στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ των μουσικών βιβλίων -1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 8: Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – 10 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ – Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των
αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογία Ενδοομιλικής Τιμολόγησης – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 10: Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4557/2018 - ηλεκτρονική διαβίβαση προς τα πιστωτικά
ιδρύματα

και

τους

χρηματοπιστωτικούς

οργανισμούς

στοιχείων

του

πρόσφατου

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με συναίνεση του πελάτη – φορολογούμενου – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 11: Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – 1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 12: Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 13: Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις)
(Άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 14: Ανάκληση της ένστασης (Άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) –Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 15: Απόφαση Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης
(Άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 16: Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης (Άρθρο 5 παρ. 3 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) –Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 17: Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρο 6
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 18: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού
(Άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 19: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 20: Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αμφισβητούμενης διαφοράς (Άρθρο 16 παρ.
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 – Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 21: Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών
(Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 22: Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία (Άρθρα 4
και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 23: Επίλυση διαφορών από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρα 6, 14 και 16 παρ. 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 24: Οριστική απόφαση των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) –
Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 25: Δημοσιότητα οριστικής απόφασης (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø
ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 26: Λόγοι απόρριψης της αίτησης σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος
τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης διαφορών (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø
ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 27: Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) Ø
ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 28: Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου από
την Αρμόδια Αρχή και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (Άρθρα 7 και 8 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 29: Ανεξαρτησία (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 30: Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø
ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 31: Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 32: Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισμός) (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 33: Έξοδα της διαδικασίας (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 34: Διαδικασίες ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών (πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις) (Άρθρο 13 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 35: Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις (Άρθρο 17 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 36: Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη (Άρθρο 19 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 37: Eξουσιοδοτικές διατάξεις– Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) –
Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 39: Πεδίο εφαρμογής – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 40: Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4170/2013 – Ορισμοί (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822) – 2 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 41: Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στο ν. 4170/2013 – Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876)
– 4 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 42: Τροποποίηση άρθρου 20 ν.4170/2013 – Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί
μορφότυποι– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 43: Τροποποίηση άρθρου 21 ν.4170/2013 – Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 44: Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4170/2013 – Αξιολόγηση (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 45: Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ΚΦΔ – Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής
Ρύθμισης (άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822) – 2 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 46: Προσθήκη Παραρτήματος στο Κεφάλαιο Η’ του ν.4170/2013 – Διακριτικά (άρθρο 1
παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822) – 3 ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 47: Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και
έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/822) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 48: Προσθήκη άρθρου 66 Α στον ΚΦΕ- Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ) – 1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος και μεταβατική διάταξη– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 50: Προσθήκη άρθρου 66 Β στον ΚΦΕ- Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 51: Αντικείμενο– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 52: Προσθήκη νέου άρθρου 7α και τροποποίηση των άρθρων 11, 13, 28 και 36 του
Κώδικα ΦΠΑ - Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο
κράτος μέλος και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1910) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 53: Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον τόπο
ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών,
στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών (άρθρο 1 στοιχείο 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 54: ‘Εναρξη ισχύος– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 55: Αντικείμενο– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 56: Τροποποίηση Παραρτήματος II Κώδικα ΦΠΑ – Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο
εφαρμογής του Κώδικα ΦΠΑ και τροποποίηση άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(άρθρα 1 και 2 της οδηγίας) – Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 57: Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους– 1 ΣΧΟΛΙΟ
Άρθρο 58: Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 59: Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου–
Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 60: Τροποποίηση άρθρου 6 ν.2664/1998 - Παραδεκτό άσκησης κτηματολογικών
αγωγών– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 61: Τροποποίηση άρθρου 19 ν.2882/2001 - Δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες– Ø ΣΧΟΛΙΑ
Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος– Ø ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ:

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο
«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
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η οποία ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 14
Ιουλίου 2020.
Η υποδοχή της νομοθετικής πρωτοβουλίας, από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων και
των επισκεπτών στην επίσημη ιστοσελίδα της διαβούλευσης, κρίνεται σε γενικές γραμμές
θετική.
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 ΚΦΕ – Εναλλακτική
φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Το άρθρο 1 θεσπίζει διατάξεις για τη φορολόγηση φυσικών προσώπων με βασικό εισόδημα
ιδιωτική σύνταξη που καταβάλλεται στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα.
19 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Η πλειοψηφία των σχολίων θεωρεί ότι η Τα σχόλια που αφορούν την διάρκεια
υπόψη ρύθμιση θα έχει αναμφισβήτητα υπαγωγής στις διατάξεις έγιναν εν μέρει
θετική

επίδραση

στην

ανάπτυξη

της αποδεκτά με θέσπιση χρονικού ορίου 15

οικονομίας και στην αύξηση των δημοσίων ετών αντί των 10 ετών της αρχικής
εσόδων και επιπλέον ζητούν μεγαλύτερη προτεινόμενης ρύθμισης. Επίσης, έγιναν
διάρκεια υπαγωγής στις διατάξεις πέραν της βελτιώσεις αναφορικά με την δυνατότητα
10ετίας (θέσπιση τουλάχιστον 20ετίας ή πίστωσης του φόρου αλλοδαπής.
χωρίς

χρονικό

περιορισμό

όπως

στην

Ελβετία), διαχωρισμό των συντάξεων από Όσον αφορά τα λοιπά σχόλια, δεν κρίθηκε
τις

λοιπές

πηγές

εισοδημάτων

(π.χ. σκόπιμο να ενσωματωθούν, προκειμένου να

εισόδημα από ακίνητα, τόκοι, μερίσματα, μην αποτελέσει το εν λόγω νομοθετικό
δικαιώματα
τεκμηρίων

κ.λπ.),
για

όσους

κατάργηση
υπαχθούν

των πλαίσιο αντικείμενο εξέτασης από την ΕΕ
στις για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

διατάξεις.
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Άρθρο 2 - Τροποποίηση άρθρων 14 και 42Α ΚΦΕ - 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.

Το άρθρο 2 ρυθμίζει τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη
δωρεάν διάθεση μετοχών στις περιπτώσεις που οι μετοχές αυτές χορηγούνται λόγω της
επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή της επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος. Ειδικότερα,
παρέχει κίνητρο μέσω της απαλλαγής του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και τη
φορολόγηση της υπεραξίας που αποκομίζει το φυσικό πρόσωπο από την πώληση των
μετοχών αυτών με σταθερό συντελεστή 15%.
5 ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
3 σχόλια ζήτησαν φορολογική μεταχείριση των Τα σχόλια δεν υιοθετήθηκαν, καθώς δεν έχουν
ασφαλίστρων των ατομικών ασφαλιστικών καμία συνάφεια με την προτεινομένη ρύθμιση
προγραμμάτων υγείας και ζωής (παροχών σε της φορολόγησης της δωρεάν διάθεσης μετοχών.
είδος), με ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή
αντίστοιχο των δικαιωμάτων προαίρεσης και
της δωρεάν διάθεσης μετοχών.
1 σχόλιο ζήτησε νομοτεχνικές βελτιώσεις της Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενσωματωθεί
προτεινομένης διάταξης

καθώς οι προτεινόμενες βελτιώσεις είναι
ερμηνευτικής φύσεως και μπορούν να ληφθούν
υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

1 σχόλιο ζήτησε να ορίζεται ρητά ότι η Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενσωματωθεί
διάταξη

καταλαμβάνει

και

μετοχές καθώς

η

προτεινόμενη

βελτίωση

είναι

αλλοδαπής καθόσον δεν θέτει σχετικό ερμηνευτικής φύσεως και μπορεί να ληφθεί
περιορισμό.

υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

Άρθρο 3 : Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

Το άρθρο 3 ρυθμίζει την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για
το φορολογικό έτος 2019 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για τους οποίους έχουν
παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
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14 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
13 σχόλια επέκριναν τη μη συμπερίληψη των Τα σχόλια έγιναν αποδεκτά, ως προς το σκέλος
αλιέων

(ατομικών

επιχειρήσεων

και εξομοίωσης της φορολογικής μεταχείρισης των

συμπλοιοκτησιών) στην αναστολή υποχρέωσης αλιέων με εκείνη των αγροτών για το φορολογικό
καταβολής

τέλους

επιτηδεύματος

για

το έτος 2019. Η οριστική απαλλαγή από την επιβολή

φορολογικό έτος 2019, καθώς και το γεγονός ότι τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φορολογικά έτη
η προτεινόμενη ρύθμιση έχει εφαρμογή μόνο για δεν υιοθετήθηκε, λόγω δημοσιονομικού κόστους.
ένα φορολογικό έτος.
1 σχόλιο ζήτησε να προστεθεί διάταξη με την Το
οποία

να

εξαιρούνται

από

το

σχόλιο

δεν

κρίθηκε

σκόπιμο

να

τέλος ενσωματωθεί, καθώς δεν έχει συνάφεια με την

επιτηδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά προτεινόμενη ρύθμιση.
αναλογία των όσων ισχύουν για τις ατομικές
επιχειρήσεις, εφόσον για τον επιτηδευματία
υπολείπονται 3 έτη από τη συνταξιοδότηση του.
Άρθρο 4 : Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - Τέλος
ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Το άρθρο 4 αναμορφώνει και εξορθολογίζει το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και
φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για
την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων
οχημάτων νέας τεχνολογίας.
151 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Αναφορικά με το εν λόγω άρθρο για το τέλος Οι εν λόγω αξιολογούμενες προτάσεις όμως,
ταξινόμησης

επιβατικών

και

φορτηγών δεν συνάδουν με την πολιτική βούληση για

οχημάτων ιδιωτικής χρήσης υποβλήθηκε η ανανέωση

του

υφιστάμενου

στόλου

πλειοψηφία των σχολίων ( 151 σχόλια) του υπό οχημάτων με φιλικά προς το περιβάλλον
διαβούλευση σχεδίου νόμου. Κάποια από τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο
σχόλια τίθενται υπέρ της αξιολογούμενης της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.
ρύθμισης ενώ δεν εκλείπουν και αντίθετες Τέλος, δεν υιοθετήθηκαν σχόλια γενικού
τοποθετήσεις.
μεμονωμένα,

Επιπλέον,
γενικόλογα

καταγράφηκαν περιεχομένου
σχόλια

τα

οποία

στερούνται

χωρίς συγκεκριμένης πρότασης και τεκμηρίωσης,

τεκμηρίωση αλλά και αιτήματα και προτάσεις τα σχόλια τα οποία αφορούν μεν αυτοκίνητα
οποία βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής αλλά θίγουν ζητήματα τα οποία δεν
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της εν λόγω ρύθμισης.

εμπίπτουν

στο

πεδίο

εφαρμογής

της

αξιολογούμενης ρύθμισης, όπως ενδεικτικά
Ειδικότερα, ως αιτιολογική βάση των σχολίων τα ατέλειες
οποία

υποστηρίζουν

προώθησης
τίθεται

της

στην

την

για

συγκεκριμένες

κοινωνικές

αναγκαιότητα ομάδες (αναπήρους, πολυτέκνους κλπ), το

αξιολογούμενης
πλειοψηφία

ρύθμισης ύψος των τελών κυκλοφορίας και το

αυτών,

η καθεστώς

των

αποκατάσταση των υφιστάμενων στρεβλώσεων ενδιαφέροντος

οχημάτων
(αντίκες)

ιστορικού
το

οποίο

στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η ανάγκη ρυθμίζεται από κοινή υπουργική απόφαση
ανανέωσης του υφιστάμενου στόλου, η παύση (Α οικ. 82350-3809/24.12.2019 – ΦΕΚ
απαξίωσης των ελληνικών μεταχειρισμένων 4948Β΄).
αυτοκινήτων

και

η

προστασία

του

περιβάλλοντος με τον περιορισμό ρυπογόνων
οχημάτων, παλαιάς τεχνολογίας.

Περαιτέρω, υπήρξαν και σχόλια τα οποία ήταν
αντίθετα με τις προβλεπόμενες
αξιολογούμενη
τέλους
οδηγίας

ρύθμιση

ταξινόμησης
EURO

και

από την

προσαυξήσεις

του

λόγω

αντιρρυπαντικής

τους

προβλεπόμενους

συντελεστές τέλους ταξινόμησης όπως αυτοί
καθορίζονται στη νέα προοδευτική κλίμακα.

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 – Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό
επαγγελματικών πλοίων

Το άρθρο 5 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 και εφεξής, πλέον των
τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών που απαλλάσσονται μέχρι σήμερα από δασμό και
λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, προστίθενται και άλλα είδη που κρίνονται αναγκαία για
την κάλυψη των αναγκών του πλοίου και των επιβαινόντων σε αυτό.

1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Για το εν λόγω άρθρο το οποίο τροποποιεί Οι σχετικές προτάσεις ελήφθησαν υπόψη
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την υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 10 του στην πλειοψηφία τους και η αξιολογούμενη
ν. 438/1976 (Α΄256) για την απαλλαγή από διάταξη τροποποιήθηκε αναλόγως.
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των ειδών
εφοδιασμού

πλοίων,

υποβλήθηκε

ένα Ειδικότερα, συμπληρώθηκαν σύμφωνα με

σχόλιο σύμφωνα με το οποίο με την τα διαλαμβανόμενα στο υποβληθέν σχόλιο
αξιολογούμενη

ρύθμιση

επιλύονται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του

σημαντικά προβλήματα.

τροποποιούμενου άρθρου, καθώς και το
σημείο 5 της ίδιας παραγράφου.

Παράλληλα
προτείνονται

με

το

χάριν

εν

λόγω

σαφήνειας

σχόλιο
μικρές Περαιτέρω, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται

βελτιώσεις ως προς τη διατύπωση, χωρίς να νομοτεχνική βελτίωση στην περίπτωση α΄
θίγονται ζητήματα ουσίας.

της παραγράφου 3, καθώς η διατύπωση της
αξιολογούμενης ρύθμισης καλύπτει όλα τα
είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.
Τέλος, η πρόταση για την κατάργηση της
παραγράφου 2 του υπό τροποποίηση
άρθρου

δεν

συγκεκριμένη

αξιολογήθηκε,

καθώς

παράγραφος

έχει

η
ήδη

καταργηθεί με το άρθρο 39 του ν. 4256/14
(Α΄92).

Άρθρο 6 : Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Το άρθρο 6 αφορά στην απαλλαγή των υποτροφιών που χορηγούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) από οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά,
όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από τους ΕΛΚΕ των
ΑΕΙ.
1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο επέκρινε τον τρόπο φορολόγησης Το σχόλιο δεν υιοθετήθηκε, καθώς δεν έχει
των ανείσπρακτων μισθωμάτων.

συνάφεια με την προτεινόμενη ρύθμιση.
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Άρθρο 7: Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ - Υπαγωγή στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ των μουσικών βιβλίων

Το άρθρο 7 προβλέπει την αντικατάσταση της παραγράφου 40 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.
2859/00, προκειμένου να κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα
βιβλία μουσικής της Δασμολογικής Κλάσης ΔΚ 4904. Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο την ίση
μεταχείριση των βιβλίων στο σύνολό τους και την ενίσχυση της μουσικής παιδείας.

1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο ζήτησε την εφαρμογή περαιτέρω Το σχόλιο δεν υιοθετήθηκε, καθώς δεν έχει
μείωσης συντελεστή ΦΠΑ στα βοηθήματα - συνάφεια με την προτεινόμενη ρύθμιση της
εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με βαριά εφαρμογής υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
κινητική αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στα μουσικά βιβλία και αποτελεί επί της ουσίας
άλλες αναπηρίες.

αίτημα περαιτέρω επέκτασης του πεδίου
εφαρμογής των μειωμένων – υπερμειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται
δημοσιονομικό

κόστος.

Άλλωστε

στην

πλειοψηφία των αναπηρικών ειδών ήδη
εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 : Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Το άρθρο 8 επιδιώκει τη σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών
διαφορών με στόχο την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων, η οποία θα λειτουργεί σε
τριμελείς συνθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων
και θα συγκροτείται από πρόσωπα με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που θα
εξασφαλίζουν τη δίκαιη και αμερόληπτη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
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10 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Η πλειοψηφία των σχολίων αφορά στη Έγινε
δεκτό
το
σχόλιο
για
τον
συνυπολογισμό τυχόν ποσών που έχουν ήδη
δυνατότητα υπαγωγής στην εξώδικη επίλυση
καταβληθεί έναντι του κυρίου φόρου κατά
διαφορών που είναι εκκρεμείς στις Δ.Ο.Υ. και τον υπολογισμό της καταβολής του
ποσοστού 30%, όπως προβλέπεται στις παρ.
εν συνόλω των υποθέσεων που εκκρεμούν
7 και 8.
ενώπιον της ΔΕΔ. Ζητείται επίσης η
συμπερίληψη στη ρύθμιση οφειλών από
πράξεις

επιβολής

προστίμου

που

θα

κοινοποιηθούν μέχρι 31.12.2020 ένεκα των
παρατάσεων που είχαν χορηγηθεί λόγω COVID.
Εγείρεται το ερώτημα αναφορικά με τον τρόπο
εξέτασης των προβαλλόμενων ισχυρισμών σε
περίπτωση

που

δεν

υφίσταται

σχετική

νομολογία καθώς και προβληματισμός για την
ομοιογένεια των αποφάσεων σε περιπτώσεις
εξέτασης

όμοιων

περιπτώσεων

από

διαφορετικά τμήματα. Ζητείται η δυνατότητα
του προσφεύγοντος να παρίσταται κατά την
εκδίκαση, ο καθορισμός της διαδικασίας
ενημέρωσης του δικαστηρίου για την υποβολή
του αιτήματος εξώδικης επίλυσης προκειμένου
να ενεργοποιηθεί η αναστολή καθώς και η μη
αναφορά,

στο

πρακτικό

ματαίωσης

που

κοινοποιείται στο δικαστήριο σύμφωνα με την
παρ. 7, της αιτιολογημένης πρότασης της
επιτροπής. Επί της παρ. 6 προτείνεται, σε
περίπτωση μη εξέτασης της αίτησης έως
28.05.2021 να προβλέπεται στο κείμενο του
νόμου ότι επιστρέφεται για τυπικούς και όχι
για

ουσιαστικούς

λόγους

στο

αρμόδιο

δικαστήριο καθώς και η διαγραφή της φράσης
«απορρίφθηκε σιωπηλά».
Προτείνεται η δυνατότητα διαγραφής σε
ποσοστό έως και 100% ενώ ζητείται στους
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προβαλλόμενους ισχυρισμούς της παρ. 4 να
προστεθεί

η

περίπτωση

εσφαλμένου

καταλογισμού προστίμου. Επιπλέον, για την
εφαρμογή της καταβολής του 30%, όπως
προβλέπεται στις παρ. 7 και 8 προτείνεται να
συνυπολογίζονται / εκπίπτουν ποσά που έχουν
ήδη

καταβληθεί

για

την

άσκηση

της

προσφυγής καθώς και να ρυθμίζεται ο τρόπος
επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών σε
περίπτωση

δικαίωσής

του

(π.χ.

επί

παραγραφής).
Τέλος, ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με
την εφαρμογή των παρ. 7 & 8 του νομοσχεδίου
σε περίπτωση μείωσης του πρόσθετου φόρου,
των τόκων, των προσαυξήσεων και των
προστίμων που προβλέπει η περίπτωση (ε) της
παρ. 4.
Στα

πλαίσια

του

παρόντος

άρθρου

διατυπώνονται και ορισμένες προτάσεις στη
γενικότερη κατεύθυνση της αναμόρφωσης του
φορολογικού

πλαισίου

ως

εξής:

- οριζόντια διαγραφή προσαυξήσεων (όπως
προβλέπει ο ν. 4336/15) και του συνόλου των
εξωλογιστικών

προσδιορισμών

(όπως

καταργήθηκαν με τον ν. 4172 και 4174/13),
πλην πλαστών και εικονικών.
- ρύθμιση των νέων υπολοίπων, χωρίς
προκαταβολή σε 120 δόσεις με 2% επιτόκιο,
χωρίς πλαφόν.
-

κατάργηση

του

πλαφόν

του

ενός

εκατομμυρίου ως βασική οφειλή για την
υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και
εισαγωγή αλγορίθμου για τις περίπτωση
επιχειρήσεων που δεν έχουν κέρδη και
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πωλήσεις
- άρση του περιορισμού των 20.000€ για τις
ρυθμίσεις

του

ΕΦΚΑ

σε

περιπτώσεις

εξουσιοδοτήσεων
- κατάργηση πόθεν έσχες αναφορικά με
αυξήσεις κεφαλαίου, ίδρυση εταιρειών και
αγορές ακινήτων καθώς και οι υπεραξίες στις
μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών.
- άρση κατασχέσεων και ελάχιστη φορολογία
για αδήλωτες καταθέσεις
-

ρύθμιση

δανείων

με

και

χρηματοδότηση

οριζόντια

κόκκινων

διαγραφή

τόκων

υπερημερίας, χρέωση euribor + 2%.

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ – Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των
αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 10: Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4557/2018 - ηλεκτρονική διαβίβαση προς τα
πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στοιχείων του πρόσφατου
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με συναίνεση του πελάτη – φορολογούμενου - Ø
ΣΧΟΛΙΑ

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
Άρθρο 11: Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Το άρθρο 11 εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της (ΕΕ) 2017/1852 Οδηγίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς
επίλυσης διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 265 της 14.10.2017). Το πεδίο εφαρμογής

[270]

των θεσπιζόμενων κανόνων για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών καταλαμβάνει όλες τις
περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των κρατών μελών οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και
την εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής
φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου.

1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο έθεσε πραγματικά περιστατικά Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενσωματωθεί,
προκειμένου για την επίλυση φορολογικής καθώς αφορά πραγματικά περιστατικά και όχι
διαφοράς

σχετικά

με

μεταφορά πρόταση

επί

της

προτεινόμενης

ρύθμισης.

φορολογικής κατοικίας εν ενεργεία Έλληνα Σημειώνεται ότι ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος
δημοσίου υπαλλήλου στην αλλοδαπή.

είναι εξ ορισμού φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
εφόσον

φέρει

την

ιδιότητα

του

δημοσίου

υπαλλήλου.

Άρθρο 12: Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 13: Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις)
(Άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 14: Ανάκληση της ένστασης (Άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 15: Απόφαση Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης
(Άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 16: Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης (Άρθρο 5 παρ. 3
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 17: Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρο 6
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 18: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού
(Άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 19: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø
ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 20: Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αμφισβητούμενης διαφοράς (Άρθρο 16
παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 21: Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών
(Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 22: Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία (Άρθρα 4
και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 23: Επίλυση διαφορών από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρα 6, 14 και 16 παρ. 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 24: Οριστική απόφαση των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 25: Δημοσιότητα οριστικής απόφασης (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø
ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 26: Λόγοι απόρριψης της αίτησης σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος
τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης διαφορών (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 27: Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 28: Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου
από την Αρμόδια Αρχή και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (Άρθρα 7 και 8
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 29: Ανεξαρτησία (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 30: Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 31: Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 32: Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισμός) (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 33: Έξοδα της διαδικασίας (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 34: Διαδικασίες ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις)
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 35: Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις (Άρθρο 17
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 36: Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη (Άρθρο 19
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 37: Eξουσιοδοτικές διατάξεις- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
- Ø ΣΧΟΛΙΑ

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
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Άρθρο 39: Πεδίο εφαρμογής- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 40: Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4170/2013 – Ορισμοί (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)

Το άρθρο 40 τροποποιεί το άρθρο 4 του ν. 4170/2013 αναφορικά τους ορισμούς για τους
σκοπούς της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών στον τομέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
2

σχόλια

αναφορικά

προτείνουν
με

τους

βελτιώσεις Τα

σχόλια

δεν

ορισμούς ενσωματωθούν

«ενδιάμεσος» και «συμμετέχων».

κρίθηκε

σκόπιμο

να

καθώς αφορούν μεταφορά

κειμένου Οδηγίας της ΕΕ και οποιεσδήποτε
διευκρινίσεις ερμηνευτικής φύσεως μπορούν να
ληφθούν υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

Άρθρο 41: Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στο ν. 4170/2013 – Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις
της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/876)

Το άρθρο 41 προσθέτει νέο άρθρο 9ΑΒ στο ν. 4170/2013 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και
προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες
διασυνοριακές ρυθμίσεις.

4 ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
4 σχόλια ζητούν διευκρινίσεις σε φράσεις Τα

σχόλια

δεν

ή λέξεις του άρθρου, όπως «πρόσφορο ενσωματωθούν

κρίθηκε

σκόπιμο

να

καθώς αφορούν μεταφορά

μέσο απόδειξης», κατά «παρέκκλιση κάθε κειμένου Οδηγίας της ΕΕ και οποιεσδήποτε
αντίθετης διάταξης», «χωρίς καθυστέρηση διευκρινίσεις ερμηνευτικής φύσεως μπορούν να
κοινοποίηση», κλπ.

ληφθούν υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

Άρθρο 42: Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4170/2013 – Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί
μορφότυποι- Ø ΣΧΟΛΙΑ
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Άρθρο 43: Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4170/2013 – Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 44: Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4170/2013 – Αξιολόγηση (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 45: Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ΚΦΔ – Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή

ανακριβούς/ατελούς υποβολής

Έκθεσης ανά Χώρα και Δηλωτέας

Διασυνοριακής Ρύθμισης (άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)

Το άρθρο 45 προβλέπει τα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των
ενδιάμεσων και των ενδιαφερομένων προσώπων.

2 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο επέκρινε την κατανόηση της Το

σχόλιο

δεν

κρίθηκε

σκόπιμο

να

διατύπωση της διάταξης περί ανώτατων ενσωματωθεί και οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ορίων προστίμων και του τρόπου επιβολής ερμηνευτικής φύσεως μπορούν να ληφθούν
τους.

υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

1 σχόλιο έθεσε θέμα μέριμνας για τυχόν Το σχόλιο δεν υιοθετήθηκε καθώς δεν έχει
αστική

ευθύνη

του

ενδιάμεσου

που συνάφεια με την φορολογική νομοθεσία.

γνωστοποιεί συναλλαγές πελατών του.

Άρθρο 46: Προσθήκη Παραρτήματος στο Κεφάλαιο Η’ του ν.4170/2013 – Διακριτικά (άρθρο
1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)

Το άρθρο 46 προσαρτά το Παράρτημα IV στο Κεφάλαιο Η’ του Μέρους Πρώτου του ν.
4170/2013, το οποίο περιλαμβάνει τα διακριτικά, ήτοι χαρακτηριστικό ή γνώρισμα μιας
ρύθμισης, το οποίο συνιστά ένδειξη δυνητικού κινδύνου φοροαποφυγής.

3 ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
3 σχόλια ζητούν διευκρινίσεις όσον αφορά Τα
την

έννοια

πλεονεκτήματος»

του
και

σχόλια

δεν

κρίθηκε

σκόπιμο

να

«φορολογικού ενσωματωθούν και οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
του

«φόρου

με ερμηνευτικής φύσεως μπορούν να ληφθούν
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μηδενικό φορολογικό συντελεστή».

υπόψη σε ερμηνευτική εγκύκλιο.

Άρθρο 47: Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και
έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

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

Άρθρο 48: Προσθήκη άρθρου 66 Α στον ΚΦΕ- Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)

Το άρθρο 48 προσθέτει 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), με το οποίο θεσπίζονται κανόνες
φορολόγησης κατά την έξοδο (exit tax).

1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο αφορά τις διατάξεις του νέου Το

σχόλιο

δεν

κρίθηκε

σκόπιμο

να

άρθρου 66 Β του ΚΦΕ που προστίθεται με το ενσωματωθεί, καθόσον δεν έχει συνάφεια με
άρθρο 50 του σχεδίου νόμου και ζητά να την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 48 του
διευκρινιστεί ο τόπος εγκατάστασης του ΚΦΕ, ούτε με το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου και
επενδυτή στους κανόνες για τη διόρθωση οποιεσδήποτε

διευκρινίσεις

ερμηνευτικής

των ασυμφωνιών όπως ορίζονται στην παρ. φύσεως μπορούν να ληφθούν υπόψη σε
4 του νέου άρθρου 66 Β του ΚΦΕ.

ερμηνευτική εγκύκλιο.

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος και μεταβατική διάταξη- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 50: Προσθήκη άρθρου 66 Β στον ΚΦΕ- Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών
μέσων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ) - Ø ΣΧΟΛΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 51: Αντικείμενο- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 52: Προσθήκη νέου άρθρου 7α και τροποποίηση των άρθρων 11, 13, 28 και 36 του
Κώδικα ΦΠΑ - Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο
κράτος μέλος και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1910) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 53: Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον
τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση
αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών (άρθρο 1
στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910) - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 54: ‘Εναρξη ισχύος- Ø ΣΧΟΛΙΑ

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/ΕΚ

Άρθρο 55: Αντικείμενο- Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 56: Τροποποίηση Παραρτήματος II Κώδικα ΦΠΑ – Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο
εφαρμογής του Κώδικα ΦΠΑ και τροποποίηση άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(άρθρα 1 και 2 της οδηγίας) - Ø ΣΧΟΛΙΑ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 57: Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το άρθρο 57 περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ), ενώ προβλέπονται τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και προσθήκες, τόσο
στον ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των
Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄ 324) όσο και σε άλλα νομοθετήματα που περιέχουν
διατάξεις σχετικές με το ΝΣΚ.

1 ΣΧΟΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
1 σχόλιο ζητά την σύσταση γραφείου ΝΣΚ σε
κάθε

έδρα

Πρωτοδικείου

καθώς

και

συνεπικουρία από δικηγόρους

ΑΡΘΡΟ 58
Άρθρο 58: Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού - Ø ΣΧΟΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59: Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 60: Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 2664/1998 - Παραδεκτό άσκησης κτηματολογικών
αγωγών - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 61: Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 2882/2001 - Δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες - Ø ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος - Ø ΣΧΟΛΙΑ
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