N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο,
αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄
ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ
Άξζξν 1
Θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη δαπάλεο απφθηεζεο
αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ
Κεηψζεηο θφξνπ
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ.),
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΘ 151 Α΄),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ρν εηζφδεκα, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ
εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ αθφινπζε
θιίκαθα:
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Ρν αθνξνιφγεην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ηζρχεη, εθφζνλ ν
θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο
ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζχδπγφο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο

βαξχλνπλ. Νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή θαη ηα ινηπά
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Θ.Φ.Δ., φζνη
δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, νη θπιαθηζκέλνη θαη νη θάηνηθνη θξαηψλ - κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα
ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο, δηθαηνχληαη ην αθνξνιφγεην
πνζφ ηεο θιίκαθαο ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ. Πηηο πην πάλσ δαπάλεο δελ
πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9, νη
δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
17, νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23, νη δαπάλεο χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, ειεθηξηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ γεληθά, θαζψο θαη νη δαπάλεο
εηζηηεξίσλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
Ρν ειάρηζην πνζφ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ,
νξίδεηαη, κε βάζε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, αλά θιίκαθα, σο εμήο: α) γηα
αηνκηθφ εηζφδεκα κέρξη δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) απηνχ θαη β) γηα αηνκηθφ εηζφδεκα πάλσ απφ δψδεθα ρηιηάδεο
(12.000) επξψ, γηα ην ηκήκα απηνχ κέρξη δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ ζε
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη γηα ην ηκήκα απηνχ πάλσ απφ ηα δψδεθα
ρηιηάδεο (12.000) επξψ ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) απηνχ. Όηαλ ην
αηνκηθφ εηζφδεκα είλαη κέρξη έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ δελ απαηηνχληαη απνδείμεηο
δαπαλψλ.
Αλ ην πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
ππνιείπεηαη ηνπ πην πάλσ πνζνζηνχ, επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) επί ηεο δηαθνξάο. Αλ ην πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ
δαπαλψλ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ απηφ εθπίπηεη απφ ην ζπλνιηθφ θφξν, πνπ
πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πην πάλσ θιίκαθα, θφξνο, πνπ ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο δηαθνξάο. Ρν πνζφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ επηβνιή ή
ηελ έθπησζε θφξνπ, ζχκθσλα κε ηα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα, δελ κπνξεί ζε
θακηά πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ηνλ
ππφρξεν θαη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ζπδχγνπο. Νη δαπάλεο πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο
κφλνλ εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ
ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο αηνκηθφ εηζφδεκα ηεο αξρηθήο δήισζήο ηνπο, αθνχ
πξνεγνπκέλσο θαιπθζεί ην πνζφ ησλ απνδείμεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε
ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ. Όηαλ ν έλαο ζχδπγνο δειψλεη εηζφδεκα κέρξη έμη
ρηιηάδεο (6.000) επξψ, νη απνδείμεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη θαιχπηνπλ ην
αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ άιινπ ζπδχγνπ, εθφζνλ απηφ ππεξβαίλεη ηα έμη ρηιηάδεο
(6.000) επξψ.»
2. α. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«2. Ρν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ απμάλεηαη θαηά ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ εάλ ν
θνξνινγνχκελνο έρεη έλα ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000)
επξψ εάλ έρεη δχν ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, θαηά έληεθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα
(11.500) επξψ εάλ έρεη ηξία ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά δχν ρηιηάδεο
(2.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν πάλσ απφ ηα ηξία πνπ ηνλ βαξχλνπλ.»
β. Πην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ.
πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη φπνηνπ επφκελνπ απαηηείηαη.»

3. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«δ) Θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ
θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ,
πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ
ηνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Πηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη εηεζίσο
γηα ηελ αζθάιηζε ηέθλσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 7, απφ γνλείο πνπ
βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε θαη δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο. Ρν πνζφ ηεο δαπάλεο
αζθαιίζηξσλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα
δηαθφζηα (1.200) επξψ γηα άγακν θαη ηα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (2.400) επξψ γηα
νηθνγέλεηα. Ρν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο,
κεηψλεη ην θφξν κφλνλ εθφζνλ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο απηφ δειψζεθε
κε ηελ αξρηθή δήισζε.»
4. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο δ΄, ε΄
θαη ζ΄ σο εμήο:
«δ) Θαηά πνζνζηφ 20%:
αα) Ρσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο ζην
Γεκφζην, ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Ρακείν Θνηλσληθήο
Ππλνρήο, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Νηθνπκεληθφ
Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Ξαηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ,
ηελ Ηεξά Κνλή Πηλά, ηελ Νξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα εκεδαπά Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα
λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ
ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ην Ρακείν Αξραηνινγηθψλ Ξφξσλ.
ββ) Ρεο αμίαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ,
πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ
δσξεάο ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Θξαηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ.
γγ) Ρσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ
δσξεάο πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, ηα εκεδαπά
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
πνπ λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο
ζθνπνχο, ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ ην λ.
1514/1985 (ΦΔΘ 13 A΄) θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
δδ) Ρσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ
ρνξεγίαο πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ
ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Ξνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, πξναγσγή
θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα,
θαζψο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθψλ
κνπζείσλ, φπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο θαζνξίδνληαη,
κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξνιηηηζκνχ, κεηά απφ έιεγρν
πνπ δηελεξγείηαη απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ
επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο, κε εμαίξεζε
ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δσξενδφρνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην
πξψην εδάθην, ππεξβαίλνπλ ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ εηεζίσο, ιακβάλνληαη
ππφςε κφλνλ εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, πνπ πξέπεη λα αλνηρζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ζην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
Ρν γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα
ζηνηρεία ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ θαη δσξενδφρνπ, ην πνζφ ηεο δσξεάο ή ρνξεγίαο
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή
ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ, θαηά πεξίπησζε.
Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηνπ νπνίνπ
ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Ζ κείσζε δηελεξγείηαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξβαίλνπλ
ζπλνιηθά ηα εθαηφ (100) επξψ.
Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο,
ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 19.
Ρα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εθπέζεη
κε βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο.
Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκφδνληαη θαη γηα δσξεέο ππέξ αληίζηνηρσλ
θξαηηθψλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιια θξάηε -κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ρψξεο ΔΝΣ/ΔΕΔΠ. Ρν πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα θαηαηίζεηαη θαη ζε ηξάπεδα ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν δσξενδφρνο.
ε) Θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ
θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο ζε δηθεγφξνπο ιφγσ παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ
ζηνλ ίδην ή ζηα πξφζσπα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, κε εμαίξεζε ηηο ακνηβέο γηα ηελ
παξάζηαζή ηνπο θαηά ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ θαη γηα ηηο
ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ακνηβψλ απηψλ δελ κπνξεί
λα ππεξβεί πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζε
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19.
ζ) Θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη αθνξνχλ:
αα) Ρελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ηειεζέξκαλζεο ή γηα λέα εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή ζπζηήκαηνο πνπ θάλεη
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν

ζχζηεκα πνπ αθνξνχλ ζε ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζηνλ θαπζηήξα/ιέβεηα ζε
ζπλδπαζκφ κε απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη κφλσζε ζσιελψζεσλ.
ββ) Ρελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ
πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή γηα λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ.
γγ) Ρελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο.
δδ) Ρελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
(θσηνβνιηατθά, κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη
ςχμεο - ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ.
εε) Ρε ζεξκνκφλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα κε ηνπνζέηεζε δηπιψλ
ζεξκνκνλσηηθψλ παινπηλάθσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ πιαηζίσλ/θνπθσκάησλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά θαιχκκαηα, παληδνχξηα θαη ξνιά) θαη ηνπνζέηεζε
ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ή/θαη ζηελ νξνθή (δψκα ή ζηέγε).
ζηζη) Ρε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ αξκφδην
επηζεσξεηή.
Ρν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ.»
5.α) Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Γηα ηε ζχδπγν ε νπνία έρεη εηζφδεκα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θφξνο, νη κεηψζεηο
ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄, ε΄, δ΄, ε΄ θαη ζ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ
αθνξνχλ ηελ ίδηα θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
πνπ αθνξνχλ ηα ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ηα ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ηνπο
γνλείο ηεο θαη ηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο
κέρξη ην δεχηεξν βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην δηθφ ηεο θφξν πνπ πξνθχπηεη κε
βάζε ηελ θιίκαθα. Όηαλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο ππνβάιινληαη
ρσξηζηέο δειψζεηο, αλ ζην εηζφδεκα ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ πξνθχπηεη θφξνο ή ν
θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηψηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη ζ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην άζξνηζκα απηψλ ή
ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη δελ κεηψλεη ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ.»
β) Ρν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Αλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνζφ
θφξνπ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, δ΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ αθνξνχλ
απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, νιφθιεξν ην πνζφ ησλ
κεηψζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, κεηψλεη ην πνζφ
ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ άιιν ζχδπγν.»
6. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ 1εο
Ηαλνπαξίνπ 2010, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ή δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά.

7. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
πεξίπησζε, απφ 1.1.2010 θαη κεηά. Δηδηθά, ε θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ απηήο
εθαξκφδεηαη θαηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη κεηά.
8. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Θ.Φ.Δ.
πξνζηίζεηαη ε θξάζε:
«ρσξίο λα απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο πξνζαχμεζεο νη απνδείμεηο ησλ
δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9».
9. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ. αλαγξάθνληαη «θιίκαθα (α) ή (β)», λνείηαη ε
θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, φπσο απηή ζεζπίζηεθε κε ην λφκν
απηφλ.
10. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ρν πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000)
επξψ.»
11. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχεη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011
θαη επφκελα.

Άξζξν 2
Δθπηψζεηο απφ ην εηζφδεκα
1. Νη πεξηπηψζεηο α΄, γ΄, δ΄, δ΄, ε΄ θαη η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη.
2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Γηα ηε ζχδπγν πνπ έρεη εηζφδεκα, νη δαπάλεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 πνπ
αθνξνχλ ζηελ ίδηα, θαζψο θαη νη δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
θαη ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ αθνξνχλ ζηα ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ζηα
ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ζηνπο γνλείο ηεο θαη ζηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ
παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην
δηθφ ηεο εηζφδεκα.»
3. Πηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη, κεηά ην πξψην
εδάθην, λέν εδάθην σο εμήο:
«Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεγαιχηεξν ηνπ
ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο.»

Άξζξν 3

Ξξνζδηνξηζκφο
ππεξεζίεο

εηζνδήκαηνο

κε

βάζε

αληηθεηκεληθέο

δαπάλεο

θαη

1. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Θ.Φ.Δ. «Ξξνζδηνξηζκφο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηελ
ηεθκαξηή δαπάλε» αληηθαζίζηαηαη ζε «Ξξνζδηνξηζκφο εηζνδήκαηνο κε βάζε
αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο».
2. Ρν άξζξν 16 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 16
Αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο
1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκεληθνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηε ζπλνιηθή
εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζπλνηθνχλ θαη ηνπο βαξχλνπλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:
α) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο
ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο
νξίδεηαη θιηκαθσηά, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ
απηήο, κε ηξηάληα (30) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα απφ νγδφληα
έλα (81) κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη (120) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο,
κε πελήληα (50) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα επφκελα απφ εθαηφλ είθνζη
έλα (121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε
νγδφληα (80) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο
ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε εθαηφλ πελήληα
(150) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα ηα πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ (300)
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε ηξηαθφζηα (300) επξψ ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζφ ηξηάληα (30) επξψ ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ρα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα
θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ
αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, απφ 2.800 επξψ έσο 4.999 επξψ ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη γηα πεξηνρέο κε
ηηκή δψλεο απφ 5.000 επξψ θαη άλσ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαηά πνζνζηφ
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%). Όια ηα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη,
πξνθεηκέλνπ γηα κνλνθαηνηθίεο, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
β) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, πνπ εθηηκάηαη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή κηζζσκέλσλ δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ,
θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηψλ, νξίδεηαη ζηo έλα δεχηεξν (1/2) ηεο
εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α΄.
γ) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο,
νξίδεηαη σο εμήο: αα) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά
εθαηνζηά ζε ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, ββ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ
ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ηξηαθφζηα (300) επξψ
αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά,
γγ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ
πξνζηίζεληαη πεληαθφζηα (500) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη δδ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά πξνζηίζεληαη επηαθφζηα (700) επξψ αλά
εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά.

Ρα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο απφ θάζε απηνθίλεην
κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο
πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ Διιάδα, θαηά πνζνζηφ σο εμήο:
αα) Ρξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) θαη κέρξη
δέθα (10) έηε.
ββ) Ξελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. Ζ
εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε δελ εθαξκφδεηαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο
ρξήζεο πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απζεληηθφηεηαο ην νπνίν εθδίδεηαη απφ
δηεζλή ή εκεδαπφ θνξέα πνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ,
θαζψο θαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο ηα νπνία είλαη εηδηθά
δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά αλαπήξνπο.
Υο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά
αλαπήξνπο ζεσξνχληαη εθείλα πνπ δηαζθεπάζζεθαλ χζηεξα απφ άδεηα ηεο
αξκφδηαο αξρήο γηα λα νδεγνχληαη απφ πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή
αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ή γηα λα
κεηαθέξνπλ απηά ηα πξφζσπα καδί κε ηα αληηθείκελα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
κεηαθίλεζή ηνπο.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
ή αλσλχκσλ ή αζηηθψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληψλ θαη θνηλνπξαμηψλ πνπ αζθνχλ
επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη νπνίεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή ζηελ θαηνρή ηνπο
επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, ε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ αλαινγεί ζε
απηά ινγίδεηαη σο αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ:
i) νκφξξπζκσλ ή απιψλ, εθηφο ησλ εηεξφξξπζκσλ, εηαίξσλ ή θνηλσλψλ ή κειψλ
ηεο θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ θαηά ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία, πξνθεηκέλνπ πεξί νκφξξπζκσλ ή
εηεξφξξπζκσλ ή αζηηθψλ εηαηξηψλ ή ζηελ θνηλσλία ή ζηελ θνηλνπξαμία,
ii) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κειψλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο,
επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζηελ
εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φηαλ νη δηαρεηξηζηέο απηήο δελ είλαη εηαίξνη ηεο,
iii) ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ είλαη θαη εηαίξνη ηεο,
επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη
iv) ησλ δηεπζπλφλησλ θαη εληεηαικέλσλ ζπκβνχισλ, δηνηθεηψλ αλσλχκσλ
εηαηξηψλ θαη πξνέδξσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο, επηκεξηδφκελε ηζνκεξψο
κεηαμχ ηνπο.
Αλ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο νη εηαίξνη ησλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ ή
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αζηηθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληψλ ή
θνηλνπξαμηψλ είλαη λνκηθά πξφζσπα, ε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε
βάζε ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή ηελ
θαηνρή ηνπο ινγίδεηαη σο αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ
κεηέρνπλ ζε απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην.
Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, αιιά
ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 107,
θαζψο θαη γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ην πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο

δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε απηνθίλεηα απηήο ηεο πεξίπησζεο, ηδηνθηεζίαο
ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηδηνθηεζίαο ή θαηνρήο γξαθείνπ,
ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ
Διιάδα, βαξχλεη ην πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί ζηελ Διιάδα ην αιινδαπφ λνκηθφ
πξφζσπν ή ηελ αιινδαπή επηρείξεζε ή πξνΐζηαηαη ηνπ γξαθείνπ ή
ππνθαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ.
Ζ αληηθεηκεληθή απηή δαπάλε βαξχλεη θαζέλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν
δηακνλήο ή θαηνηθίαο ηνπο θαη δελ κπνξεί γηα θαζέλα απφ απηά ηα πξφζσπα θαη γηα
θάζε εηαηξία λα είλαη αλψηεξε απφ ηε κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ
πξνθχπηεη απφ απηνθίλεην ηεο εηαηξίαο.
Αλ ν θνξνινγνχκελνο, ε ζχδπγφο ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε είλαη θχξηνη ή
θάηνρνη θαη άιισλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ε αληηθεηκεληθή
δαπάλε πνπ πξνθχπηεη γηα ηα απηνθίλεηα απηά ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο.
Ζ αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο
ρξήζεο, ηνπ νπνίνπ θχξηνο ή θάηνρνο είλαη αλήιηθν ηέθλν, ινγίδεηαη σο
αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ γνλέα πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα θαη αλ απηφο
έραζε ηε γνληθή κέξηκλα, ηνπ άιινπ γνλέα. Αλ απνθηεζεί ή κεηαβηβαζζεί κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν επηβαηηθφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ε αληηθεηκεληθή δαπάλε πεξηνξίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα φζνη θαη νη κήλεο
θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δεθαπέληε (15)
εκέξεο ινγίδεηαη σο νιφθιεξνο κήλαο. Ρα ίδηα εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε
αθηλεζίαο ή νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ απηνθηλήηνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Αλ κεηαβηβαζζεί ή απνθηεζεί εηθνληθά απηνθίλεην απφ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ε
εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ ηζρχεη απηνηειψο ζην ζχλνιφ ηεο γηα θαζέλαλ
απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Δηθνληθή ζεσξείηαη ε κεηαβίβαζε ή ε θηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο κεηαμχ ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο θαη’ επζεία
γξακκή ή εθ πιαγίνπ κέρξη θαη ηνλ ηξίην βαζκφ, επηηξέπεηαη φκσο ε αληαπφδεημε.
Όηαλ ε ζπγθπξηφηεηα είλαη πξαγκαηηθή, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε
επηκεξίδεηαη θαηά ην ιφγν ησλ ηδαληθψλ κεξηδίσλ θαζελφο ζπγθπξίνπ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηέο νδεγψλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφλ πεξηζζφηεξα
επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο
αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ιακβάλεηαη ππφςε ην απηνθίλεην πνπ δίλεη ηε κεγαιχηεξε
αληηθεηκεληθή δαπάλε. Πηηο πεξηπηψζεηο ελνηθίαζεο ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
απηνθηλήησλ επηβαηηθψλ ηδησηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή
δαπάλε, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, βαξχλεη ην κηζζσηή
ηνπο.
Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ απηνθηλήησλ κηθηήο ρξήζεο θαη ησλ
απηνθηλήησλ ηχπνπ JEEP.
δ) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηδησηηθά ζρνιεία
ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη
ιχθεηα, θαζψο θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ.
ε) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νηθηαθνχο βνεζνχο,
νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, ε νπνία νξίδεηαη ζην
εθάζηνηε θαηψηαην φξην ακνηβψλ φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο

δηαηάμεηο γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. Ζ δηάηαμε απηή δελ
εθαξκφδεηαη φηαλ ν θνξνινγνχκελνο απαζρνιεί έλαλ κφλν νηθηαθφ βνεζφ ή φηαλ
ν ίδηνο ή πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη έρεη αλαπεξία εμήληα
επηά ηνηο εθαηφ θαη πάλσ (67%) απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία
ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα πέληε (65) εηψλ θαη απαζρνιεί έλα λνζνθφκν.
ζη) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε κε βάζε ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο,
θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ
πνπ ηνπο βαξχλνπλ εθηηκάηαη κε βάζε ην θφζηνο ηειψλ ειιηκεληζκνχ,
αζθαιίζηξσλ, θαπζίκσλ, ζπληήξεζεο θαη πξαθηφξεπζεο θαη νξίδεηαη, αλάινγα κε
ηα κέηξα νιηθνχ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο, σο εμήο:
αα) γηα κεραλνθίλεηα ζθάθε αλνηθηνχ ηχπνπ, ηαρχπινα θαη κε, νιηθνχ κήθνπο
κέρξη πέληε (5) κέηξα, ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, ελψ γηα ηα
πάλσ απφ πέληε (5) κέηξα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000)
επξψ,
ββ) γηα ηζηηνθφξα ή κεραλνθίλεηα ή κηθηά ζθάθε κε ρψξν ελδηαίηεζεο, νιηθνχ
κήθνπο κέρξη θαη επηά (7) κέηξα, νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ, πάλσ απφ επηά (7)
θαη κέρξη δέθα (10) κέηξα πξνζηίζεληαη δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ αλά επηπιένλ
κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δέθα (10) θαη κέρξη δψδεθα (12) κέηξα πξνζηίζεληαη
πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δψδεθα (12)
θαη κέρξη δεθαπέληε (15) κέηξα δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν
κήθνπο, πάλσ απφ δεθαπέληε (15) θαη κέρξη δεθανθηψ (18) κέηξα δεθαπέληε
ρηιηάδεο (15.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δεθανθηψ (18) θαη
κέρξη είθνζη δχν (22) κέηξα είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν
κήθνπο θαη πάλσ απφ είθνζη δχν (22) κέηξα πξνζηίζεληαη ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο
(35.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο.
Ρα πνζά ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο απηήο ηεο ππνπεξίπησζεο κεηψλνληαη
θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) πξνθεηκέλνπ γηα ηζηηνθφξα ζθάθε. Θαηά
ην ίδην πνζνζηφ κεηψλνληαη θαη γηα πινία αλαςπρήο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ή
θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα εμ νινθιήξνπ απφ μχιν, ηχπσλ «ηξεραληήξη»,
«βαξθαιάο», «πέξακα», «ηζεξλίθη» θαη «ιίκπεξηπ», πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
ειιεληθή λαπηηθή παξάδνζε. Ζ ηεθκαξηή δαπάλε απφ θάζε ζθάθνο κεηψλεηαη
αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ θαηά πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) αλ έρεη
πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) έηε θαη κέρξη δέθα (10) έηε απφ ην
έηνο πνπ λενινγήζεθε γηα πξψηε θνξά θαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλ έρεη
πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. Γηα ζθάθε κε κφληκν πιήξσκα
λαπηνινγεκέλν γηα νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ έηνπο, ζηελ παξαπάλσ δαπάλε
πξνζηίζεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ πιεξψκαηνο. Ρα ζθάθε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο δελ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αληηθεηκεληθή δαπάλε. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄,
εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παιαηφηεηα ησλ απηνθηλήησλ, εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
δ) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε γηα αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα θαη αλεκφπηεξα
θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ
πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο θαη ηνπο βαξχλνπλ, ε νπνία νξίδεηαη σο εμήο:
αα) Γηα αλεκφπηεξα ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ (8.000) επξψ.
ββ) Γηα αεξνζθάθε κε θηλεηήξα θνηλφ, εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ζηξνβηινειηθνθφξα,
θαζψο θαη ειηθφπηεξα, ζην πνζφ ησλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ (65.000) επξψ γηα
ηνπο εθαηφλ πελήληα (150) πξψηνπο ίππνπο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ηνπο πνπ
πξνζαπμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ γηα θάζε ίππν πάλσ απφ
ηνπο εθαηφλ πελήληα (150) ίππνπο.

γγ) Γηα αεξνζθάθε αεξηνπξνσζνχκελα (JET) ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ
γηα θάζε ιίκπξα ψζεζεο. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄, εθηφο ηεο αθηλεζίαο θαη
παιαηφηεηαο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
ε) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο πνπ
πξνθχπηεη γηα ηνλ θχξην ή θάηνρν απηήο, νξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηεο,
αλά θιίκαθα, ζε εθαηφ (100) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν κέρξη ηα εμήληα (60)
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζε δηαθφζηα (200) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα
επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα
δηπιαζηάδνληαη.

εζσηεξηθή

δεμακελή

θνιχκβεζεο

ηα

παξαπάλσ

πνζά

ζ) Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο
ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν θαη ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000)
επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε.
2. Ρν εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
ακθηζβεηεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν φηαλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ
πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ,
εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή
ζηνηρεία. Ρέηνηα πεξηζηαηηθά ζπληξέρνπλ ηδίσο ζην πξφζσπν ησλ ππφρξεσλ, νη
νπνίνη:
α) ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο,
β) είλαη θπιαθηζκέλνη,
γ) λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή,
δ) είλαη άλεξγνη θαη δηθαηνχληαη βνήζεκα αλεξγίαο,
ε) ζπγθαηνηθνχλ κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ θαη έρνπλ κεησκέλεο δαπάλεο
δηαβίσζεο, ιφγσ απνδεδεηγκέλεο ζπκβνιήο ζηηο δαπάλεο απηέο ησλ ζπγγελψλ
ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίνη απηνί έρνπλ εηζφδεκα απφ εκθαλείο
πεγέο,
ζη) είλαη νξθαλνί αλήιηθνη νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο επηβαηηθά
απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο απφ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπο θαη
δ) πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη γηα ιφγνπο αλψηεξεο
βίαο πξαγκαηνπνίεζαλ δαπάλε κηθξφηεξε απφ ηελ αληηθεηκεληθή.
Όηαλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θνξνινγνχκελνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη καδί κε ηε δήισζή ηνπ θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ειέγρεη ηελ αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη κεηψλεη αλάινγα ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή
δαπάλε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηζρπξηζκνί θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Πηηο πην πάλσ α΄ θαη ε΄ πεξηπηψζεηο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αληηθεηκεληθήο
δαπάλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζπλνιηθήο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηηο
δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ ππφρξενπ.

Αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο γνλείο, ε δηαθνξά αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαηαινγίδεηαη ζε
εθείλνλ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα.»
3. Αληηθαζίζηαηαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Θ.Φ.Δ. απφ «Ρεθκήξηα απφθηεζεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζε «Γαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» θαη ν
πξψηνο ζηίρνο ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ «Υο εηήζηα ηεθκαξηή δαπάλε ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ
ινγίδνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα:» ζε «Υο
εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ
ηνπο βαξχλνπλ ινγίδνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη
γηα:».
4.α. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Θ.Φ.Δ. ην πνζφ
«ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ» αληηθαζίζηαηαη κε ην πνζφ «ησλ δέθα
ρηιηάδσλ (10.000) επξψ».
β. Ρα πέληε ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο γ΄ θαηαξγνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2010.
γ. Ζ πεξίπησζε δ΄ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) Σνξήγεζε δαλείσλ πξνο νπνηνλδήπνηε.»
5. Ρν άξζξν 18 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 18
Κε εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ
Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε θαη ε δαπάλε απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
δελ εθαξκφδνληαη:
α) Ξξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη επηβαηηθνχ
απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο αλαπήξνπ, ην νπνίν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε
θπθινθνξίαο.
β) Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα ή
εκεδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δηακέλεη κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαη απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΘ
132 Α΄), ηνπ α.λ. 378/1968 (ΦΔΘ 82Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975 (ΦΔΘ
77 Α΄), γηα ην πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη
ηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο ή ηεο θαηνηθίαο.
γ) Ξξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κεηαπψιεζεο απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην
εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 2859/2000, γηα ηελ
αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ
έρνπλ αγνξαζζεί γηα κεηαπψιεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.
2859/2000, εθφζνλ ε άδεηα θαη νη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ
απηνθηλήηνπ νρήκαηνο έρνπλ παξακείλεη ζηε ΓΝ ζηελ νπνία έγηλε ε κεηαβίβαζε
ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηελ επηρείξεζε κεηαπψιεζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
κεηαπψιεζεο απφ απηή ζε ηξίην θαη ην απηνθίλεην θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα
δελ θπθινθφξεζε παξάλνκα. Γηα ηηο κεηαπσιήζεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο δελ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 κέρξη θαη 14 ηνπ άξζξνπ 81. Νη
κεηαπσιήηξηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνρξέσζε καδί κε ηελ εηήζηα δήισζε

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986,
ζηελ νπνία λα αλαγξάθνπλ ηα πην πάλσ απηνθίλεηα πνπ αγφξαζαλ ή πψιεζαλ ζην
νηθείν έηνο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ νξίδεηαη θάζε άιιν ζέκα γηα
ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πεξίπησζεο.
δ) Ξξνθεηκέλνπ γηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ζθάθε
αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο, θπξηφηεηαο ή θαηνρήο κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ.
ε) Ξξνθεηκέλνπ γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο απφ
πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα.
ζη) Ξξνθεηκέλνπ γηα αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, εηδηθά
δηαζθεπαζκέλσλ γηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ
ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%).
Υο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα θηλεηηθά
αλαπήξνπο ζεσξνχληαη εθείλα πνπ δηαζθεπάζηεθαλ χζηεξα απφ άδεηα ηεο
αξκφδηαο αξρήο γηα λα νδεγνχληαη απφ πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή
αλαπεξία κε πνζνζηφ πάλσ απφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ή γηα λα
κεηαθέξνπλ απηά ηα πξφζσπα καδί κε ηα αληηθείκελα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
κεηαθίλεζή ηνπο.
δ) Νη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16
πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο εθαξκφδνληαη κεησκέλεο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ φζσλ
πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο.
6. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ. ε ιέμε «ηεθκαξηήο» απαιείθεηαη.
7. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«δ) Αλάισζε θεθαιαίνπ πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη
πξνεγνχκελα έηε ή λφκηκα έρεη απαιιαγεί απφ ην θφξν.

θνξνινγεζεί

θαηά

ηα

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αλά έηνο, απφ ηα πξαγκαηηθά
εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί ή λφκηκα απαιιαγεί απφ ην θφξν, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ ζπκςεθηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, απφ
ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ην νπνίν απνδεδεηγκέλα έρεη
εηζπξαρζεί, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 16 θαη 17,
αλεμάξηεηα αλ απαιιάζζνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ απηψλ. Αλ δελ
ππάξρνπλ δαπάλεο κε βάζε ην άξζξν 16 ή αλ ην πνζφ ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα άγακν θαη πέληε ρηιηάδεο (5.000)
επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ζπδχγνπο, ην πνζφ πνπ πξέπεη λα εθπέζεη πξνζδηνξίδεηαη κε
βάζε
ηελ
θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή
θαη
νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε
ησλ
θνξνινγνπκέλσλ θαη ηηο απνδεδεηγκέλεο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ζε θακηά
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θαη πέληε
ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, αληίζηνηρα.»
8. Ρν ηξίην απφ ην ηέινο εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Θάζε πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ησλ εζφδσλ ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ ηα κεηψλεη θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ

θάιπςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο, εθηφο αλ ηα πνζά απηά
έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο πνπ
θαηαβιήζεθαλ θαη ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη αλάισζε θεθαιαίνπ ηνπ έηνπο
απηνχ.»
9. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ., ε ιέμε «ηεθκαξηή» απαιείθεηαη.
10. Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Θ.Φ.Δ., νη ιέμεηο «ηεθκαξηή» θαη
«ηεθκήξηα» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο θξάζεηο «αληηθεηκεληθή δαπάλε» θαη «άξζξα
16 θαη 17 ηνπ Θ.Φ.Δ.».
11. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Θ.Φ.Δ., ε θξάζε «ηεθκαξηή δαπάλε»
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «αληηθεηκεληθή δαπάλε».
12. Πηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Θ.Φ.Δ., ε θξάζε «ηεθκαξηή δαπάλε»
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «αληηθεηκεληθή δαπάλε».

Άξζξν 4
Θαηάξγεζε θαη ηξνπνπνίεζε θνξναπαιιαγψλ
1. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
2. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη
σο εμήο:
«6. Ν θφξνο ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα
ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθά πινία,
ππνινγίδεηαη κε αλαινγηθφ ζπληειεζηή έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο αμησκαηηθνχο
θαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα, ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηψληαη
απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 θαη επφκελα.
Αλ ν θφξνο πνπ εμεπξίζθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη αλψηεξνο απφ ην θφξν πνπ
πξνθχπηεη κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 4, ην επηπιένλ πνζφ θφξνπ
επηζηξέθεηαη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.
7. Γηα λα εμεπξεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ
αμησκαηηθψλ θαη ηνπ θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, ζε
πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα απηά απνθηνχλ εθηφο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζε εκπνξηθά πινία, αληίζηνηρα θαη εηζνδήκαηα απφ ηηο θαηεγνξίεο
Α΄ έσο Ε΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αζξνίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ
αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ
θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ επηκεξίδεηαη
ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 αλάινγα κε ηα πνζά ησλ ακνηβψλ ηνπ, σο αμησκαηηθνχ ή
θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ απφ ηηο
θαηεγνξίεο Α΄ έσο Ε΄.»
3. α. Νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
45 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη.

β. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 46
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

ηνπ Θ.Φ.Δ.

«Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε έηνο
κεηαγελέζηεξν απφ ην έηνο ζην νπνίν αλάγνληαη ζε κηζζσηνχο ή ζπληαμηνχρνπο,
κε βάζε λφκν, δηθαζηηθή απφθαζε ή ζπιινγηθή ζχκβαζε, ρξφλνο απφθηεζήο ηνπο
δχλαηαη λα ζεσξείηαη θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο. Πε πεξίπησζε επηινγήο θνξνιφγεζεο θαηά ην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45.»
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3790/2009 (ΦΔΘ 143 Α΄) θαηαξγνχληαη.
5. Ρν επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν Ν.Α.Δ.Γ. ζηνπο δηθαηνχρνπο αλέξγνπο
απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ην άζξνηζκα, ησλ ινηπψλ
εηζνδεκάησλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πνπ θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο
δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ εηεζίσο.

Άξζξν 5
Θαηάξγεζε απηνηεινχο θνξνιφγεζεο
Ρξνπνπνηήζεηο ζπληειεζηψλ
1. Ν ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Θ.Φ.Δ. απμάλεηαη απφ είθνζη
ηνηο εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).
2.α. Ρα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην νκφξξπζκεο ή
εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο απφ γνλέα πξνο ηα ηέθλα ηνπ ή απφ ζχδπγν ζε ζχδπγν,
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ππεξαμίαο. Αλ
φκσο ε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία δηαζέηεη αθίλεην ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ηεο ζηνηρεία, ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο
απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο, θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
επί ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεξηδίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη. Αλ κεηαβηβαζηεί απφ επαρζή
αηηία αηνκηθή επηρείξεζε ή κεξίδην πξνζσπηθήο εηαηξίαο απφ δηθαηνχρν κε βαζκφ
ζπγγέλεηαο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2961/2001, ε
ππεξαμία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Γηα ηηο ίδηεο
κεηαβηβάζεηο απφ δηθαηνχρνπο κε βαζκφ ζπγγέλεηαο ηεο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2961/2001 ε ππεξαμία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή δέθα
ηνηο εθαηφ (10%).»
β. Ρν πέκπην απφ ην ηέινο εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Φ.Δ.,
θαηαξγείηαη.
3. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
4. Ν ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Φ.Δ.
απμάλεηαη απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).

5. Νη ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Θ.Φ.Δ. απμάλνληαη απφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ
(25%).
6. Ρν δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Ν θφξνο ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
Θιηκάθην απνδεκίσζεο (επξψ)

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (%)

0 - 60.000

0%

60.001 - 100.000

10%

100.001 - 150.000

20%

150.001 θαη άλσ

30%

Ν θφξνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ζηνλ δηθαηνχρν. Κε
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
45, νη δηαηάμεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα θάζε
εθάπαμ απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ή άιιεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλδέεη ηνλ θνξέα
κε ηνλ δηθαηνχρν ηεο απνδεκίσζεο. Αλ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν
ηεο απνδεκίσζεο ππεξβαίλεη εθείλν πνπ πξέπεη λα ηνπ θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη
θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ θιίκαθα.
7. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
8. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ. 3754/2009 (ΦΔΘ 43 Α΄) θαηαξγνχληαη.
9. Ρα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
10. Ν ζπληειεζηήο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1146/1972 κεηψλεηαη απφ
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).
11. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2892/2001 (ΦΔΘ 46 Α΄)
θαηαξγνχληαη.
12. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθηφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ, ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ε΄ Τεθίζκαηνο ηνπ έηνπο 1975 (ΦΔΘ 23 Α΄) ηεο Δ΄ Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 6
Φνξνινγία εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ρν ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ ππφρξεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
απηνχ ηνπ Θψδηθα, θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%),
κεηά ηελ αθαίξεζε:
α) ησλ θεξδψλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη απηνηειψο,
β) ησλ θεξδψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ
εηαηξηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ θεξδψλ απφ κεξίδηα εκεδαπήο εηαηξίαο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ππφρξενπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2.
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο
θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο κεηαμχ
ησλ θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο
νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα,
θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%), αθνχ αθαηξεζεί επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο (3)
νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά
πξφζσπα, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Πε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ κε
ίζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαζνξίδνληαη απφ
ηελ εηαηξία ή θνηλσλία θαη δειψλνληαη κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζή ηεο. Ρα
πνζνζηά απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 718/1977 (ΦΔΘ
304 Α΄).
Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ή θνηλσλψλ, ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θεξδψλ
ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο πνπ δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο.
Κε ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, επί ησλ
θεξδψλ απηψλ, ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο ηνπο ππφρξενπο.»
2. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Ρα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε
αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ εμεπξίζθνληαη κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) ζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο.»
3. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2010 γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ ιεσθνξείσλ εληαγκέλσλ ζε Θ.Ρ.Δ.Ι. θαη
απφ 1.7.2010 θαη κεηά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
εθκεηαιιεχνληαη επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο (ΡΑΜΗ). Δηδηθά, γηα ην
ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ 1.1.2010 κέρξη 30.6.2010, νη
εθκεηαιιεπηέο
επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ
δεκφζηαο
ρξήζεο
(ΡΑΜΗ)
ζα
θνξνινγεζνχλ κε ηα πνζά θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ., πξνζαπμεκέλα θαηά
πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα. Ρα
ηεθκαξηά απηά πνζά κεηψλνληαη πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο
ρξήζεο (ΡΑΜΗ), πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ θάησ απφ
δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη
θάησ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%). Ξξνθεηκέλνπ γηα κε εξγαδφκελνπο ζπληαμηνχρνπο ηδηνθηήηεο επηβαηηθψλ

απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο (ΡΑΜΗ), ηα παξαπάλσ πνζά ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο
κεηψλνληαη θαηά πνζφ πεληαθνζίσλ (500) επξψ.
4. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 1.1.2010 θαη κεηά.
5. Νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ
Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.7.2010 θαη κεηά.
Δηδηθά, γηα ην ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ 1.1.2010 κέρξη 30.6.2010,
ηα πνζά ηνπ θαηαβαιιφκελνπ θφξνπ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ κεηψλνληαη θαηά
ην ήκηζπ θαη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ην ηκήκα ηεο παξαπάλσ
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
6. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2010 θαη κεηά.
7. α. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο
ηνπο ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη
Πηνηρείσλ θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ κέξνπο ηεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο 2010 ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ,
ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο θαη παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ,
ιφγσ αιιαγήο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε ή ηξίηε θαηεγνξία, ηα
θαζαξά θέξδε θαηά ην ηκήκα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ νπνία
ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο, ζα
πξνζδηνξηζζνχλ ινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαη γηα ην ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ ηεξήζεθαλ βηβιία θαη ζηνηρεία
Α΄ θαηεγνξίαο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο
πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο κέρξη ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ, ζα
πεξηνξηζζεί ζε ηφζα δσδέθαηα φζνη θαη νη κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ
ηεξήζεθαλ βηβιία Α΄ θαηεγνξίαο. Ξνζφ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη αληηζηνηρεί
ζην ηκήκα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα
πξψηε θνξά βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ
εθθαζάξηζε ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ξηζησηηθφ ππφινηπν
πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θφξν απηφλ δελ επηζηξέθεηαη.
β. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαη ε πξψηε θξάζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη
απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην
άξζξν απηφ επηρεηξήζεσλ.
8. Δηδηθά γηα ην κέξνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2010, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ηεξνχλ Α΄ θαηεγνξίαο βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Θ.Β.Π. θαη αιιάδνπλ κέζα ζηελ ίδηα
ρξήζε ηελ θαηεγνξία απηψλ, απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε ή ζηελ ηξίηε θαηεγνξία,
ηα θαζαξά θέξδε θαηά ην ηκήκα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ
νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο, ζα
πξνζδηνξηζζνχλ ινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ,
ελψ ηα θαζαξά θέξδε γηα ην ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ δελ
ηεξήζεθαλ ή ηεξήζεθαλ βηβιία θαη ζηνηρεία Α΄ θαηεγνξίαο ζα πξνζδηνξηζζνχλ
εμσινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Θ.Φ.Δ.
Γηα ηηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010 παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ζχληαμεο πξναηξεηηθψλ απνγξαθψλ, έλαξμεο θαη ιήμεο θαηά ηε
ρξνληθή πεξίνδν ηεο αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ, ρσξίο λα ηζρχεη ε
πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 γηα ηελ ππνρξεσηηθή

ζχληαμε απνγξαθψλ γηα κία ηξηεηία απφ ηε ζχληαμε ηεο πξψηεο πξναηξεηηθήο
απνγξαθήο ιήμεο.
9. Ρα ηέζζεξα πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7, φπσο αλαξηζκείηαη κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Σξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο
ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απφ ηνλ ειεχζεξν
επαγγεικαηία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαξθείαο, ρξφλνο θηήζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ θάζε επί κέξνπο
ηκήκα ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Θαη’
εμαίξεζε, γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ παξνρή
ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρξφλνο θηήζεο
ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμήο ηνπ.»
10. Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55
ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Γεκφζηεο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θνηλσθειή ηδξχκαηα, νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο
θνηλήο σθειείαο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ή
πηζησηηθνί νξγαληζκνί, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο ηνπο, ζχιινγνη γεληθά θαη
ελψζεηο πξνζψπσλ αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ ηνπο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο θαη
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, πνπ ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ
Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (Θ.Β.Π.), φηαλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμππεξέηεζε ή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαηαβάιινπλ ζε ηξίηνπο, εθηφο
απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 186/1992,
ακνηβέο γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο παξερφκελε ππεξεζία κε απνδείμεηο δαπαλψλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Θ.Β.Π. παξαθξαηνχλ θφξν είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%).»
11. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Θ.Φ.Δ.
πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «εθφζνλ ε ζπλαιιαγή ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300)
επξψ».

Άξζξν 7
Φνξνινγία ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ - Ξαξαθξάηεζε θφξσλ
1. α. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ρν θαζαξφ εηζφδεκα αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ απφ ηε ζχληαμε κειεηψλ θαη
ζρεδίσλ νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ, ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζήο
ηνπο, ηε δηεχζπλζε εθηέιεζεο (δηνίθεζε ηνπ έξγνπ) θαη ηελ ελέξγεηα
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ θαη δηαηηεζηψλ ζρεηηθψλ κε απηά ηα έξγα, εμεπξίζθεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4. Πε πεξίπησζε
εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50, εθαξκφδνληαη
νη παξαθάησ ζπληειεζηέο:».
β. Πην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:

«Νη δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην αξλεηηθφ
ζηνηρείν (δεκία) ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα.»
2. Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
3. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Νη δηαηάμεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ ii θαη ηαηα΄ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ
κφλν ζε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50.»
4. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 1.1.2010 θαη κεηά.
5. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Δθηφο απφ ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα
παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57
νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ηνπ Καξηίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ, ην πνζφ ησλ ακνηβψλ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ
αλαινγεί επ’ απηψλ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9, κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ
πνπ νθείιεηαη κεηά ηελ έθπησζε απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ πνπ
νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
57, ην θφξν πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε κηζζσηφ ή εκεξνκίζζην ή ζπληαμηνχρν
θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη ην ππφινηπν γηα θαηαβνιή πνζφ θφξνπ, ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο.
Δθηφο απφ ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα
παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58
νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ηνπ Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ, ην πνζφ ησλ ακνηβψλ απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη
ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνχρν.
Δθηφο απφ ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα
παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 νθείινπλ λα
επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ
Καΐνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο
έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε
δηεχζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ, ην
πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ
παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνχρν.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν
ησλ πην πάλσ νξηζηηθψλ δειψζεσλ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.»

6. Νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 8
Ινηπέο δηαηάμεηο
1.α) Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Όηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη
εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, αλεμάξηεηα αλ βεβαηψζεθε ζε
κία ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο, παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ θαη ησλ
ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ κε απηφλ νθεηιψλ έθπησζε ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%).
Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δη-αδηθηχνπ, εθηφο απφ ηελ
έθπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, παξέρεηαη έθπησζε ελάκηζη ηνηο εθαηφ
(1,5%) ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ δεθανθηψ
(118) επξψ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ.
Θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε
παξέρεηαη έθπησζε πνζνζηνχ ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%) ζην ζχλνιν ηεο λέαο
νθεηιήο, εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή θαη ν ππφρξενο θαηέβαιε
ηελ αξρηθή νθεηιή θαη έηπρε παξφκνηαο έθπησζεο ή θαηέβαιε κέζα ζηελ
πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο πνζφ ηεο αξρηθήο νθεηιήο πνπ θαιχπηεη ζε πνζνζηφ
ελελήληα νθηψ θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (98,5%) ηεο λέαο νθεηιήο, εθφζνλ ην ιάζνο
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο.»
β) Νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Θ.Φ.Δ., φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ.
2. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο αθνινχζσο:
«Ρν εηζφδεκα απηφ απνθηάηαη απφ θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα
κεηαβηβαζζεί κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ή
ιφγσ ρξεζηθηεζίαο ην δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή
νίθεζεο, θαηά πεξίπησζε.»
3. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο:
«α) Ξνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα απνζβέζεηο ζε νηθνδνκέο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο, νηθνηξνθεία, ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, αίζνπζεο
θηλεκαηνγξάθσλ ή ζεάηξσλ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία ή θιηληθέο θαη πνζνζηφ ηξία
ηνηο εθαηφ (3%) γηα νηθνδνκέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο ρξήζεηο.
Δπίζεο, εθπίπηεη πνζνζηφ κέρξη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα αζθάιηζηξα θαηά
ηνπ θηλδχλνπ ηεο ππξθαγηάο ή άιισλ θηλδχλσλ, γηα δηθαζηηθέο δαπάλεο θαη γηα
ακνηβή δηθεγφξνπ γηα δίθεο κηζζσηηθψλ δηαθνξψλ ή δηαθνξψλ κεηαμχ ηδηνθηεηψλ
θαη δηαρεηξηζηψλ ηδηνθηεζίαο θαη’ νξφθνπο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηζφδεκα πνπ

πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 21, φια ηα παξαπάλσ πνζνζηά πεξηνξίδνληαη ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%)
ζπλνιηθψο.
Αλ νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα αθνξνχλ θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ηνπ αθηλήηνπ, επηκεξίδνληαη αλαιφγσο ζηνπο ζπληδηνθηήηεο ηνπ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηελέξγεηαο ησλ εθπηψζεσλ επί
ησλ δαπαλψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζέκα.»
4. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Θ.Φ.Δ., πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Δμαηξεηηθψο, γηα πνδνζθαηξηζηέο, θαιαζνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, θαζψο θαη
άιινπο ακεηβφκελνπο αζιεηέο, ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ, θαηά πεξίπησζε,
εμαηηίαο ηεο ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ κεηεγγξαθήο ή ηεο αλαλέσζεο ζπκβνιαίνπ
ζπλεξγαζίαο κε πνδνζθαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ή αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά
ζσκαηεία, θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο γηα λα θνξνινγεζεί ζε φια ηα έηε, γηα ηα νπνία
δηαξθεί ην εθάζηνηε ζπκβφιαην. Θαηά ηελ θαηαβνιή θαη αλεμάξηεηα ηεο ζρέζεο
πνπ ηνπο ζπλδέεη παξαθξαηείηαη θφξνο κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ζην
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ πνπ αλάγεηαη ζε φζα έηε δηαξθεί ην
εθάζηνηε ζπκβφιαην. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 60.»
5. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Θ.Φ.Δ. κεηά ην πξψην εδάθην,
πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην, σο εμήο:
«Δμαηξείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ απνθηά απνθιεηζηηθά εηήζην εηζφδεκα κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 κέρξη έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ.»
6. Νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο:
«Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ππφρξεν
ή απφ πξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ απηφλ είηε ηαρπδξνκείηαη επί
απνδείμεη. Κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ
ππνδνκψλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ε ππνβνιή απφ θάζε ππφρξεν πνπ αζθεί
επηρείξεζε ή επάγγεικα, θαζψο θαη απφ θάζε άιιν ππφρξεν ηνπ νπνίνπ ε δήισζε
ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, πνπ είλαη αξκφδηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
63, κέρξη ηελ 1ε Καξηίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.»
7. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα κέρξη ηελ έλαξμε
ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ
εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπο.»
8. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«4. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο δελ
ζπλππνβάιινληαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο κέζσ δηαδηθηχνπ.

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο
ειέγρνπ απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
9. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ν ηχπνο θαη
ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ν
ρξφλνο ππνβνιήο ηεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
10. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Θ.Φ.Δ., φπσο
ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο παξαγξάθνπο 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ απηνχ, έρνπλ
εθαξκνγή γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη απφ ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη κεηά.
11.α. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη εδάθην,
πνπ έρεη σο εμήο:
«Όηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη
εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, παξέρεηαη έθπησζε ελάκηζη
ηνηο εθαηφ (1,5%) ζην ζπλνιηθφ πνζφ απηνχ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ κε
απηφλ νθεηιψλ.»
β. Νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ
Θ.Φ.Δ., φπσο πξνζηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ
απηήο, ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ.
12. Πηελ α΄ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη
δχν εδάθηα, σο εμήο:
«Δπίζεο, ρνξεγείηαη αληίγξαθν ηεο θνηλήο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ηνπ
εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζηνπο ζπδχγνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ή
δηάδεπμε.
Δηδηθά επί ζπληδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, ρνξεγνχληαη απφ ην θάθειν ηνπ ζπληδηνθηήηε
πνπ ην εθκίζζσζε κνλνκεξψο, αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ινηπά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ αθίλεην, ζηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο, γηα
δηεθδίθεζε ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην δηθαζηήξην θαη δήισζε ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπο απφ ην αθίλεην απηφ.»
13. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2579/1998 (ΦΔΘ
31 Α΄) ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβηβάζεηο απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο ή ησλ αδεηψλ
θπθινθνξίαο ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 2011. Γηα ηηο κεηαβηβάζεηο απηέο ηα πνζά θφξνπ ηα νπνία νξίδνληαη κε
ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%).
Γηα κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2010 κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο ρσξίο θπξψζεηο κέζα
ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
14. Πηo άξζξν 14 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9 σο εμήο:
«9. Ξαξνρέο ζε ρξήκα (κπφλνπο) πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη ησλ
ππεξσξηψλ πνπ θαηαβάιινπλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζε ζηειέρε ηνπο, θνξνινγνχληαη σο

εμήο: γηα ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ εάλ
θαηαβιεζνχλ πξφζζεηεο ακνηβέο (κπφλνπο) έσο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ εηήζησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη ππεξσξηψλ, θνξνινγνχληαη ζηελ
θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9.
Ξνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ απηφ θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ηελ
αθφινπζε θιίκαθα:
Κέρξη 20.000

50%

20.001 – 40.000

60%

40.001 - 60.000

70%

60.001 - 80.000

80%

80.001 θαη άλσ

90%.

Ν θφξνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ πίζησζε ησλ πνζψλ απηψλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 60.
Ρα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα θέξδε
ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ.»
15. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«7. H θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή αλ
ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ε δήισζε, κεηά ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε
δήισζε απηή φθεηιε λα είρε ππνβιεζεί. Αλ ππνβιεζεί αλαθιεηηθή δήισζε ή
δήισζε κε επηθχιαμε, ε αμίσζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκέξα ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνδνρήο ηεο.
Ζ αμίσζε γηα επηζηξνθή θφξνπ βάζεη ππνβιεζείζαο εκπξφζεζκεο δήισζεο
αλαβηψλεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε θχιινπ ή πξάμεο ειέγρνπ.
Υο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξαγξαθήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ
ινγηζηηθνχ (λ. 2362/1995), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.»
16.α. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Γηα ηνπο εγγάκνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5, ε
νθεηιή γηα θφξν, ηέιε θαη εηζθνξέο, πνπ αλαινγνχλ ζηα εηζνδήκαηά ηνπο
βεβαηψλεηαη ρσξηζηά θαη ε επζχλε ηεο θαηαβνιήο βαξχλεη θάζε ζχδπγν.»
β. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Θ.Φ.Δ. φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή
γηα ηηο δειψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη κεηά.
17. Πην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο
εμήο:
«Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ.»

18. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 820/1978 (ΦΔΘ 194 Α΄) πξνζηίζεηαη
λέν εδάθην σο εμήο:
«Ζ ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηεχεηαη κε θξνληίδα ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο
κε ηνηρνθφιιεζε ζην θαηάζηεκα απηήο κε ηελ παξνπζία ελφο κάξηπξα,
ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.»
19. Πηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θ.Φ.Δ. κεηά ην
πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηξία εδάθηα, σο εμήο:
«Δηδηθά γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ελ φισ ή ελ κέξεη θαηαζηξαθέλησλ αξρηηεθηνληθψλ
κειψλ θηηξίσλ ή θηηζκάησλ, πνπ πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6
θαη 16 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985, φπσο
ηζρχνπλ, ηα πνζνζηά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ απμάλνληαη, αληίζηνηρα, ζε
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), θαηά ην δηάζηεκα
πνπ δηαξθνχλ νη εξγαζίεο θαη γηα ηέζζεξα (4) αθφκε έηε κεηά ην πέξαο ησλ
εξγαζηψλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ
απηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ νθηψ (8) έηε. Κε θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο, έλαξμεο θαη
πέξαηνο ησλ εξγαζηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ θαη θάζε άιιν
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο απηήο.»
20. Πην άξζξν 85 παξ. 3 ηνπ Θ.Φ.Δ. κεηά ην ηέηαξην εδάθην πξνζηίζεηαη λέν
εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:
«Ν θαηάινγνο είλαη δηαζέζηκνο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ.
Ζ πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν γίλεηαη θαηφπηλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε θαη
πεξηνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα. Κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν απηφλ.»

Άξζξν 9
Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη αθίλεηα
1. Πηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη
δεχηεξν εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:
«Όηαλ ππεθκηζζψλεηαη αθίλεην γηα ην νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε κφλν ην κέξνο ηνπ
κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη πξνο ηελ εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη
αληηζηνηρεί ζην θηίξην. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη γηα
κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη κεηά.»
2. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε ζη΄, σο εμήο:
«ζη) πνζνζηφ ηεο Δξγνζηαζηαθήο Ρηκνινγηαθήο Αμίαο (ΔΡΑ) ηνπ έηνπο πξψηεο
θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ σο εμήο:

αα) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία απφ 15.000-22.000 επξψ πνζνζηφ
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο εξγνζηαζηαθήο ηηκνινγηαθήο αμίαο σο επηπιένλ
εηήζην εηζφδεκα,
ββ) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία απφ 22.001-30.000 επξψ πνζνζηφ είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο εξγνζηαζηαθήο ηηκνινγηαθήο αμίαο σο επηπιένλ εηήζην
εηζφδεκα,
γγ) γηα εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία πιένλ ησλ 30.000 επξψ πνζνζηφ ηξηάληα
ηνηο εθαηφ (30%) ηεο εξγνζηαζηαθήο ηηκνινγηαθήο αμίαο σο επηπιένλ εηήζην
εηζφδεκα, αλεμάξηεηα αλ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε ή είλαη κηζζσκέλα κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηνλ πξφεδξν ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν, δηαρεηξηζηή, δηεπζπληή ή ζηέιερνο γεληθά
πνπ ρξεζηκνπνηεί ην απηνθίλεην. Ρν αλσηέξσ πνζνζηφ θαζελφο απηνθηλήηνπ δελ
επηκεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο
έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ή δηαρεηξηζηέο ζηελ Διιάδα
αιινδαπψλ ή εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.
89/1967 (ΦΔΘ 132 Α΄) ή ηνπ λ. 27/1975 (ΦΔΘ 77 Α΄), φηαλ ηα πξφζσπα απηά
είλαη Έιιελεο ππήθννη ή έρνπλ ειιεληθφ δηαβαηήξην. Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο
απηήο εθαξκφδνληαη γηα δαπάλεο απηνθηλήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.
Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε
δηαδηθαζία ππνβνιήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
δηαζηαχξσζε ησλ δειψζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ
πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.»
3. Ρν πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο, ε ηηκή δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ
δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αθαηξείηαη απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή
θιεηζίκαηνο πνπ έρεη ε κεηνρή θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Αλ
ην δηθαίσκα αζθείηαη ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν δηθαηνχρνο έρεη απνρσξήζεη απφ
ηελ εηαηξεία, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48.»
4. Πην άξζξν 48 ηνπ Θ.Φ.Δ. ε παξάγξαθνο 6 αλαξηζκείηαη ζε 7 θαη πξνζηίζεηαη
λέα παξάγξαθνο 6 πνπ έρεη σο εμήο:
«6. Δηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα ζεσξείηαη θαη ε σθέιεηα πνπ απνθηά ν
δηθαηνχρνο θαηά ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920
(ΦΔΘ 37 Α΄), ζε ηηκή θαηψηεξε απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ
κεηνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, φηαλ ν δηθαηνχρνο έρεη απνρσξήζεη απφ
απηή. Γηα ην εηζφδεκα απηφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ θαη επφκελσλ
εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45.»
5. Νη δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
Θ.Φ.Δ. θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Θ.Φ.Δ. φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
θαη πξνζηέζεθαλ αληίζηνηρα, απφ ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ,
έρνπλ εθαξκνγή γηα δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη κεηά.

Άξζξν 10
Ρφθνη νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηφθνη πνπ θαηαβάιινπλ θπζηθά πξφζσπα
ζηελ αιινδαπή
1. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Θ.Φ.Δ.
πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:
«Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο δεδνπιεπκέλνπο
ηφθνπο θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ηνπ νκνιφγνπ αιινδαπήο πξνέιεπζεο ή
ηνθνκεξηδίνπ.»
2.α. Πηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη κεηά ην έβδνκν εδάθην
πξνζηίζεληαη δχν λέα εδάθηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
«Πε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ νκνιφγνπ ή ηνθνκεξηδίνπ ηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ, ε κεζνιαβνχζα ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ γηα ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο κέρξη ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ηφθνπο θαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ
θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 60. Αλ ην
νκφινγν ή ηνθνκεξίδην πνπ κεηαβηβάδεηαη αλήθεη ζηελ ηξάπεδα, ππνρξενχηαη ε ίδηα
λα θαηαβάιεη ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηνπο πην πάλσ δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο.»
β. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Θ.Φ.Δ. φπσο
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή γηα
κεηαβηβάζεηο ηίηισλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
3. Ρν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ησλ ηξαπεδψλ, αλεμάξηεηα κε ηε λνκηθή
κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, δελ επηζηξέθεηαη θαηά ην κέξνο πνπ
νθείιεηαη ζε θφξν πνπ έρεη παξαθξαηεζεί επί ηφθσλ νκνιφγσλ πάζεο θχζεσο.
4.α. Πην άξζξν 12 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 πνπ έρεη σο εμήο:
«13. Πηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη απφ θπζηθά πξφζσπα ζηελ αιινδαπή,
αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ελεξγείηαη
παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). Ν θφξνο
παξαθξαηείηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηνπο θαηαβάιιεη θαη απνζηέιιεηαη
ζηελ αιινδαπή ην ππφινηπν πνζφ πνπ απνκέλεη. Γηα ηελ ηξάπεδα πνπ κεζνιαβεί
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 13. Κε ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ
αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ άξζξνπ 25 έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ
θαηνίθνπ Διιάδαο θαη αιινδαπνχ πηζησηή.»
β. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληί ησλ
ιέμεσλ «είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%)» ηίζεληαη νη ιέμεηο «ζαξάληα ηνηο εθαηφ
(40%)».
γ. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Θ.Φ.Δ., φπσο πξνζηέζεθαλ θαη
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ
εθαξκνγή γηα ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

Άξζξν 11
Ξξνζδηνξηζκφο αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ
1. Πην άξζξν 30 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 πνπ έρεη σο εμήο:
«5. Όηαλ αγαζά πνπ έρεη πσιήζεη ειιεληθή επηρείξεζε ζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ή ζε αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν απηψλ, πνπ είλαη
θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε
θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5
ηνπ άξζξνπ 51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ρσξίο ηα πξντφληα λα έρνπλ κεηαθεξζεί
εθηφο Διιάδνο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαπσινχληαη ζε άιιε ειιεληθή επηρείξεζε ζε
ηηκή κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο πξψηεο ζπλαιιαγήο, ε επηπιένλ δηαθνξά ηνπ
ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη αθαζάξηζην έζνδν ηεο ειιεληθήο πσιήηξηαο
επηρείξεζεο. Δπίζεο, αλ ειιεληθή επηρείξεζε πσιεί ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή
λνκηθή νληφηεηα, ή ζε αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν απηψλ, πνπ είλαη θάηνηθνο ή
έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ
51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αγαζά ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή ζηελ νπνία
πσιεί ηα ίδηα εκπνξεχκαηα ζε εκεδαπή ή αιινδαπή επηρείξεζε, ε ρακειή ηηκή δελ
αλαγλσξίδεηαη θαη ε επηπιένλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηα αθαζάξηζηα
έζνδα ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο.»
2. Κεηά ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο αα΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη ηέζζεξα εδάθηα πνπ έρνπλ
σο εμήο:
«Ζ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν, ηαθηηθφ ή πξνζσξηλφ,
ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, λα ελεκεξψζεη ηνλ αξκφδην
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ή κε ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ. Ζ παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπληζηά
πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ
δηθαίνπ. Νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε αλ δελ έρνπλ
εμνθιεζεί κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή επηηαγψλ πνπ
εμνθινχληαη κέζσ ησλ ίδησλ ινγαξηαζκψλ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ε δηαδηθαζία ηεο εμφθιεζεο ησλ δαπαλψλ
κηζζνδνζίαο, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.»
3.α. Ρo εηθνζηφ, ην εηθνζηφ πξψην θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο γγ΄
ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη.
β. Ρν δέθαην πέκπην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο γγ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ρα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ
ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηζνινγηζκνχο, ιφγσ δσξεάο πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ

ππνηξνθίεο, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Νηθνπκεληθφ
Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Ξαηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ,
ηελ Ηεξά Κνλή Πηλά, ηελ Νξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα εκεδαπά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ
λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο
ζθνπνχο, ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ ζπζηάζεθαλ θαη
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1514/1985 (ΦΔΘ 13 Α΄) θαη ηνπ λ. 3653/2008
(ΦΔΘ 49 Α΄), θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζπζηαζεί
λφκηκα.»
4.α. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3525/2007
(ΦΔΘ 16 Α΄) αληί «ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)» ηίζεηαη «δέθα ηνηο εθαηφ (10%)».
β. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3525/2007 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη δελ
ζίγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Φ.Δ. φπσο ηξνπνπνηνχληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Ρν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
31 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Δηδηθά γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο κε θπιηλδξηζκφ κέρξη ρίιηα
εμαθφζηα (1.600) θπβηθά εθαηνζηά, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο,
θπθινθνξίαο θαη απνζβέζεσλ θαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξεία
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζε πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο
εθαηφ (70%) ηνπ χςνπο απηψλ, εθφζνλ ηα απηνθίλεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ εθπίπηεη, κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνζνζηφ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ πην πάλσ
δαπαλψλ.»
6.α. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ
αθφινπζσλ εμφδσλ» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «,κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ησλ άξζξσλ 51Α θαη 51Β ηνπ παξφληνο.»
β. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Νη δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαηαβάιινληαη ή
νθείινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ηεο νπνίαο ε
δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εμαληιήζεθε ζηελ ηηκνιφγεζή ηεο
θαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγήζεθε απφ ηξίην
πξφζσπν.»
7. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«δ) Ρσλ δεδνπιεπκέλσλ θάζε είδνπο ηφθσλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, γεληθά, ηεο
επηρείξεζεο. Δμαηξνχληαη:
αα) νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ιφγσ νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη πξνζηίκσλ
πξνο ην Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,
ββ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ εκεδαπψλ ή
αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ, φηαλ νη πην

πάλσ ζπκκεηνρέο κεηαβηβάδνληαη εληφο δχν (2) εηψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζήο
ηνπο,
γγ) νη ηφθνη δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ ή κεξίδσλ ζε
νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ
θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ
51Α ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ θαηαβάιινληαη ζηηο
εηαηξείεο απηέο,
δδ) νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη δαλείνπ πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη ζε
ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39 θαηά
ην κέξνο πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππεξβαίλεη
θαηά κέζν φξν θαη θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο. Πηελ έλλνηα ησλ ηφθσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εκπίπηνπλ θαη νη ηφθνη
νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Πην
ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πξνζηίζεληαη θαη ηα
νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνληαη πξνο απηέο, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ έρνπλ
ιεθζεί απφ ηξίηεο επηρεηξήζεηο γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί νπνηαζδήπνηε κνξθήο
εγγχεζε απφ ηηο πην πάλσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο ηνπ λ. 1665/1986 (ΦΔΘ 183 Α΄), ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο
επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ λ. 1905/1990 (ΦΔΘ 147 Α΄), ηηο εηαηξείεο εηδηθνχ
ζθνπνχ ηνπ λ. 3156/2003 (ΦΔΘ 157 Α΄) θαη ηνπ λ. 3601/2007 (ΦΔΘ 178 Α΄) κε
έδξα ζηελ Διιάδα, ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ ηνπ λ. 2937/2001 (ΦΔΘ 169
Α΄), θαζψο θαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.»
8. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο,
αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ. Δπίζεο, εηδηθά γηα ηηο πην πάλσ
ηξάπεδεο, νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηζρχνπλ κφλν γηα έζνδα απφ κεξίζκαηα
θαη θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο.»
9. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«9. Απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ακνηβέο, πνπ νθείινληαη απφ
επηρεηξήζεηο ή επηηεδεπκαηίεο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε βάζε
δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε ή νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ή ζπκβηβαζκφ, δελ
αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πνπ
ππάγνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ νθεηιέηε, εάλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε
ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ή
ε πίζησζε απηψλ, δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία
θνξνινγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ θαη
ζεσξεζεί απφ απηή, ε απφθαζε ή ην έγγξαθν, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη ή
πηζηψλεηαη ε απνδεκίσζε ή ε ακνηβή ζηνλ δηθαηνχρν.»
10. Ζ θαηάξγεζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ.
3814/2010 (ΦΔΘ 3 Α΄) θαηαιακβάλεη απνζβέζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ
δηελεξγνχληαη απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009 θαη κεηά.
11. Νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη.

12. Πηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Θ.Φ.Δ.
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Δηδηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ εθπίπηνπλ
νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο θαη θάζε είδνπο άιιε δαπάλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ
απηψλ, κέρξη πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, εθφζνλ
θαιχπηεηαη απφ λφκηκα παξαζηαηηθά.»
13.α. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Όηαλ κεηαμχ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 3, πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο αγαζψλ ή παξέρνληαη ππεξεζίεο
κε νηθνλνκηθνχο φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί
κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε ηα νπνία, ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο,
ζα
είραλ
πξαγκαηνπνηεζεί
απφ
ηελ
επηρείξεζε
αιιά
ηειηθά
δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ αλσηέξσ φξσλ, ζεσξνχληαη θέξδνο ηεο
επηρείξεζεο απηήο, κε ην νπνίν πξνζαπμάλνληαη ηα θαζαξά ηεο θέξδε, ρσξίο λα
ζίγεηαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.»
β. Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληί ησλ
ιέμεσλ «δέθα ηνηο εθαηφ (10%)» ηίζεληαη νη ιέμεηο «είθνζη ηνηο εθαηφ (20%)».
γ. Πην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ
Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «κε εμαίξεζε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997».
δ. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο
«θαη ηα κηζζψκαηα θηλεηψλ ή αθηλήησλ».
ε. Πηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 39 Α αληί ησλ ιέμεσλ «ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
(200.000) επξψ» ηίζεληαη νη ιέμεηο «ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ».
ζη. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Θ.Φ.Δ. αληί ησλ ιέμεσλ «ν
νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ εμήληα (60)
εκεξψλ» ηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνηήζεσο ηνπ ζεκεηψκαηνο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο.»
δ. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Θ.Φ.Δ. αλαδηαηππψλεηαη σο
εμήο:
«Αλ θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ή ειιηπήο ηήξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ή αλ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο απηά δελ ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηεο
θνξνινγηθήο αξρήο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην,
επηβάιιεηαη εηδηθφ πξφζηηκν ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο αμίαο ησλ
ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο δελ ηεξήζεθαλ ή ηεξήζεθαλ ειιηπψο ή δελ ηέζεθαλ
ππφςε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο.»
14. Νη παξάγξαθνη 1, 3, 5, 6, 7 θαη 8 έρνπλ εθαξκνγή γηα θέξδε ηζνινγηζκψλ πνπ
θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη κεηά θαη ε παξάγξαθνο 12 γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.

Άξζξν 12

Θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ
ή κε ραξαθηήξα
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη απαιιαγέο απφ ην θφξν
εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο φισλ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ
Θ.Φ.Δ., κε εμαίξεζε:
α) ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Θ.Φ.Δ.,
β) ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Νξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηελ
Γηεζλή Ρξάπεδα Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλαπηχμεσο θαη ηνπο αιινδαπνχο
νξγαληζκνχο, απφ δηεζλή ζχκβαζε ε νπνία έρεη θπξσζεί κε λφκν,
γ) ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα ηελ απνθπγή
δηπιήο θνξνινγίαο νη νπνίεο έρνπλ θπξσζεί κε λφκν,
δ) ηηο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ αλαπηπμηαθνχο λφκνπο
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ή ην κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ,

γηα

ηελ

ε) ηηο απαιιαγέο πνπ νξίδνληαη:
αα) κε ηα άξζξα 7, 19 θαη 33 ηνπ λ. 3283/2004 (ΦΔΘ 210 Α΄) γηα ηα ακνηβαία
θεθάιαηα,
ββ) κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 3371/2005 (ΦΔΘ 178 Α΄) γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ
ραξηνθπιαθίνπ,
γγ) κε ηα άξζξα 20 θαη 31 ηνπ λ. 2778/1999 (ΦΔΘ 295 Α΄) γηα ηα ακνηβαία
θεθάιαηα αθηλήησλ θαη ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία,
δδ) κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 2992/2002 (ΦΔΘ 54 Α΄) γηα ηα ακνηβαία θεθάιαηα
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ,
εε) κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2367/1995 (ΦΔΘ 261 Α΄) γηα ηηο εηαηξείεο θεθαιαίσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ,
ζηζη) κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3156/2003 (ΦΔΘ 157 Α΄),
δδ) κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3220/2004 (ΦΔΘ 15 Α΄) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο «Πχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο»,
εε) κε ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2843/2000 (ΦΔΘ 219 Α΄) γηα ην Ρακείν Αλάπηπμεο
Λέαο Νηθνλνκίαο,
ζζ) κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 2628/1998 (ΦΔΘ 151 Α΄) γηα ηνλ Νξγαληζκφ
Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Σξένπο,
ηη) κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 2364/1995 (ΦΔΘ 252 Α΄) γηα ηηο εηαηξείεο δηαλνκήο
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηηο εηαηξείεο παξνρήο αεξίνπ,
θθ) κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 1545/1985 (ΦΔΘ 191 Α΄) γηα ηνλ Νξγαληζκφ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη ην άξζξν 1 παξ. 5 ηνπ λ. 2434/1996 (ΦΔΘ
188 Α΄),

ιι) κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2343/1995 (ΦΔΘ 211 Α΄) γηα ηε Πρνιή Δπηκφξθσζεο
παιιήισλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ,
κκ) κε ην άξζξν 73 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην νπνίν
θπξψζεθε κε ην λ. 3424/1927 (ΦΔΘ 298 Α΄), θαη
λλ) κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4171/1961 (ΦΔΘ 93 Α΄) γηα ηερληθέο επηρεηξήζεηο.
Δηδηθά γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε δήισζε ηνπ άξζξνπ
107 ηνπ Θ.Φ.Δ., ε θαηάξγεζε θαηαιακβάλεη ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επφκελα.
2. Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«1. α) Ρν Διιεληθφ Γεκφζην, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθεληξσκέλεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, νη δήκνη θαη νη
θνηλφηεηεο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα ινηπά δεκνηηθά θαη
θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη ζχλδεζκνη δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ θαη ηειεζέξκαλζεο, ε Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηεο
Διιάδαο, νη Ρνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νη Λνκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο, ε Έλσζε Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο, θαζψο θαη ηα
λνζνθνκεία, βξεθνθνκεία, θέληξα παηδηθήο κέξηκλαο θαη γεξνθνκεία πνπ
ζπληζηψληαη απφ ηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηα Αλψηαηα θαη
Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηά ηνπο απφ θηλεηέο αμίεο.
Ρα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο εθηφο απφ
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ θαη δάλεηα ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ. Δηδηθά γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην, ε απαιιαγή ηζρχεη θαη γηα ηα
εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θηλεηέο αμίεο, επί ησλ νπνίσλ δελ ελεξγείηαη
νχηε παξαθξάηεζε θφξνπ.»
3. Νη πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Θ.Φ.Δ.
θαηαξγνχληαη.
4. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

ηνπ άξζξνπ 109

ηνπ Θ.Φ.Δ.

«Δπίζεο, ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ θαη γαηψλ νη
Ηεξνί Λανί, νη Ηεξέο Κεηξνπφιεηο, νη Ηεξέο Κνλέο, νη Ηεξέο Κνλέο ηνπ Άγηνπ Όξνπο,
ε Ηεξά Κνλή Ξάηκνπ, ε Ηεξά Κνλή Πηλά, ε Απνζηνιηθή Γηαθνλία, ν Ξαλάγηνο
Ράθνο, ην Νηθνπκεληθφ Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Ξαηξηαξρεία
Ηεξνζνιχκσλ θαη Αιεμαλδξείαο, ε Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Θχπξνπ θαη νη Ηεξέο
Πηαπξνπεγηαθέο Κνλέο Θχπξνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ λφκηκα έρνπλ
ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ απνδεδεηγκέλα θνηλσθειείο
ζθνπνχο, θαζψο θαη ηα εκεδαπά θνηλσθειή ηδξχκαηα, θνξνινγνχληαη κε
ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Γηα εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
δελ βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ.Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη θνξείο μέλσλ ζξεζθεπκάησλ ή δνγκάησλ.»
5. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.

Άξζξν 13
Φνξνινγία κεξηζκάησλ θαη ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνπλ ηα ινηπά λνκηθά
πξφζσπα
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Πηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε ηε κνξθή
κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληψλ, θαζψο θαη ησλ ακνηβψλ
εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, νπδεκία παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη, σο
θνξνινγνχκελα ηα εηζνδήκαηα απηά ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.»
2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Πηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδαο απφ
λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ηεο αιινδαπήο, δελ δηελεξγείηαη
παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ην εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη καδί κε ηα ινηπά
εηζνδήκαηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9. Κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο, ν ρξφλνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.»
3. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγείηαη.
4. Νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Θ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«α) Γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηα θαηαβάιιεη.
β) Γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απηφο
πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ εμαξγχξσζε ή ηελ θαηαβνιή ηνπο.»
5. Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ
Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.α) Πηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 28 κε ζπληειεζηή ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%).»
6. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηνπο κηζζνχο
ή απνιαβέο πνπ θαηαβάι-ινπλ νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηνπο εηαίξνπο
ηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κεηά.
7. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.α) Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ν θφξνο
ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ησλ αδηαλεκήησλ θεξδψλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2010 έσο ηελ 31.12.2010, ν
ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%), γηα ηα
θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ

1.1.2011 έσο ηελ 31.12.2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία
ηνηο εθαηφ (23%), γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2012 έσο ηελ 31.12.2012, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο
νξίδεηαη ζε είθνζη δχν ηνηο εθαηφ (22%), θαη γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ
απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2013 έσο ηελ 31.12.2013,
ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Δηδηθά γηα ηα
ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10. Ρν εηζφδεκα απφ
επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα
αλ ν δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο απηήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Νη
δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ έρνπλ εθαξκνγή εθφζνλ νη νκφξξπζκνη
εηαίξνη επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξνλ κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή εηαηξεία.
β) Γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή
ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο
δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη
κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά,
ή λνκηθέο νληφηεηεο, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε
θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, ε αλψλπκε εηαηξεία θαηαβάιιεη
θφξν κε ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη
εκεδαπέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζε θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ή λνκηθέο νληφηεηεο, ελψζεηο πξνζψπσλ ή
νκάδεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη γηα ηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη ππνθαηάζηεκα
εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα ζην θεληξηθφ ηνπ ζηελ αιινδαπή.
γ) Γηα ην θφξν ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ βεβαίσζε, ε νπνία πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ην
νλνκαηεπψλπκν, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ,
ην πνζφ πνπ δηαλεκήζεθε ζε απηφλ, ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο θαη θαηαβνιήο,
θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ ηεο πεξίπησζεο β΄ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπ απφ ηα κεξίζκαηα απηά.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο βεβαίσζεο ηελ νπνία νθείιεη λα ρνξεγεί ε δηαλέκνπζα αλψλπκε εηαηξεία,
εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ζπλεηαηξηζκφο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο απηήο.
δ) Όηαλ δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ζπκκεηνρέο είλαη
θπζηθφ πξφζσπν, ην εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, θαη απφ
ηνλ αλαινγνχληα θφξν εθπίπηεη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε β΄.
ε) Αλ ζηα θαζαξά θέξδε εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο ή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηιακβάλνληαη θαη κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο ή ζπλεηαηξηζκνχ, γηα ηα νπνία έρεη θαηαβιεζεί θφξνο ζηα δηαλεκφκελα
θέξδε, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ
θφξνπ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο.
Νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ έσο θαη ε΄ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα θέξδε
παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2011. Απφ
ην θφξν πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ πεξίπησζε β΄ αθαηξείηαη ν θφξνο πνπ

θαηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ή ηνπ άξζξνπ 109,
φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηνλ παξφληα λφκν θαη αληηζηνηρεί ζηα
εηζνδήκαηα απηά.»
8. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ δηαλέκνπλ θέξδε κε ηε
κνξθή κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ζηα
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, θαζψο θαη ακνηβψλ ζην
εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, δελ πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, σο
θνξνινγνχκελα ηα εηζνδήκαηα απηά ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ρα
αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηα δηαλεκφκελα, απφ εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο, θέξδε, θαζψο θαη ζηα θέξδε πνπ εμάγνληαη ή πηζηψλνληαη απφ
ππνθαηάζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα ζην θεληξηθφ ηνπ ζηελ αιινδαπή.»
9. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ
εθαξκνγή γηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη κε 31
Γεθεκβξίνπ 2010 θαη κεηά.

Άξζξν 14
Έθπησζε ζε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ
1. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο
εμήο:
«Αλ θαηαβιεζεί εθάπαμ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν κε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε, παξέρεηαη έθπησζε ελάκηζη
ηνηο εθαηφ (1,5%) επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ.»
2. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ.
3. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«3. Απφ ην πνζφ πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ
εθπίπηεη ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζηελ πεγή, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
θαζψο θαη ν θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 13.»

Άξζξν 15
Κεξίζκαηα εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
1. Πην άξζξν 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9 ε νπνία έρεη σο εμήο:
«9. Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ.»
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο
Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πξνο ηα νπνία

δηαλεκήζεθαλ κεξίζκαηα θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ εηαηξείεο
κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ
Κεηξψνπ ηνπο, ηνλ αξηζκφ κεξίδαο ζην Πχζηεκα Άπισλ Ρίηισλ, ηε Γ.Ν.. ζηελ
νπνία ππάγνληαη, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ δηέλεηκε ην κέξηζκα, ην
χςνο απηνχ θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί.»
2. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2396/1996 (ΦΔΘ
73 Α΄) θαηαξγείηαη.

Άξζξν 16
Θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ
1.α. Νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«3. Ρα θέξδε ηα νπνία απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ
εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (X.A.), ζε ηηκή αλψηεξε ηεο ηηκήο
απφθηεζήο ηνπο, φηαλ νη κεηνρέο απηέο απνθηψληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ
1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε πψιεζε ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) ή
δψδεθα (12) κελψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο θαηά πεξίπησζε. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε εκέξα
απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ. Αλ νη πην πάλσ κεηνρέο πσιεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ
απηνχ δηαζηήκαηνο, ηα θέξδε θνξνινγνχληαη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο
πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ζην
Σ.Α., φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην πηλαθίδην πνπ εθδίδεη ε Αλψλπκε Δηαηξεία
Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ κεζνιαβεί. Όηαλ ε
πψιεζε ησλ κεηνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά ή κέζσ πνιπκεξνχο
κεραληζκνχ δηαπξαγκαηεχζεσλ, σο ηηκή πψιεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε
κεγαιχηεξε κεηαμχ απηήο πνπ δειψλεηαη ζηελ «Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε
Δηαηξεία» (Δ.Σ.Α.Δ.) γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ζπλαιιαγήο, θαη ηεο ηηκήο
θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α) Όηαλ ε απφθηεζε ησλ κεηνρψλ έρεη γίλεη ζηαδηαθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο θηήζεο ησλ πσινχκελσλ κεηνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε κέζε ηηκή
απφθηεζεο απηψλ.
β) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί ιφγσ θιεξνλνκηάο, δσξεάο ή γνληθήο
παξνρήο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ
νξηζηηθνπνηήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
θνξνινγίαο θεθαιαίνπ ή ζε πεξίπησζε κε νξηζηηθνπνίεζεο ε δεισζείζα αμία.
γ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί δσξεάλ κεηά απφ θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθψλ δελ επεξεάδεηαη ην θφζηνο θηήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ. Ρα
ίδηα ηζρχνπλ θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ κε αχμεζε ή κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο (split -reverse split).
δ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ έγθξηζε εηζαγσγήο ηνπο ζην
Σ.Α., γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή εηζαγσγήο
ηνπο.

ε) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο
κεηνρψλ (stock option plan), σο ηηκή θηήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.
ζη) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί σο κέξηζκα (αληί κεηξεηψλ), σο θφζηνο
θηήζεο απηψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ ζα ιάκβαλε ν θάζε
κέηνρνο αλ ε δηαλνκή γηλφηαλ ζε ρξήκα.
δ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί ζην πιαίζην επίηεπμεο ηεο αλαγθαίαο
δηαζπνξάο ελ φςεη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο απφθηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή κε ηελ νπνία απνθηήζεθαλ.
ε) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ εθθαζάξηζε εηζεγκέλνπ ζην Σ.Α.
παξαγψγνπ πξντφληνο επί κεηνρψλ κε παξάδνζε ηεο ππνθείκελεο αμίαο έλαληη
ηηκήκαηνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειηθή
ηηκή εθθαζάξηζεο γηα ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη ε ηηκή
θιεηζίκαηνο ηεο ππνθείκελεο κεηνρήο ζην Σ.Α. θαηά ηελ εκέξα άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί κεηνρψλ.
ζ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί απφ εμαγνξά κεξηδίσλ Γηαπξαγκαηεχζηκσλ
Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (Γ.Α.Θ.) ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ λ. 3283/2004 (ΦΔΘ 210 Α΄),
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ
ππνθείκελσλ κεηνρψλ ζην Σ.Α. θαηά ηελ εκέξα ηεο εμαγνξάο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, ιακβάλεηαη
ππφςε ε δεκία πνπ πξνθχπηεη εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ίδηα
αηηία.
Έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ
πεξεζηψλ ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) θαη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) αληίζηνηρα επί ηνπ θέξδνπο κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ θαη ηνλ απνδίδνπλ εθάπαμ κε δήισζε πνπ
ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ν.. πνπ αλήθνπλ, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ησλ
κελψλ Απξηιίνπ, Ηνπιίνπ, Νθησβξίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ, γηα ηηο πσιήζεηο κεηνρψλ
πνπ ελεξγήζεθαλ κέζα ζην πξνεγνχκελν ηξίκελν.
Σξφλνο πνπ πξνθχπηεη ην εηζφδεκα είλαη ν ρξφλνο δηαθαλνληζκνχ ηεο πψιεζεο
ησλ κεηνρψλ, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ ηηκή ζηελ νπνία έρεη ιάβεη ρψξα ε πψιεζε.
Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη αλνηρηή πψιεζε, ην εηζφδεκα πξνθχπηεη θαηά ην ρξφλν
δηαθαλνληζκνχ ηεο αγνξάο ησλ απαηηνχκελσλ κεηνρψλ ή ηεο κεηαθνξάο κεηνρψλ
ζην ινγαξηαζκφ ηνπ επελδπηή.
Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα
θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ απνθηψληαη απφ αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ ηεινχλ
ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ή ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαηνίθνπ
Διιάδαο. Δπίζεο, εθαξκφδνληαη θαη γηα θαηνίθνπο αιινδαπήο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηηο Ππκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Όκσο ζηελ
πεξίπησζε απηή κε ηελ παξαθξάηεζε επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο
ππνρξέσζεο ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ, ε
δηαδηθαζία παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.

4. Ρα θέξδε πνπ απνθηνχλ επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, αλεμάξηεηα απφ
ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ ηεξνχλ, απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην
Σ.Α. ζε ηηκή αλψηεξε ηεο ηηκήο απφθηεζήο ηνπο, φηαλ νη κεηνρέο απηέο
απνθηψληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πψιεζε
ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) ή δψδεθα (12) κελψλ απφ ην ρξφλν
απφθηεζήο ηνπο θαηά πεξίπησζε θαη φηη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο ιακβάλεηαη
ππφςε θαη ε εκέξα απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ. Αλ νη πην πάλσ κεηνρέο πσιεζνχλ
εληφο ηξηψλ (3) ή δψδεθα (12) κελψλ θαηά πεξίπησζε, ηα θέξδε θνξνινγνχληαη
απηνηειψο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
αληίζηνηρα.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν. Ν θφξνο παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη απφ ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία
Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (Α.Δ.Ξ.Δ..) ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ, εθάπαμ κε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ζηε
Γ.Ν.. πνπ αλήθεη, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ησλ κελψλ Απξηιίνπ,
Ηνπιίνπ, Νθησβξίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ, γηα ηηο πσιήζεηο κεηνρψλ πνπ ελεξγήζεθαλ
κέζα ζην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ζ ππνθείκελε ζε θνξνινγία επηρείξεζε
ππνρξενχηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ λα ππνβάιεη ζηε
Γ.Ν.. πνπ αλήθεη δήισζε κε ηελ νπνία δειψλεη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ πψιεζε ησλ πην πάλσ κεηνρψλ κε ηα πνζά θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθαλ
θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν, απηφ επηζηξέθεηαη. Κε ηε
δήισζε απηή ζπλππνβάιινληαη νη βεβαηψζεηο ησλ Α.Δ.Ξ.Δ.. ή ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ κεζνιάβεζαλ ζηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
113 ηνπ λ. 4125/1960 (ΦΔΘ 205 Α΄) θαη ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄)
εθαξκφδνληαη θαη γηα ην θφξν πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο. Όηαλ ε επηρείξεζε ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π.,
ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ πην πάλσ κεηνρψλ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ
αθαίξεζε δεκηψλ απφ ηελ ίδηα αηηία, εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ ην νπνίν ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο
ηνπ, θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη απφ ηνλ νθεηιφκελν
θφξν εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, εθαξκνδνκέλσλ ζηελ
πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 106, αλεμάξηεηα
απφ ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε.
Αλ ζηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πξνθχπηεη δεκία, αλεμάξηεηα αλ
πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ή κε, απηή κεηψλεη ην πην πάλσ
απνζεκαηηθφ θαη αλ δελ επαξθεί ή δελ ππάξρεη ηέηνην απνζεκαηηθφ, ην ππφινηπν
ηεο δεκίαο ή νιφθιεξν ην πνζφ απηήο, θαηά πεξίπησζε, δελ εθπίπηεη απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα, αιιά κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα
ζπκςεθηζηεί κε θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ
εηζεγκέλσλ ζην Σ.Α.
Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη φηαλ δηθαηνχρνο ηνπ
θέξδνπο είλαη αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ απφ
ηηο Ππκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο.
β. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 εθαξκφδνληαη θαη γηα πσιήζεηο
κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ή ζε άιιν δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή νη Α.Δ.Ξ.Δ.. θαη ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ηεξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο κεηνρψλ ρνξεγνχλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο πειάηεο ηνπο ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο

παξαγξάθνπ 3. Όηαλ δηθαηνχρνο ηνπ θέξδνπο είλαη επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε
κνξθήο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.»
2. Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θ.Φ.Δ., κεηά ηηο ιέμεηο
«κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1» ηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη ηεο παξαγξάθνπ
4».
3. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θ.Φ.Δ. εμαθνινπζνχλ
λα εθαξκφδνληαη γηα κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζε
αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην θαη νη νπνίεο έρνπλ απνθηεζεί κέρξη θαη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2010.
4. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2579/1998 (ΦΔΘ 31 Α΄)
θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2703/1999 (ΦΔΘ 72 Α΄)
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα εηζεγκέλεο κεηνρέο πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010.
5. Ρν πξψην εδάθην ηεο
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

παξαγξάθνπ

12

ηνπ

άξζξνπ

106

ηνπ

Θ.Φ.Δ.

«12. Ρα θέξδε ησλ ηξαπεδηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ακηγνχο πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ
λ. 1667/1986 (ΦΔΘ 196 Α΄) θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ηνπ
άξζξνπ 99 θαη ηα νπνία κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηε δηάζεζε ησλ
θεξδψλ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ, δελ έρνπλ θνξνινγεζεί ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ή ζπγθεληξσηηθά ζηνλ
ηζνινγηζκφ θαη αλαιχνληαη ζην πξνζάξηεκα (ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ)
απφ
ηηο
εηαηξείεο
πνπ
ηεξνχλ
ηα
Γηεζλή
Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ξ.Σ.Ξ.), ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζην
φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 109.»
6. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2579/1998 εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη θαηά ηε κεηαθνξά κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ
πξνο άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ ζηνλ νπνίν είλαη
εηζεγκέλεο κεηνρέο ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο ηηκήο
θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκέξα ηεο κεηαθνξάο. Ν θφξνο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ επηβάιιεηαη φηαλ ε κεηαθνξά
πξαγκαηνπνηείηαη πξνο αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην κε ην νπνίν ην Σξεκαηηζηήξην
Αζελψλ έρεη δεκηνπξγήζεη θνηλφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο θαη κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή αλάινγνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή.

Άξζξν 17
πνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ γεληθά γηα
ειεθηξνληθή ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, ζέκαηα ινγηζηψλ
θνξνηερληθψλ θαη πηζηνπνηεηηθφ λφκηκσλ ειεγθηψλ
1. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«πνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ γεληθά».

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Ρα πνπξγεία, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη δηθαζηηθέο αξρέο, ηα
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ή αξρέο, νη
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θαη ινηπνί θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, νη
νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, νη ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη
ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ, νη ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο θαη θάζε άιινο
θνξέαο ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά
ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία νηθνλνκηθνχ θαη
θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο,
επηδνηήζεηο, απαηηήζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο, ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή
αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο, πιεξνθνξίεο γηα θαηνρή αθηλήησλ, απηνθηλήησλ,
αεξνζθαθψλ, πινίσλ ή ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.»
3. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Λφκηκνη ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκφζην
κεηξψν ηνπ λ. 3693/2008 (ΦΔΘ 174 Α΄) θαη δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο
ζε αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ππνρξενχληαη ζηελ
έθδνζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν
πνπ δηελεξγείηαη, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζε
θνξνινγηθά αληηθείκελα. Ν έιεγρνο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή
Ινγηζηηθήο Ρππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΙΡΔ). Ρν πην πάλσ πηζηνπνηεηηθφ, πνπ
πεξηέρεη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηε
Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα
απφ ηελ έθδνζή ηνπ. Ρα πην πάλσ πξφζσπα δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη γηα θάζε
παξάιεηςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3693/2008.»
4. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγείηαη.
5. Πην άξζξν 82 ηνπ Θ.Φ.Δ. ε παξάγξαθνο 8 αλαξηζκείηαη ζε 7 θαη πξνζηίζεηαη
λέα παξάγξαθνο 8 σο εμήο:
«8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ή θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγνχ θαζνξίδεηαη ην είδνο ησλ
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο
απηψλ θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ.»
6. Ρα δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ
Θ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Αλ πξφθεηηαη γηα εηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ν ππφρξενο ρνξεγεί κία
κφλν βεβαίσζε ζε θάζε δηθαηνχρν ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ.
Αλ πξφθεηηαη γηα εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ν ππφρξενο ρνξεγεί κία
κφλν βεβαίσζε ζε θάζε δηθαηνχρν, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην ζχλνιν ηνπ
εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ρα πιήξε ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο βεβαηψζεηο απνδνρψλ, ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, καδί κε ηελ εηήζηα νξηζηηθή δήισζε κηζζσηψλ
ππεξεζηψλ, νξηζηηθή δήισζε ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη νξηζηηθή
δήισζε απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαηά πεξίπησζε. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη θαηεγνξίεο ππφρξεσλ, γηα ηνπο νπνίνπο νη πην πάλσ
πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ή ζε καγλεηηθά κέζα θαηά πεξίπησζε.»

7. Ν ινγηζηήο θνξνηερληθφο, θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ
λ. 2515/1997 (ΦΔΘ 154 Α΄) ππνρξενχηαη ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην
Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ
θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν, νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία
ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
8. Ν ινγηζηήο θνξνηερληθφο ππνρξενχηαη ζηελ απφθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα
ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη
θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
9. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Ν ινγηζηήο θνξνηερληθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή κεηαθνξά ησλ
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία ζηα βηβιία, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
δειψζεσλ σο πξνο ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηα θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά
δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ νξζή θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο δαπάλεο πνπ δελ
αλαγλσξίδνληαη θαη ηηο νπνίεο παξαζέηεη αλαιπηηθά ζε θαηάζηαζε πνπ
ζπλππνβάιιεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ρν πεξηερφκελν ηεο
θαηάζηαζεο απηήο ππφθεηηαη ζε έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Θ.Φ.Δ.
Ρέινο, κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειψλεηαη φηη θαηά ηε δηαξξεχζαζα
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έρνπλ ππνβιεζεί νξζά φιεο νη δειψζεηο παξαθξαηνχκελνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφδνζεο ησλ έκκεζσλ θφξσλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ν ινγηζηήο
θνξνηερληθφο ππνγξάθεη ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα έληππα ή θαηαζηάζεηο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε
ηηο νηθείεο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δειψζεσλ νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν,
ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο έδξαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, θαηά πεξίπησζε,
ηνλ Α.Φ.Κ., ηελ αξκφδηα Γ.Ν. γηα ηε θνξνινγία ηνπο, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο
άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο άδεηάο ηνπο.»
10. Ρν άξζξν 49 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΘ 113 Α΄) θαηαξγείηαη.

Άξζξν 18
Θίλεηξα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ
1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ, κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θεθάιαηα γηα ηα νπνία ζπλέηξερε είηε ππνρξέσζε δήισζήο ηνπο είηε
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζηελ
εκεδαπή θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή, ζε πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ
θαηάζεζεο ζηελ Διιάδα, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, εθφζνλ θαηαβάινπλ
θφξν κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ
κεηαθέξνπλ, θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο. Αλ ηα θεθάιαηα παξακείλνπλ θαηαηεζεηκέλα ζηελ αιινδαπή, νθείιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή νθηψ ηνηο εθαηφ (8%)
πάλσ ζε απηά.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηα εηζαγφκελα θεθάιαηα
πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαηεζεηκέλα ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο] Η πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) γηα ηε
κεηαθνξά θεθαιαίσλ από πξόζσπα θνξνινγηθά ππόρξεα ζηελ Διιάδα
παξαηείλεηαη από ηόηε πνπ έιεμε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. Δπίζεο,
κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία παξαηείλεηαη από ηόηε πνπ έιεμε θαη ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ. 3842/2010 γηα απόδνζε ηνπ θόξνπ γηα ηα θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ
θαηαηεζεηκέλα ζε ηξάπεδεο ηεο αιινδαπήο – ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10
ΡΝ Λ. 3892/10, ΦΔΘ-189 Α/4-11-10 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
2. Ζ εηζαγσγή ησλ θεθαιαίσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηξάπεδαο ή άιινπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Διιάδα κε «δήισζε εμνπζηνδφηεζε» ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηε κεηαθνξά
ηεο θαηάζεζεο. Θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ θεθαιαίσλ, ε εκεδαπή ηξάπεδα ή ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαηά πεξίπησζε, πξνβαίλεη ζε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ
πνπ νθείιεηαη θαη ηνλ απνδίδεη κε εηδηθή δήισζε ζηε Γ.Ν.. πνπ αλήθεη, κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα. Δηδηθά γηα ηα
θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ θαηαηεζεηκέλα ζε ηξάπεδεο ηεο αιινδαπήο, ν θφξνο
πνπ νθείιεηαη απνδίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ππφρξεν κε εηδηθή δήισζε ζηελ
αξκφδηα Γ.Ν.. εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66 κέρξη θαη 71, 74,
75 θαη 84 ηνπ Θ.Φ.Δ., θαζψο θαη ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη ζην θφξν πνπ νθείιεηαη κε βάζε ην άξζξν απηφ.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο] Η πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) γηα ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ από
πξόζσπα θνξνινγηθά ππόρξεα ζηελ Διιάδα παξαηείλεηαη από ηόηε πνπ έιεμε
κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. Δπίζεο, κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία
παξαηείλεηαη από ηόηε πνπ έιεμε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
3842/2010 γηα απόδνζε ηνπ θόξνπ γηα ηα θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ
θαηαηεζεηκέλα ζε ηξάπεδεο ηεο αιινδαπήο – ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10
ΡΝ Λ. 3892/10, ΦΔΘ-189 Α/4-11-10 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
3. Νη ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην ηξαπεδηθφ θαη θνξνινγηθφ απφξξεην γηα ηα πξφζσπα πνπ
θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ ή δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ.
4. Κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ επί ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζάγνληαη
εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
γηα ηα θεθάιαηα πνπ εηζάγεη. Γηα ηα θεθάιαηα απηά δελ εξεπλάηαη, πξνθεηκέλνπ γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ν ηξφπνο απφθηεζήο ηνπο
θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη ηνπ
εηζνδήκαηνο πνπ δειψλεηαη ή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Φνξνινγνχζα Αξρή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ Θψδηθα.
5. Αλ ηα θεθάιαηα πνπ εηζάγνληαη ηνπνζεηεζνχλ ζε ηίηινπο δαλείσλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη δηαθξαηνχληαη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε απφ ην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εηζήγαγε ηα θεθάιαηα ή ηνπνζεηεζνχλ ζε ακνηβαία
θεθάιαηα ή δηαηεζνχλ ηα θεθάιαηα απηά κέζα ζε δχν (2) ρξφληα απφ ην ρξφλν

εηζαγσγήο ηνπο γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ, γηα ηελ αλέγεξζε νπνηνπδήπνηε είδνπο
νηθνδνκήο ζηελ Διιάδα ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε επέλδπζε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, επηζηξέθεηαη άηνθα ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφξνπ πνπ
έρεη θαηαβιεζεί. Αλ επελδπζεί κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εηζήρζε, επηζηξέθεηαη ην
κέξνο ηνπ επηζηξεπηένπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην θφξνπ πνπ αλαινγεί
ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο.
6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο «δήισζεο-εμνπζηνδφηεζεο» ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηε
κεηαθνξά ηεο θαηάζεζεο, β) ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ θεθαιαίσλ
ζηελ Διιάδα, γ) ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο κε ηελ νπνία νη ηξάπεδεο
ή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνδίδνπλ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ζην
Γεκφζην, δ) ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο κε ηελ νπνία νη ίδηνη νη
ππφρξενη απνδίδνπλ ηνλ νθεηιφκελν ζε πνζνζηφ 8% θφξν ζην Γεκφζην, ε) ε
δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη απνδφζεθε ζην
Γεκφζην, φηαλ ηα εηζαρζέληα θεθάιαηα επελδχζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
5 θαη ζη) θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
7. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη (6) κελψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1, νη Διιεληθέο Αξρέο ελεξγνπνηνχλ θάζε δηεζλή ή επξσπατθή
ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηηο θαηαζέζεηο, πνπ έρνπλ ηα πξφζσπα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν ζε ηξάπεδεο ηεο αιινδαπήο.
8. Νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΘ 166 Α΄).

ΘΔΦΑΙΑΗΝ B΄
KΩΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Άξζξν 19
Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ
1. Ρα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θψδηθα
Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (Θ.Β.Π. -π.δ. 186/1992 – ΦΔΘ 84 Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ
εθαξκφδνληαη
επί
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, επί
επηηεδεπκαηηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, επί
επηηεδεπκαηηψλ πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Θψδηθα, σο θαη επί επηηεδεπκαηηψλ
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απφ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή παξέρνπλ ππεξεζίεο
επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ επηηεδεπκαηηψλ ή κε.
Δηδηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απαιιάζζεηαη απφ
ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, ν πιαλφδηνο ιαρεηνπψιεο, κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή.»

2. Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ζηηο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γ) Ν πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ, ν
εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη
ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο ή
πιαλνδίσο, ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ κεηξψνπ ΓΗ.ΞΔ.ΘΔ. γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ
εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESΔL) ζέξκαλζεο θαη ν εθκεηαιιεπηήο θηλεηήο θαληίλαο.»
3. Νη παξάγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θ.Β.Π. θαηαξγνχληαη.
4. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηα
φξηα γηα ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ, νξίδνληαη κε βάζε ην χςνο ησλ εηήζησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο αθνινχζσο:
Θαηεγνξίεο βηβιίσλ

Όξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ

Γεχηεξε

κέρξη θαη 1.500.000 επξψ

Ρξίηε

άλσ ησλ 1.500.000 επξψ

5. Πηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θ.Β.Π. πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο
εμήο:
«Δηδηθά ν επηηεδεπκαηίαο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο κπνξεί λα ηεξήζεη βηβιία αλψηεξεο
θαηεγνξίαο θαη απφ ηελ αξρή θάζε κήλα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ
ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο.»
6. Ρν άξζξν 5 ηνπ Θ.Β.Π. κε ηνλ ηίηιν «Βηβιίν Αγνξψλ» θαηαξγείηαη.
7. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Ρα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη εθαηφλ πελήληα (150) επξψ έθαζην θαη ν Φ.Ξ.Α. πνπ
αληηζηνηρεί ζε απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ
αθνξνχλ ζπγθεληξσηηθά κε έλα πνζφ, κε αλαγξαθή θαη ηνπ πιήζνπο ησλ
αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ.»
8. To πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«6. Ν επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ
εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27
θαη 28 ηνπ παξφληνο Θψδηθα, εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ
πψιεζε αγαζψλ ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ γεληθνχ νξίνπ
ηήξεζεο βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Θψδηθα
απηνχ.»
9. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Ρν πξψην, ην δεχηεξν θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
6 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο.»

10. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ίδην
ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο
δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ
ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ ή ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (6.500.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ
πσιεί ηα πξντφληα ηνπ εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία θαη γηα ινγαξηαζκφ
θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ
ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ επεμεξγαζίαο, ηεξεί βηβιίν
απνζήθεο πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ. Πην βηβιίν
απνζήθεο θαηαρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη’ είδνο,
πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη’
είδνο θαη πνζφηεηα. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ελεξγεί επεμεξγαζία θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζην βηβιίν απνζήθεο παξαθνινπζνχληαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα
έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ μερσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα.
Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη
ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ,
αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη
ηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο
ζπλνιηθά κφλν θαη’ αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ.
Ν παξαπάλσ επηηεδεπκαηίαο ν ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο εθδίδεη
δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο γηα ηελ εληφο ηεο εκέξαο εμαγσγή απφ ηελ απνζήθε
πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξψησλ πιψλ, ηδίσλ ή ηξίησλ ή ηελ επαλαθνξά
ηνπο ζηελ απνζήθε, θαζψο θαη γηα ηα εληφο ηεο εκέξαο παξαρζέληα έηνηκα
πξντφληα θαη ππνπξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε εηνίκσλ. Πην δειηίν
εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ
δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη ν ρψξνο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ.»
11. Ρα δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Πην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ
απνηέιεζκα ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν κπνξεί λα κελ ηεξείηαη ίδην βηβιίν
απνζήθεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δίλνληαη ζηνλ έιεγρν άκεζα ηα πνζνηηθά
ππφινηπα ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 έπξεπε λα έρεη γίλεη
ελεκέξσζή ηνπ.»
12. Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Β.Π.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Όηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ή ζε ζπλερφκελν
θηηξηαθφ ρψξν, κπνξεί λα ηεξείηαη γηα θάζε αγαζφ κία εληαία κεξίδα γηα φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο.
Όηαλ επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία απαιιάζζνληαη απφ ηελ
έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα απηνχ, κπνξεί λα ηεξείηαη γηα φιεο ηηο
απαιιαζζφκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ ηελ έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο κία εληαία
κεξίδα γηα θάζε αγαζφ.»

13. Ζ πεξίπησζε Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«7. Α) Πηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή κεξίδα «Θεληξηθήο
Απνζήθεο» γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη γηα θάζε
αγαζφ: α) θαηά πνζφηεηα θαη αμία νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο, β) ε πνζφηεηα ησλ
πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξγαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ έηνηκσλ
πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ.
Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ην
θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ ηίζεηαη ζην
ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε.»
14. Ζ πεξίπησζε «Β» ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Β) Πηελ έδξα βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο αλά επαγγεικαηηθή
εγθαηάζηαζε θαη αλά ηξίην θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη
εμαγσγή.»
15. Ζ ππνπεξίπησζε α΄ ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο παξαγσγήο θάζε
πξντφληνο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
πεξηιακβάλνπλ πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηε γηα θάζε κνλάδα
παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη
ηελ πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο. Γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα αγαζά πνπ
θαηαζθεπάδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ πειάηε αληί ηεο αλαγξαθήο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαηαρσξείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ζην βηβιίν
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ζην βηβιίν απνζήθεο πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ
πνπ παξαγγέιινληαη.»
16. Ζ ππνπεξίπησζε α΄ ηεο πεξίπησζεο Β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Ππγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ νη εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ
πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο θαη ππνπξντφληνο,
θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ
κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.»
17. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Β.Π. πξνζηίζεηαη εδάθην σο
εμήο:
«Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ βηβιίσλ, εθφζνλ νη
ζπλαιιαγέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά
νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ
ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο.»
18. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Β.Π. πξνζηίζεηαη πξνηειεπηαίν εδάθην
σο εμήο:
«Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ εκεξνινγίσλ θαη
θαηαζηάζεσλ εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηαρσξνχληαη ζηα

βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο, νη πσιήζεηο θαη ην ηακείν θάζε
ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο
έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ δίλεηαη άκεζα ζηνλ έιεγρν ην
ππφινηπν ηακείνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν δελ ηεξνχληαη βηβιία κέρξη
ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ή ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24, έπξεπε λα έρεη γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ.»
19. Θαηαξγείηαη ε πεξίπησζε γ΄ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Β.Π.
20. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Όηαλ γηα ηε δηαθίλεζε αγαζψλ, εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο δελ επηηξέπεηαη ζηε
ζπλέρεηα γηα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή ε έθδνζε ζπλελσκέλνπ δειηίνπ απνζηνιήο κε
θνξνινγηθφ ζηνηρείν αμίαο θαη αληίζηξνθα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αγνξάο απφ
επηηεδεπκαηία αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
2, φπνπ εθδίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο κε ζθνπφ ηελ αγνξά ηνπο ή
άκεζα κε ηελ αγνξά ηνπο δειηίν απνζηνιήο – ηηκνιφγην.»
21.α. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«6. Ν επηηεδεπκαηίαο φηαλ αγνξάδεη αγξνηηθά πξντφληα απφ πξφζσπα ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδεη δειηίν απνζηνιήο – ηηκνιφγην. Αλ γηα ηε
δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο απφ ηα πξφζσπα
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ
αλαγξάθεηαη ζην δειηίν απνζηνιήο – ηηκνιφγην. Όηαλ αγνξαζηήο ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ είλαη πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδεηαη ηηκνιφγην
ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.»
β. Πην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ Θ.Β.Π. ε
«πεξηιακβάλνληαη».

ιέμε

22. Ρν ηέηαξην εδάθην
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

ηεο

«πξνζηίζεληαη»

παξαγξάθνπ

αληηθαζίζηαηαη

3

ηνπ

άξζξνπ

κε

13

ηε

ηνπ

ιέμε

Θ.Β.Π.

«Πε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ε απφδεημε εθδίδεηαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 12 γηα ην ηηκνιφγην, κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο αζθνχληεο ειεπζέξην
επάγγεικα πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπνπ ε
απφδεημε εθδίδεηαη κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε, θαζψο θαη ηελ
πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζεάκαηνο ή κεηαθνξάο πξνζψπσλ φπνπ ηα
εηζηηήξηα εθδίδνληαη ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ ζεάκαηνο ή ηεο
κεηαθνξάο.»
23. Ζ θξάζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Θ.Β.Π.
«Ρα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο
έδξαο:» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Όηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη
κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο:».

ηδηαίηεξα

βηβιία,

ηα

δεδνκέλα

ηνπο

24. Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Θ.Β.Π.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«6. Κε γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν Γ.Ν.. ηεο έδξαο παξαηείλεηαη γηα κία
θνξά εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ε πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ πνπ
νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 πεξηπηψζεηο α΄, β΄, θαη γ΄ θαη 5 ηνπ άξζξνπ
απηνχ κέρξη πελήληα εκέξεο θαη φρη πέξαλ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή ην ρξφλν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ φηαλ
ηεξνχληαη βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο. Κε έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ν.. θαη κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο ε αλσηέξσ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα
παξαηαζεί θαη πέξαλ ησλ πελήληα εκεξψλ ή θαη γηα θάζε επφκελε, πέξαλ ηεο
πξψηεο θνξάο, εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.»
25.α. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Β.Π.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Δηδηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην ιήπηε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ
πνπ αθνξά αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ
θαη άλσ απαηηείηαη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή έθδνζεο ηνπ ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ. Πε πεξίπησζε
εθρψξεζεο επηηαγψλ ηξίησλ εθδίδεηαη άκεζα ινγηζηηθή απφδεημε εθρψξεζεο
αμηνγξάθσλ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθρσξνχκελσλ επηηαγψλ.»
β. Ρν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Κε επηηαγή ηνπ αγνξαζηή ή κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν εμνθινχληαη επίζεο κεξηθά ή νιηθά θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο
ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη άλσ, πνπ αθνξνχλ αγνξέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ
πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα πξντφληα απηά, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη
απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηνλ εληνιέα, επίζεο πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα σο άλσ
αγξνηηθά πξντφληα, γηα ηηο δηελεξγεζείζεο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ απηψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, κε βάζε ηελ εθθαζάξηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
Θψδηθα απηνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δηθαηνχκελεο πξνκήζεηαο.»
γ. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Δπίζεο επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ρεηξφγξαθε ή κεραλνγξαθηθή ππνγξαθή ηνπ
εθδφηε ηνπο ή πξνζψπνπ πνπ νξίζηεθε απφ απηφλ.»
26. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Θ.Β.Π. ε θξάζε «Κέρξη ηελ ηξηαθνζηή
(30ή) Πεπηεκβξίνπ» αληηθαζίζηαηαη ζε «Κέρξη ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) Ηνπλίνπ»
θαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο
αθνινχζσο:
«Δμαηξεηηθά, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπλαιιαγέο, εθφζνλ
ε αμία ελφο εθάζηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί γη’ απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα
ηξηαθφζηα (300) επξψ.»
27. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη
σο αθνινχζσο:
«3. Δπηηξέπεηαη ζηνπο επηηεδεπκαηίεο ηνπ Θψδηθα απηνχ, λα δηαθπιάηηνπλ ηα
θνξνινγηθά ζηνηρεία εθ-δφζεψο ηνπο, πιελ ησλ ζπλνδεπηηθψλ, ζε κηθξνθίικο ή ζε

ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθνί δίζθνη CD-ROM ηερλνινγίαο WORM) κε θσηνγξάθηζε
ή ςεθηνπνίεζε απφ ηα αληίζηνηρα ζηειέρε, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη θαη ζχζηεκα
αλαδήηεζεο, εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο (αλαπαξαγσγήο) ησλ θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ.»
28. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Δθφζνλ ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ
έδξα θαη δελ ηεξνχληαη βηβιία ζηελ εγθαηάζηαζε απηή, πξέπεη λα είλαη δπλαηή
άκεζα ε αλάγλσζε θαη ε εθηχπσζε ζε θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ησλ
πνζνηηθψλ ππνινίπσλ ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαη επηπιένλ γηα ηα
ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηακείνπ επί ηήξεζεο βηβιίσλ
ηξίηεο θαηεγνξίαο, κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 έπξεπε λα έρεη γίλεη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ
απνζήθεο ή ησλ εκεξνινγίσλ.»
29. Νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θ.Β.Π.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«α) λα απαιιάζζεη κεηά ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή, απφ ηελ
έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ ή θαηά ηελ έληαμή ηνπ ζηε δεχηεξε
θαηεγνξία βηβιίσλ: αα) ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ δεχηεξεο
θαηεγνξίαο θαη απφ ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή πψιεζεο
αγαζψλ θαη αβ) ηνλ πσιεηή απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηα ζηαζεξά ζεκεία πψιεζεο
αγαζψλ, φπσο θνπινπξηψλ, ςεκέλσλ θαιακπνθηψλ θαη θάζηαλσλ,
β) λα εληάζζεη ηνλ επηηεδεπκαηία, πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θψδηθα απηνχ, ζηε
δεχηεξε θαηεγνξία.»
30. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θ.Β.Π. αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«3. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε βηβιίσλ,
ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ, επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ, απφ ηα νπνία είλαη ελδερφκελν λα
πξνθχπηεη απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο, θαηάζρνληαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ
ελεξγεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο
Γ.Ν.., ν νπνίνο εθφζνλ κε βάζε απηά ελεξγεί θνξνινγηθή εγγξαθή, ηα
δηαθπιάζζεη κέρξη ηελ ηειεζηδηθία απηήο. Γηα ηηο θαηαζρέζεηο ηεο παξαγξάθνπ
απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ.»
31. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θ.Β.Π. θαηαξγείηαη.
32. Δληάζζνληαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 ζηε Β΄ θαηεγνξία βηβιίσλ νη επηηεδεπκαηίεο
πνπ ηεξνχλ βηβιίν αγνξψλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1042718/295/0015/
ΞΝΙ.1112/12.3.1993 ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 237 Β΄/ 7.4.1993) θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Θ.Β.Π., πνπ θαηαξγνχληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη νη επηηεδεπκαηίεο
πνπ απαιιάζζνληαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Θ.Β.Π. απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα ηεξνχλ βηβιία.

Άξζξν 20
Γηαζθάιηζε θαη έιεγρνο ζπλαιιαγψλ
1. Γηα ζπλαιιαγέο επηηεδεπκαηηψλ κε άιινπο επηηεδεπκαηίεο θαη πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θ.Β.Π. ηα δεδνκέλα ησλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθδίδνληαη, δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά ζε βάζε
δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ε
δηαδηθαζία ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κε
βάζε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ.
2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη
αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000)
επξψ, ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη
κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε - πσιεηή αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη
κέζσ ησλ ίδησλ ινγαξηαζκψλ, νη θηλήζεηο ησλ νπνίσλ δηαβηβάδνληαη ζε
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, ρσξίο λα ηζρχεη σο πξνο ηνχην ην
ηξαπεδηθφ απφξξεην. Νη Ρξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθψλ ινγαξηαζκψλ.
3. Ρα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαη
άλσ, πνπ εθδίδνληαη γηα πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο,
εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ,
κέζσ ηξάπεδαο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε
κεηξεηά. Νη Ρξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ακνηβέο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ
πνζψλ απηψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.
4. Ρν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη θαη ν ιήπηεο ηνπ θνξνινγηθνχ
ζηνηρείνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Β.Π., θαη
νθείιεη, εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν απηή, λα επηβεβαηψλεη απφ
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη
ηε θνξνινγηθή ζπλέπεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ εθδφηε, γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία
ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ.
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο δηαβίβαζεο ησλ
δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, ν
ηξφπνο, ε δηαδηθαζία, ε έθηαζε εθαξκνγήο, ην φξην ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ, ν
ηξφπνο επηβεβαίσζεο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18
παξάγξαθνο 2 ηνπ Θ.Β.Π.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄
ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ
ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠΓΝΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ-ΘΔΟΓΖ ΑΞΝ ΙΑΣΔΗΑ
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Άξζξν 21
Απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο
1. Νη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1078/1980 (ΦΔΘ 238 Α΄)
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ππκβάζεηο αγνξάο εμ νινθιήξνπ θαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα θαηνηθίαο ή
νηθνπέδνπ απφ έγγακν ή ελήιηθν άγακν απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο,
εθφζνλ ν αγνξαζηήο ή ν ζχδπγνο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα αλήιηθα ηέθλα απηνχ δελ
έρεη δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε θαηνηθία ή ζε ηδαληθφ
κεξίδην απηήο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα
πιήξνπο θπξηφηεηαο ζε νηθφπεδν νηθνδνκήζηκν ή ζε ηδαληθφ κεξίδην νηθνπέδνπ ζην
νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη
βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηψλ
ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ. Γηα ηελ έλλνηα ηνπ νηθνπέδνπ έρνπλ εθαξκνγή νη
ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.
Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ν αγνξαζηήο είλαη
θχξηνο εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηνχ ή ςηιφο θχξηνο ή επηθαξπσηήο θαηνηθίαο ή
νηθνπέδνπ θαη αγνξάδεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο ςηιήο
θπξηφηεηαο ή ηεο επηθαξπίαο, ψζηε λα γίλεη θχξηνο νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ,
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε αγνξάο κε νηθνδνκήζηκνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν κε
πξνζθχξσζε ή αγνξά ηκήκαηνο νκφξνπ νηθνπέδνπ θαζίζηαηαη νηθνδνκήζηκν. Ζ
αλσηέξσ απαιιαγή παξέρεηαη θαη θαηά ηελ αγνξά θαηά πιήξε θπξηφηεηα
νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ θαη απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο.
Κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην πξψην εδάθην, ε απαιιαγή ηνπ εγγάκνπ
παξέρεηαη θαη:
α) ζην ρήξν ή δηαδεπγκέλν πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηεο
νηθνγέλεηαο,
β) ζηελ άγακε κεηέξα αλειίθσλ ηέθλσλ ή ζηνλ εμ αλαγλσξίζεσο παηέξα, εθφζνλ
ηνπ έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ,
γ) ζηνλ άγακν ελήιηθν, ν νπνίνο παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ
δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία ή ζε έγγακν πνπ έρεη
πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ
ίδηα αλαπεξία, θαη
δ) ζηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ απνβηψζαληνο, ζην φλνκα ηνπ
νπνίνπ είρε εγθξηζεί δάλεην απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο γηα αγνξά
θαηνηθίαο, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο σο άλσ θιεξνλφκνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε
αγνξά γίλεηαη απφ ηνλ έλαλ ή απφ φινπο ηνπο θιεξνλφκνπο καδί εμ αδηαηξέηνπ.
Κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην πξψην εδάθην ηελ απαιιαγή ηνπ άγακνπ
δηθαηνχληαη θαη ηα αλήιηθα ηέθλα, ηα νπνία ζηεξνχληαη θαη ηνπο δχν γνλείο ηνπο
θαη ηεινχλ ππφ επηηξνπεία ή ππφ ηελ επηκέιεηα ηξίηνπ πξνζψπνπ, πνπ νξίζηεθε κε
δηθαζηηθή απφθαζε είηε αγνξάδνπλ αθίλεην εμ αδηαηξέηνπ είηε αγνξάδνπλ
απηνηειψο ρσξηζηφ αθίλεην ην θαζέλα. Ρελ απαιιαγή ηνπ άγακνπ δηθαηνχηαη θαη ν
ζχδπγνο πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε θαη έρεη θαηαζέζεη αίηεζε ή αγσγή δηαδπγίνπ
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ην ρξφλν ηεο αγνξάο. Αλ έρεη ηελ επηκέιεηα

ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο, δηθαηνχηαη απαιιαγή σο έγγακνο. Αλ δελ
ιπζεί ν γάκνο κε δηαδχγην κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ αγνξά, αίξεηαη ε
ρνξεγεζείζα απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη ν νηθείνο θφξνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Δάλ ν αγνξαζηήο ή ν ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα απηνχ, πνπ είλαη θχξηνη
θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ απηψλ, κεηαβηβάζνπλ κε επαρζή ή
ραξηζηηθή αηηία ηελ επηθαξπία ή ην δηθαίσκα νίθεζεο ή ηδαληθφ κεξίδην επί ηεο
θαηνηθίαο ή ηνπ νηθνπέδνπ, ην εκβαδφλ ησλ νπνίσλ πιεξνί θαηά ην ρξφλν ηεο
κεηαβίβαζεο ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπο αλάγθεο, δελ παξέρεηαη απαιιαγή πξηλ απφ ηελ
παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εηψλ απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο
επηθαξπίαο ή ηεο νίθεζεο ή ηνπ ηδαληθνχ κεξηδίνπ. Ρν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα
απαηηείηαη θαη φηαλ κεηαβηβάδεηαη ε ςηιή θπξηφηεηα νηθνπέδνπ ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ
απηνχ.
2. Ζ απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξέρεηαη:
α) Γηα αγνξά θαηνηθίαο απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
(200.000) επξψ, απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ
(250.000) επξψ ελψ, απφ έγγακν ν νπνίνο παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ
67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη πνζνχ αμίαο
δηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (275.000) επξψ. Ρν πνζφ απηφ
πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν
πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ην ηξίην θαη
θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ.
β) Γηα αγνξά νηθνπέδνπ απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000)
επξψ, ελψ απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. Ρν
πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα θαζέλα απφ ηα
δχν πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα ην ηξίην
θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ.
Πε πεξίπησζε αγνξάο θαηνηθίαο, ζην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αμία κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα
επηθάλεηα εθάζηνπ έσο είθνζη (20) η.κ., εθφζνλ βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη
απνθηψληαη ηαπηφρξνλα κε ην ίδην ζπκβφιαην αγνξάο.
3. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο αγνξάο
αθηλήησλ, εθφζνλ ν αγνξαζηήο θαηνηθεί κφληκα ζηελ Διιάδα θαη εληάζζεηαη ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ:
α) Έιιελεο,
β) νκνγελείο απφ Αιβαλία, Ρνπξθία θαη ρψξεο ηεο πξψελ Πνβηεηηθήο Έλσζεο,
γ) πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
δ) αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2008 (ΦΔΘ
152 Α΄), θαη
ε) πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ
δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 150/2006 (ΦΔΘ 160
Α΄).

4. Ρν αγνξαδφκελν νηθφπεδν ή ην νηθφπεδν, ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί ε
αγνξαδφκελε θαηνηθία, πξέπεη λα είλαη νηθνδνκήζηκν θαηά ην ρξφλν ηεο αγνξάο. Ζ
ζπλδξνκή απηήο ηεο πξνυπφζεζεο βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο
πεξεζίεο ή απφ αληίζηνηρε δήισζε κεραληθνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 651/1977
θαη ηνπ λ. 1337/1983 πάλσ ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ
αθηλήηνπ.»
2. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1078/1980 πξνζηίζεηαη ε
θξάζε «θαζψο θαη κεηαμχ ζπδχγσλ».
3. Νη παξάγξαθνη 10 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1078/1980 θαηαξγνχληαη θαη νη
παξάγξαθνη 11, 12, 13 θαη 15 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαξηζκνχληαη ζε 10, 11, 12 θαη
13 αληίζηνηρα.
4. Πην άξζξν 1 ηνπ λ. 1078/1980 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 14 σο εμήο:
«14. Ρα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3719/2008 (ΦΔΘ 241 Α΄) ζεσξνχληαη ζχδπγνη γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο, εθφζνλ ην ζχκθσλν έρεη θαηαξηηζζεί ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε πξηλ
απφ ηελ αγνξά.»

Άξζξν 22
Ππληειεζηέο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ
1. Ζ πεξίπησζε Γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1587/1950 (ΦΔΘ 294
Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Γ) Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ζε 8% γηα ην κέρξη είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ
ηκήκα ηεο αμίαο θαη ζε 10% γηα ην πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ ηκήκα ηεο.»
2. Ρν λ.δ. 3563/1956 (ΦΔΘ 221 Α΄) πεξί ησλ πφξσλ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο
πεξεζίαο θαηαξγείηαη.
3. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.δ. 317/1969 (ΦΔΘ 211 Α΄)
δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαη ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο».
4. Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.δ. 317/1969
θαηαξγείηαη θαη νη πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ αλαξηζκνχληαη ζε β΄ θαη γ΄ αληίζηνηρα.

Άξζξν 23
Θαηάξγεζε θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηέινπο ζπλαιιαγήο
αθηλήησλ
Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2-19 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΘ 312 Α΄) θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 24

Δπαλαθνξά δηαηάμεσλ
Δπαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
634/1977 (ΦΔΘ 186 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ λ. 2520/1997 (ΦΔΘ 173 Α΄), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 634/1977, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2520/1997, ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 2538/1997
(ΦΔΘ 242 Α΄) θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3220/2004 (ΦΔΘ 15 Α΄).

Άξζξν 25
Φνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ
Α. Νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Θιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Ξαξνρψλ,
Ξξνηθψλ θαη Θεξδψλ απφ Ιαρεία, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2961/2001 (ΦΔΘ
266 Α΄), αληηθαζίζηαληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο:
1.α) Ζ πεξίπησζε η΄ ηνπ άξζξνπ 7 θαη ε πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 40 θαηαξγνχληαη.
β) Κέζα ζε πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, νη θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ
δειψζεηο θφξνπ θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ ζηηο νπνίεο, θαηά
ηελ εκεξνκελία απηή, είραλ εθαξκνγή νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ζηηο ππνζέζεηο απηέο σο ρξφλνο θνξνινγίαο ιακβάλεηαη ε
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
γ) Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο
Θιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Ξαξνρψλ θαηαξγείηαη.
2. Πην άξζξν 12 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 πνπ έρεη σο εμήο:
«5. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ επί κεηνρψλ, κεξίδσλ ή κεξηδίσλ,
πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ή ινηπψλ ηίηισλ εηαηξεηψλ ή ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή
λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ
αθηλήησλ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΘ 330 Α΄),
φπσο ηζρχεη, εθφζνλ ε δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηάο, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο
δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε αμία ησλ
αθηλήησλ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ εκπξάγκαην δηθαίσκα πιήξνπο ή ςηιήο
θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο.»
3. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Πε κεηαβίβαζε γηα αφξηζην ρξφλν κε ραξηζηηθή αηηία ή αηηία ζαλάηνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο ελάζθεζεο ηεο επηθαξπίαο ζε άιιν πξφζσπν εθηφο ηνπ ςηινχ θπξίνπ,
ε αμία απηήο πξνζδηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο θαηά ην
ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ κεγαιχηεξνπ
κεηαμχ ηνπ επηθαξπσηή θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ απνθηά ην δηθαίσκα ελάζθεζεο.»
4. Νη πεξηπηψζεηο δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«δ) Όηαλ ν ςηιφο θχξηνο απνθηήζεη ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηθαξπίαο.

ε) Όηαλ ν ςηιφο θχξηνο, κε δήισζε πνπ ζα ππνβάιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο νπνηεδήπνηε, δεηήζεη ηελ άκεζε
θνξνιφγεζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ρξφλνο θνξνιφγεζεο
είλαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Αλ ην αίηεκα γηα ηελ άκεζε θνξνιφγεζε
ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο ππνβάιιεηαη κε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε, ρξφλνο
θνξνινγίαο είλαη ν νξηδφκελνο ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8.»
5. Πην άξζξν 16 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 πνπ έρεη σο εμήο:
«7. Πε πεξίπησζε παξαθξάηεζεο ή κεηαβίβαζεο κε ραξηζηηθή αηηία ή αηηία ζαλάηνπ
ηνπ δηθαηψκαηνο νίθεζεο, ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ εμνκνηνχηαη κε ςηιφ θχξην.»
6. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17, ην νπνίν είρε
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3634/2008 (ΦΔΘ 9 Α΄),
επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ σο είρε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ.
7. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 θαηαξγείηαη.
8.α) Θαηαξγνχληαη νη πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη νη
πεξηπηψζεηο β΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25.
β) Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) ην Γεκφζην, νη ινγαξηαζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη».
9. Πην άξζξν 25 ηνπ Θψδηθα πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 πνπ έρεη σο εμήο:
«3. πφθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιφγεζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 29, νη θηήζεηο, εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη:
α) ηα Λ.Ξ.Γ.Γ., νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο, νη ηεξνί
λανί, νη ηεξέο κνλέο, ην Ηεξφ Θνηλφ ηνπ Ξαλάγηνπ Ράθνπ, ε Ηεξά Κνλή ηνπ Όξνπο
Πηλά, ην Νηθνπκεληθφ Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο, ην Ξαηξηαξρείν
Ηεξνζνιχκσλ, ην Ξαηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο, ε Δθθιεζία ηεο Θχπξνπ, ε Νξζφδνμε
Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο θαη
β) ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία ππάξρνπλ ή
ζπληζηψληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα αιινδαπά κε ηνλ φξν
ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΘ 455
Α΄), εθφζνλ επηδηψθνπλ απνδεδεηγκέλα ζθνπνχο εζλσθειείο ή ζξεζθεπηηθνχο ή
ζε επξχηεξν θχθιν θηιαλζξσπηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο ή θαιιηηερληθνχο ή
θνηλσθειείο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 2039/1939.»
10. Νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 26 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
«1. Θαηνηθία ή νηθφπεδν, πνπ απνθηάηαη αηηία ζαλάηνπ απφ ζχδπγν ή ηέθλν ηνπ
θιεξνλνκνπκέλνπ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, εμ νινθιήξνπ ή θαηά πνζνζηφ εμ
αδηαηξέηνπ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν, εθφζνλ ν θιεξνλφκνο ή θιεξνδφρνο ή ν
ζχδπγνο απηνχ ή νπνηνδήπνηε απφ ηα αλήιηθα ηέθλα απηνχ δελ έρνπλ δηθαίσκα
πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε θαηνηθία ή ηδαληθφ κεξίδην
θαηνηθίαο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα
πιήξνπο θπξηφηεηαο ζε νηθφπεδν νηθνδνκήζηκν ή ζε ηδαληθφ κεξίδην νηθνπέδνπ,
ζηα νπνία αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπο αλάγθεο
θαη βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ. Νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη, αλ
ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ θαη ησλ ινηπψλ αληίζηνηρσλ
θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ είλαη εβδνκήληα (70) η.κ., πξνζαπμαλφκελα θαηά είθνζη
(20) η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά είθνζη πέληε (25) η.κ. γηα
ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα, ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα έρεη ν
δηθαηνχρνο. Γηθαηνχρνη ηεο απαιιαγήο είλαη νη Έιιελεο θαη νη πνιίηεο θξαηψλ –
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη
Διιάδαο.
Ζ απαιιαγή παξέρεηαη γηα πνζφ αμίαο:
α) Θαηνηθίαο κέρξη δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν
θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν θαη κέρξη δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ
γηα θάζε έγγακν θαη δηαδεπγκέλν ή ρήξν ή άγακν γνλέα, πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα
ησλ ηέθλσλ ηνπο. Ρν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη πέληε ρηιηάδεο
(25.000) επξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηψλ θαη θαηά ηξηάληα
ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπο,
εθφζνλ ζηνλ δηθαηνχρν θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν πεξηέξρεηαη κία κφλν θαηνηθία εμ
νινθιήξνπ θαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα θαη φρη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ. Πην πνζφ ηεο
απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη ελφο
απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ έσο είθνζη (20) η.κ., εθφζνλ
βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα.
β) Νηθνπέδνπ κέρξη πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν
θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν θαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ γηα θάζε
έγγακν θαη δηαδεπγκέλν ή ρήξν ή άγακν γνλέα, πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ
ηέθλσλ ηνπο. Ρν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα
θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηψλ θαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000)
επξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπο, εθφζνλ ζηνλ δηθαηνχρν
θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν πεξηέξρεηαη έλα κφλν νηθφπεδν εμ νινθιήξνπ θαη θαηά
πιήξε θπξηφηεηα θαη φρη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ.
Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
θιεξνλφκνο ή ν θιεξνδφρνο είλαη θχξηνο πνζνζηνχ εμ αδηαηξέηνπ θαηνηθίαο ή
νηθνπέδνπ θαη θιεξνλνκεί θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ, ψζηε λα γίλεηαη θχξηνο
νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ζπλέλσζεο ςηιήο θπξηφηεηαο
θαη επηθαξπίαο.
Ρελ απαιιαγή ηνπ άγακνπ δηθαηνχηαη θαη ν ζχδπγνο πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε θαη
έρεη θαηαζέζεη αίηεζε ή αγσγή δηαδπγίνπ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ην
ρξφλν ηεο αηηία ζαλάηνπ θηήζεο. Αλ έρεη ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηεο
νηθνγέλεηαο, δηθαηνχηαη ηελ απαιιαγή ηνπ εγγάκνπ. Αλ δελ ιπζεί ν γάκνο κε
δηαδχγην κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ αηηία ζαλάηνπ θηήζε, αίξεηαη ε
ρνξεγεζείζα απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη ν νηθείνο θφξνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, ηα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν
ζπκβίσζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3719/2008 (ΦΔΘ 241 Α΄), αληηκεησπίδνληαη
σο ζχδπγνη, εθφζνλ ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο είρε θαηαξηηζζεί ηνπιάρηζηνλ δχν έηε
πξηλ απφ ηελ αηηία ζαλάηνπ θηήζε.
2. Ρν αηηία ζαλάηνπ απνθηψκελν νηθφπεδν ή ην νηθφπεδν, ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί
ε αηηία ζαλάηνπ απνθηψκελε θαηνηθία, πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη νηθνδνκήζηκν
θαη λα βεβαηψλεηαη ηνχην απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή απφ αληίζηνηρε
δήισζε κεραληθνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 651/1977 θαη ηνπ λ. 1337/1983,

πάλσ ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ έλλνηα
ηνπ νηθνπέδνπ έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.»
11. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 26 πξνζηίζεηαη
ηειεπηαίν εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:
«Κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο παξέρεηαη απαιιαγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ζχδπγνο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ θιεξνλφκνπ ή θιεξνδφρνπ
έρνπλ ήδε ηχρεη ηεο απαιιαγήο ζε άιιν αθίλεην.»
12. Ξξηλ απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ
26 πξνζηίζεηαη εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:
«Γελ πθίζηαηαη ε αλσηέξσ ππνρξέσζε θαηά ηε κεηαβίβαζε, απφ ηνλ θιεξνλφκν ή
θιεξνδφρν ζε εξγνιάβν, ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ
εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ ρηιηνζηψλ νηθνπέδνπ.»
13. Νη ελφηεηεο Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 26 θαηαξγνχληαη.
14. Ρν άξζξν 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 29
Θαηάηαμε θνξνινγνπκέλσλ - Φνξνινγηθέο θιίκαθεο
1. Νη δηθαηνχρνη ηεο θηήζεο, αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή ηνπο ζρέζε πξνο ηνλ
θιεξνλνκνχκελν, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄. Πηελ Α΄
θαηεγνξία ππάγνληαη: α) ν ζχδπγνο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ, β) ην πξφζσπν ην
νπνίν είρε ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο κε ηνλ θιεξνλνκνχκελν θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3719/2008 θαη ην νπνίν ιχζεθε κε ην ζάλαην απηνχ, εθφζνλ ε
ζπκβίσζε είρε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, γ) νη θαηηφληεο πξψηνπ βαζκνχ
(ηέθλα απφ λφκηκν γάκν, ηέθλα ρσξίο γάκν έλαληη ηεο κεηέξαο, αλαγλσξηζζέληα
εθνχζηα ή δηθαζηηθά έλαληη ηνπ παηέξα, λνκηκνπνηεζέληα κε επηγελφκελν γάκν ή
δηθαζηηθά έλαληη θαη ησλ δχν γνλέσλ), δ) νη θαηηφληεο εμ αίκαηνο δεχηεξνπ
βαζκνχ θαη ε) νη αληφληεο εμ αίκαηνο πξψηνπ βαζκνχ. Πηε Β΄ θαηεγνξία
ππάγνληαη: α) νη θαηηφληεο εμ αίκαηνο ηξίηνπ θαη επφκελσλ βαζκψλ, β) νη αληφληεο
εμ αίκαηνο δεχηεξνπ θαη επφκελσλ βαζκψλ, γ) ηα εθνχζηα ή δηθαζηηθά
αλαγλσξηζζέληα ηέθλα έλαληη ησλ αληφλησλ ηνπ παηέξα πνπ ηα αλαγλψξηζε, δ) νη
θαηηφληεο ηνπ αλαγλσξηζζέληνο έλαληη ηνπ αλαγλσξίζαληνο θαη ησλ αληφλησλ
απηνχ, ε) νη αδειθνί (ακθηζαιείο ή εηεξνζαιείο), ζη) νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο
ηξίηνπ βαζκνχ εθ πιαγίνπ, δ) νη παηξηνί θαη νη κεηξηέο, ε) ηα ηέθλα απφ
πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ζπδχγνπ, ζ) ηα ηέθλα εμ αγρηζηείαο (γακπξνί -λχθεο) θαη η)
νη αληφληεο εμ αγρηζηείαο (πεζεξνί - πεζεξέο). Πηε Γ΄ θαηεγνξία ππάγεηαη
νπνηνζδήπνηε άιινο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγελήο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ή
εμσηηθφο.
Πε πεξίπησζε πηνζεζίαο, ε θαηάηαμε ζηελ νηθεία θαηεγνξία ηνπ πηνζεηεζέληνο ή
ησλ ζπγγελψλ απηνχ έλαληη ηνπ πηνζεηήζαληνο ή ησλ ζπγγελψλ απηνχ γίλεηαη κε
βάζε ηε ζπγγεληθή ζρέζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
Θαη’ εμαίξεζε, ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί, γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ, λα κελ ιάβεη ππφςε ην βαζκφ ζπγγέλεηαο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζεζία, αλ δηαπηζηψζεη φηη απηή έγηλε γηα λα
θαηαζηξαηεγεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

Πε πεξηπηψζεηο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκίαο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο
αμίαο ηεο, κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 γηα λέα εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ.
2. Ζ αηηία ζαλάηνπ θηήζε ησλ θάζε θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφθεηηαη ζε
θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εμήο αλά θαηεγνξία θνξνινγηθέο
θιίκαθεο:
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α΄
Θιηκάθηα

Φνξνινγεηέα
πεξηνπζία

Φφξνο πνπ αλαινγεί

(ζε επξψ)

Ππληειεζηήο
θιηκαθίνπ
(%)

Φφξνο
θιηκαθίνπ
(ζε επξψ)

150.000

-

-

150.000

-

150.000

1

1.500

300.000

1.500

300.000

5

15.000

600.000

16.500

πεξβάιινλ

10

Φνξνινγεηέα
πεξηνπζία

Φφξνο πνπ αλαινγεί

(ζε επξψ)

(ζε επξψ)

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β΄
Θιηκάθηα
(ζε επξψ)

Ππληειεζηήο
θιηκαθίνπ
(%)

Φφξνο
θιηκαθίνπ
(ζε επξψ)

(ζε επξψ)

(ζε επξψ)

30.000

-

-

30.000

-

70.000

5

3.500

100.000

3.500

200.000

10

20.000

300.000

23.500

πεξβάιινλ

20

Φνξνινγεηέα
πεξηνπζία

Φφξνο πνπ αλαινγεί

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ
Θιηκάθηα
(ζε επξψ)

Ππληειεζηήο
θιηκαθίνπ
(%)

Φφξνο
θιηκαθίνπ
(ζε επξψ)

(ζε επξψ)

(ζε επξψ)

6.000

-

-

6.000

-

66.000

20

13.200

72.000

13.200

195.000

30

58.500

267.000

71.700

πεξβάιινλ

40

3. Όηαλ ν θιεξνλφκνο ή θιεξνδφρνο έρεη αλαπεξία θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ, ν
θφξνο πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κεηψλεηαη θαηά
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).
4. Αλ ζην ίδην πξφζσπν ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κείσζεο ηνπ θφξνπ,
έθπησζεο θαη απαιιαγήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαη ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 26, νθείιεηαη ν κηθξφηεξνο θφξνο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
5. Ζ αηηία ζαλάηνπ θηήζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 25 ππφθεηηαη ζε θφξν ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απηνηειψο
κε ζπληειεζηή πέληε δέθαηα ηνηο εθαηφ (0,5%). Ζ αηηία ζαλάηνπ θηήζε ησλ
ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα πξφζσπα απηά ππφθεηηαη ζε θφξν ν νπνίνο
ππνινγίδεηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή πέληε δέθαηα ηνηο εθαηφ (0,5%).
6. Γηα ηελ απφθηεζε
απνξξένπλ απφ άδεηα
πεληαθφζηα (500) επξψ
εθηάζεσο ηνπ κεηαιιείνπ

δηθαησκάησλ κεηαιιεηνθηεζίαο θαη δηθαησκάησλ πνπ
κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ, ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζε
αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ή θιάζκα απηνχ επί ηεο
ή ηνπ ρψξνπ ηεο άδεηαο κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ.

7. Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ν θφξνο ππνινγίδεηαη απηνηειψο, δελ
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 36 ηνπ παξφληνο.
8. Πην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο
πεξηιακβάλνληαη θαη: α) πνζνζηφ 3% ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΔΘ 171
Α΄) θαη β) πνζνζηφ 7% πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
3155/1955 (ΦΔΘ 63 Α΄). Ζ απφδνζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ παξφληνο.»
15. Ζ ελφηεηα Α ηνπ άξζξνπ 43 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Α. Απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο
1. Πε πεξίπησζε απφθηεζεο κε γνληθή παξνρή εμ νινθιήξνπ θαη θαηά πιήξε
θπξηφηεηα, κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ελφηεηαο Α
ηνπ άξζξνπ 26:
α) θαηνηθίαο, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν πνζφ κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ
γηα θάζε ελήιηθν άγακν δηθαηνχρν. Ρν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε δηαθφζηεο πελήληα
ρηιηάδεο (250.000) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θαη δηαδεπγκέλν ή ρήξν ή άγακν
γνλέα, πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπο, θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη
πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηψλ θαη θαηά
ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα
ηνπο,
β) νηθνπέδνπ, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν πνζφ κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ
γηα θάζε άγακν δηθαηνχρν. Ρν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε εθαηφ ρηιηάδεο (100.000)
επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θαη δηαδεπγκέλν ή ρήξν ή άγακν γνλέα, πνπ έρνπλ
ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπο, θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000)
επξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηψλ θαη θαηά δεθαπέληε ρηιηάδεο
(15.000) επξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπο. Πην πνζφ ηεο
απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη ελφο
απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ έσο είθνζη (20) η.κ., εθφζνλ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νηθνδνκή θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα.

Αλ ε θαηνηθία ή ην νηθφπεδν αλήθεη απφ θνηλνχ ζηνπο δχν γνλείο, παξέρεηαη
απαιιαγή, εθφζνλ ε απφθηεζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ην ίδην
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.
2. Δάλ ν δηθαηνχρνο ηεο απαιιαγήο ή ν ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα απηνχ είλαη
θχξηνη θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ απηψλ θαη κεηαβηβάζνπλ κε
επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία ηελ επηθαξπία ή ην δηθαίσκα ηεο νίθεζεο ή ηδαληθφ
κεξίδην επί ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ νηθνπέδνπ, ην εκβαδφλ ησλ νπνίσλ πιεξνχζε θαηά
ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπο αλάγθεο, δελ παξέρεηαη απαιιαγή
πξηλ ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εηψλ απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο
επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο ή ηνπ ηδαληθνχ κεξηδίνπ. Ρν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
απαηηείηαη θαη φηαλ κεηαβηβάδεηαη ε ςηιή θπξηφηεηα νηθνπέδνπ ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ
απηνχ.»
16. Ζ ελφηεηα Β ηνπ άξζξνπ 43 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Β. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο δσξεψλ
α) Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο
θηήζεηο αηηία δσξεάο. Νη ρξεκαηηθέο δσξεέο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 ππφθεηληαη ζην θφξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 29 κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ρηιίσλ
(1.000) επξψ θαη’ έηνο.
β) Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν δσξεάο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ
νηθείσλ δειψζεσλ θφξνπ:
βα) νη δσξεέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή άιισλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ
αλψλπκνπο θαη κε δσξεηέο, εθφζνλ νη δσξεέο απηέο δηνξγαλψλνληαη ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν κε ηελ πξσηνβνπιία θνξέσλ γηα ζθνπνχο απνδεδεηγκέλα
θηιαλζξσπηθνχο θαη
ββ) νη δσξεέο ησλ θάζε θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ
ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πξφζσπσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
25.»
17. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο ελφηεηαο Γ ηνπ άξζξνπ 43 θαηαξγείηαη.
18. Ρν άξζξν 44 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 44
πνινγηζκφο ηνπ θφξνπ
1. Ρν ππφινηπν ηεο πεξηνπζίαο, πιελ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πνπ απνθηάηαη αηηία
δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, ην νπνίν απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηψζεσλ
θαη απαιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 41 θαη 43, ππνβάιιεηαη ζε θφξν, ν
νπνίνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, νη νπνίεο
εθαξκφδνληαη αλάινγα.
Απφ ην θφξν πνπ πξνθχπηεη εθπίπηεη: α) ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηηο
πξνγελέζηεξεο δσξεέο, γνληθέο παξνρέο ή πξνίθεο, πνπ ζπλππνινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 36, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31
θαη β) ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ή νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα

βεβαηψζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ηηο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο θηλεηψλ πνπ
έγηλαλ εθεί, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32.
2. Ζ αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ππφθεηηαη ζε θφξν,
ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%),
πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνχρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία, κε ζπληειεζηή
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνχρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β΄
θαηεγνξία θαη κε ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), πξνθεηκέλνπ γηα
δηθαηνχρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ΄ θαηεγνξία.
3. Ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη γηα γνληθή παξνρή αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε λεζηά
κε πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο
εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο, κεηψλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), εθφζνλ ην
ηέθλν είλαη κφληκνο θάηνηθνο ησλ λεζηψλ απηψλ. Ζ θνξνινγηθή απηή κείσζε
παξέρεηαη γηα γνληθέο παξνρέο πνπ ζπληζηψληαη κέρξη ηηο 18.2.2017.
4. Γηα ηελ αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο κεηαβίβαζε εηζεγκέλσλ ζην
ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ, νκνινγηψλ, ηδξπηηθψλ θαη ινηπψλ γεληθά ηίηισλ ησλ
εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ, δεκνζίσλ ρξενγξάθσλ ή άιισλ ηέηνηαο θχζεο αμηψλ,
θαζψο θαη κε εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ θαη ινηπψλ ηίηισλ θηλεηψλ
αμηψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ
δηθαίνπ, πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ
απαηηείηαη ε ζχληαμε ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ νηθεία
δήισζε, ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ.»
19. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 73 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Θαη’ εμαίξεζε, αλ κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ
εκπξφζεζκα πεξηιακβάλνληαη θαη αθίλεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξαίαο αμίαο
ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
θαη πξνζσξηλά, κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
εκπξφζεζκεο δήισζεο, κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη, ηα βηβιία ηηκψλ
πνπ ηεξεί ή θαη άιια ηπρφλ ζηνηρεία πνπ ζα απνθηήζεη, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ
ππφρξενπ πνπ πξέπεη λα δηαηππψλεηαη ξεηά ζηε δήισζε.
Αλ ε αμία γηα ηα αθίλεηα πνπ δειψζεθε ζπκπίπηεη κε ηελ αγνξαία αμία ηνπο, ε
ππφζεζε πεξαηψλεηαη σο εηιηθξηλήο. Αλ δελ ζπκπίπηεη, ν θνξνινγνχκελνο, κέζα ζε
έλα (1) κήλα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσξηλήο αμίαο, θαιείηαη κε απφδεημε
απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο λα πξνζέιζεη ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπ, λα ππνβάιεη
ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ζχκθσλε κε ηελ πξνζσξηλή αμία πνπ πξνζδηνξίζηεθε.
Πηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε δήισζε είλαη αθξηβή, ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ζεσξείηαη εηιηθξηλήο θαη δελ
επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο θαη πξφζηηκν.
Αλ δελ ππνβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην ή αλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε είλαη
αλαθξηβή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αθηλήησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ρσξίο λα δεζκεχεηαη ν πξντζηάκελνο ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ πξνζσξηλή αμία πνπ ν ίδηνο πξνζδηφξηζε.
Αλ ν πξντζηάκελνο δελ πξνζδηνξίζεη πξνζσξηλή αμία, δελ επηβάιιεηαη γηα ηα
αθίλεηα απηά πξφζζεηνο θφξνο ζηε δηαθνξά ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε
ηελ αμία πνπ δειψζεθε θαη απηή πνπ νξηζηηθά πξνζδηνξίζηεθε ή πξφζηηκν εθφζνλ
δελ πξνθχπηεη γη’ απηά δηαθνξά θφξνπ γηα θαηαβνιή.

Ζ δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο κπνξεί λα αθνξά νξηζκέλν
ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ δεισζεί.»
20. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 102 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Ρν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ θφξσλ, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ζε ππνζέζεηο γηα ηηο
νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994,
έρεη παξαγξαθεί. Πηηο ππνζέζεηο απηέο δελ απαηηείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα
άξζξα 105 έσο θαη 112. Αληί γη’ απηφ, κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη:
α) γηα ηηο θηήζεηο αηηία ζαλάηνπ, ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ζάλαηνο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ή δσξεηή αηηία ζαλάηνπ επήιζε
κέρξη θαη ηελ 31.12.1994, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνρξένπ φηη δελ
ζπληξέρεη πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο
ππνρξέσζεο,
β) γηα ηηο δσξεέο ελ δσή, γνληθέο παξνρέο θαη πξνίθεο, αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ
ζπκβνιαίνπ πνπ ζπληάρζεθε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994 ή βεβαίσζε ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ ζπλέηαμε ην ζπκβφιαην, φηη ηνχην ζπληάρζεθε κέρξη θαη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994 θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ
γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.»
Β. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο δελ έρνπλ
ηζρχ απαιιαγέο θαη κεηψζεηο απφ ην θφξν θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 25 θαη 43 ηνπ Θψδηθα, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ
παξφληα λφκν.
Γ. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο.
21. Ζ παξάγξαθνο 5 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θψδηθα θαηαξγείηαη.

Άξζξν 26
Φνξνινγία θεξδψλ απφ ιαρεία, παηρλίδηα, ηειενπηηθά έπαζια θ.ιπ.
Α. Νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Θιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Ξαξνρψλ,
Ξξνηθψλ θαη Θεξδψλ απφ Ιαρεία, πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγία θεξδψλ απφ ιαρεία,
αληηθαζίζηαληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο:
1.α. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 58 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Πε θφξν ππνβάιινληαη: α) ηα θέξδε απφ ηα ιαρεία πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ
Διιάδα, θαζψο θαη ηα θέξδε απφ ηα παηρλίδηα θαη απφ ηα θάζε είδνπο ζηνηρήκαηα
πξνθαζνξηζκέλεο ή κε απφδνζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο ΝΞΑΞ Α.Δ.
θαη ΝΓΗΔ Α.Δ. θαη β) ηα θέξδε απφ ηηο ιαρεηνθφξεο νκνινγίεο θαη ηηο ιαρεηνθφξεο
αγνξέο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ θιεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο
θαη νη θάζε είδνπο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα
ή δηαγσληζκνχο ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα.»

β. Νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 58 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«3. Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ θέξδνπο ή
ηεο παξνρήο.
4. Αλ αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη θηλεηφ ή αθίλεην ή άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ηνπ, πνπ εμεπξίζθεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 9 έσο θαη 16 θαη 18.»
2. Ρν άξζξν 60 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 60
Ρα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58
ππνβάιινληαη ζε θφξν αλά γξακκάηην ιαρείνπ ή αλά ζηήιε παηρληδηνχ ή
ζηνηρήκαηνο, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ εθαηφ (100) επξψ, κε
ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα θέξδε κέρξη ρίιηα (1.000) επξψ θαη κε
ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα θέξδε απφ ρίιηα έλα (1.001) επξψ θαη
πάλσ. Ρα θέξδε θαη νη παξνρέο πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 58 ππνβάιινληαη ζε θφξν κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%)
κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά αληηθείκελν.»
3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 91 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Απηφο πνπ ελεξγεί ηελ πιεξσκή ησλ θεξδψλ ή πνπ θαηαβάιιεη ηηο παξνρέο
πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην άξζξν 58 ππνρξεψλεηαη ζε ππνβνιή
δήισζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ ζε θφξν.»
4. Ρν άξζξν 93 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 93
Γηα ην θφξν ζηα θέξδε ηνπ άξζξνπ 58 αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο
γηα ηε θνξνινγία θεθαιαίνπ δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπ
ελεξγνχληνο ηελ θιήξσζε, ην παηρλίδη, ην ζηνίρεκα ή ην δηαγσληζκφ.»
5. Ρν άξζξν 98 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 98
Ρν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνέξρεηαη, κεηά ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, απφ ηα
αδηάζεηα πνζά απφ ηε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ κεξηδίσλ, θαζψο θαη απφ ηελ
παξαγξαθή ησλ θεξδψλ ησλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηηο εηαηξίεο ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη ΝΓΗΔ Α.Δ. ππφθεηηαη ζε θφξν κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%). Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 91 έσο θαη 97 εθαξκφδνληαη αλάινγα.»
Β. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θιεξψζεηο, ζηα παηρλίδηα,
ζηα ζηνηρήκαηα θαη ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ 1ε Καΐνπ
2010 θαη κεηά.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄
ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ

Άξζξν 27
Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ
1. Απφ ην έηνο 2010 θαη γηα θάζε επφκελν, επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αθίλεηε
πεξηνπζία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
2. Πηελ έλλνηα ηνπ φξνπ αθίλεηε πεξηνπζία, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ,
πεξηιακβάλνληαη:
α) Ρν δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θαη ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπίαο θαη ηεο
νίθεζεο επί αθηλήησλ.
β) Ρν δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθψλ ρψξσλ
θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ππνγείνπ,
ππισηήο, δψκαηνο ή αθάιππηνπ ρψξνπ νηθνδνκήο, ησλ πην πάλσ αθηλήησλ.
3. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ε έλλνηα ησλ αθηλήησλ θαη ησλ εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ ιακβάλεηαη θαηά ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα.

Άξζξν 28
πνθείκελν ηνπ θφξνπ
Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, θαηνηθία ή έδξα
ηνπ, θνξνινγείηαη γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ ηπρφλ
επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ.
πφρξενη ζε θφξν είλαη:
1. Όζνη έρνπλ απνθηήζεη αθίλεην κε αγνξά ή κε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία,
αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαγξαθή ηνπ ηίηινπ θηήζεο ηνπο, ήηνη:
α) Ν απνθηψλ ην αθίλεην, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ
ζπκβνιαίνπ θηήζεο.
β) Ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο θαηαδίθεο ζε δήισζε βνπιήζεσο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ
νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην
απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
γ) Ν ππεξζεκαηηζηήο, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο,
ζε πεξηπηψζεηο πιεηζηεξηαζκνχ.

δ) Νη θιεξνλφκνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
δα) Νη εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνη θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί
δηαζήθε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγίαο έηνπο.
δβ) Νη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνη θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ έρεη
δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο
θνξνινγίαο έηνπο.
ε) Όζνη έρνπλ απνθηήζεη αθίλεην κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην δσξεάο αηηία ζαλάηνπ,
εθφζνλ ν ζάλαηνο επήιζε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο
θνξνινγίαο έηνπο.
2. Δπίζεο, ππφρξενη ζε θφξν είλαη:
α) Ν εθ πξνζπκθψλνπ αγνξαζηήο αθηλήηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο
πξνζπκθψλνπ κε απηνζχκβαζε, κε εμαίξεζε ηα εξγνιαβηθά πξνζχκθσλα.
β) Νη δηθαηνχρνη δηακεξηζκάησλ – θαηνηθηψλ ηνπ Νξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο,
νη νπνίνη έρνπλ παξαιάβεη απηά ρσξίο νξηζηηθά παξαρσξεηήξηα.
γ) Ν ππφρξενο γνλέαο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ
ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο,
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΘ 151 Α΄), φπσο ηζρχεη.
δ) Ν θεδεκφλαο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο.
ε) Ν εθηειεζηήο δηαζήθεο γηα ηελ θιεξνλνκηαία αθίλεηε πεξηνπζία γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη θαη ηε δηνηθεί.
ζη) Ν κεζεγγπνχρνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
ε) Ν λνκέαο ησλ επίδηθσλ αθηλήησλ. Αλ αθίλεην εθληθεζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε,
ν λνκέαο ηνπ δελ έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ θαηέβαιε.
ζ) Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο,
ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα αθίλεηα ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα
κεηαβηβαζζνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή
ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ απηφο ζα ππνδείμεη, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ
ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ απφ ηνλ εξγνιάβν.

Άξζξν 29
Απαιιαγέο απφ ην θφξν
1. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν:
α) Ρα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα.
β) Ρα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο.

γ) Ρα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε μέλα θξάηε θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, θαζψο θαη ζε μέλνπο
πξεζβεπηέο θαη ινηπνχο δηπισκαηηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη πξάθηνξεο, κε ηνλ φξν
ηεο ακνηβαηφηεηαο. Ρα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε πξνμέλνπο θαη πξνμεληθνχο
πξάθηνξεο, θαζψο θαη ζην θαηψηεξν πξνζσπηθφ ησλ μέλσλ πξεζβεηψλ θαη
πξνμελείσλ, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά έρνπλ
ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη δελ αζθνχλ εκπφξην ή
βηνκεραλία ή δελ είλαη δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ φξσλ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
δ) Ρα αθίλεηα πνπ έρνπλ δεζκεπζεί απφ ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία ηνπ
πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, ιφγσ αξραηνινγηθήο έξεπλαο.
ε) Ρα θηίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα ή πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο.
ζη) Ρα επηηαγκέλα απφ ην ζηξαηφ αθίλεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4442/1929 (ΦΔΘ 339 Α΄).
δ) Ρα αθίλεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη
απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, θαζψο θαη
αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ.
ε) Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ησλ Ν.Ρ.Α, θαζψο θαη ηα θνηλήο ρξήζεσο
πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δήκν ή θνηλφηεηα.
ζ) Ρα αθίλεηα πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε ρσξίο αληάιιαγκα ζην Διιεληθφ
Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε αλαγθψλ θάζε αλαγλσξηζκέλεο βαζκίδαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο,
δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο
πγείαο, δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, δεκφζησλ ή
δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ή βξεθνθνκείσλ ή νξθαλνηξνθείσλ, δεκφζησλ ή
δεκνηηθψλ γεξνθνκείσλ, Θ.Α.Ξ.Ζ., θαζψο θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη
ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη δσξεάλ.
η) Νη ισξίδεο γεο, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζηδεξνηξνρηέο πνπ θηλνχληαη κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο θαη ιεηηνπξγνχλ ράξηλ θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη ηα
εδαθνηεκάρηα έδξαζεο πχξγσλ θαη γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
ηα) Ρα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ηα θάζε είδνπο ηακεία ή νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία θαη ηελ Ρξάπεδα ηεο
Διιάδνο.
ηβ) Ρα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Κνπζεία, φπσο νξίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3059/2002 (ΦΔΘ 153 Α΄), ην Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν
Γειθψλ θαη ηηο Μέλεο Αξραηνινγηθέο Πρνιέο.
ηγ) Ρα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ,
ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν νη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Ππληάγκαηνο γλσζηέο ζξεζθείεο θαη δφγκαηα, ην Ηεξφ Θνηλφ ηνπ Ξαλάγηνπ Ράθνπ,
ε Ηεξά Κνλή ηνπ Όξνπο Πηλά, ην Άγην Όξνο, ην Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο,
ην Ξαηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο, ην Ξαηξηαξρείν Ηεξνζνιχκσλ θαη ε Νξζφδνμε
Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο.

ηδ) Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3647/2008 (ΦΔΘ 37 Α΄).
ηε) Νη ηδησηηθνί λανί γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή
ιαηξεία.
ηζη) Ρα δηθαηψκαηα κεηαιιεηνθηεζίαο θαη ε εμφξπμε νξπθηψλ ή ιίζσλ.
ηδ) Ρα θηίζκαηα πνπ αλεγείξνληαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο
νηθνδνκηθήο άδεηαο, εθηφο αλ ζην δηάζηεκα απηφ έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί.
ηε) Ρα δηαηεξεηέα θηίζκαηα γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαθαηαζθεπή ηνπο ή ε
επηζθεπή ηκεκάησλ ηνπο ή ε επηζθεπή θαηαζηξαθέλησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ
ηνπο. Ζ απαιιαγή απηή ρνξεγείηαη θαη γηα ην γήπεδφ ηνπο θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο νηθείαο άδεηαο. Ζ
απαιιαγή αίξεηαη αλαδξνκηθά αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ
ηελ άδεηα εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ή επηζθεπήο.
ηζ) Ρν δηθαίσκα πςνχλ νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θηίζκαηα θαηνηθηψλ ή
επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο φπνπ ν
ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο νηθνπέδνπ είλαη αλψηεξνο ηνπ 2,5.
Νη απαιιαγέο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ΄, ηε΄ θαη ηζ΄ ηζρχνπλ απφ ην έηνο 2011 θαη
επφκελα.
2. Θάζε άιιε δηάηαμε, γεληθή ή εηδηθή, πνπ αθνξά απαιιαγέο απφ θφξνπο ή ηέιε,
πιελ ησλ αλσηέξσ, δελ εθαξκφδεηαη γηα ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο.

Άξζξν 30
Ξξνζδηνξηζκφο αμίαο αθηλήησλ - Γεληθά
1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ
έρνπλ ηα αθίλεηα ή ηα εκπξάγκαηα ζε απηά δηθαηψκαηα, θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο θνξνινγίαο.
2. Ζ αμία ηεο επηθαξπίαο, φηαλ ν επηθαξπσηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νξίδεηαη σο
πνζνζηφ ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο αλάινγα κε ηελ ειηθία απηνχ σο εμήο:
Πηα 8/10, αλ ν επηθαξπσηήο δελ έρεη ππεξβεί ην 20φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πηα 7/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 20φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πηα 6/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 30φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πηα 5/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 40φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πηα 4/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πηα 3/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.

Πηα 2/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Πην 1/10, αλ ν επηθαξπσηήο έρεη ππεξβεί ην 80φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
3. Ζ αμία ηεο επηθαξπίαο, φηαλ ν επηθαξπσηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νξίδεηαη ζηα
8/10 ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο.
4. Ζ αμία ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο πξνθχπηεη αλ απφ ηελ αμία ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο
αθαηξεζεί ε αμία ηεο επηθαξπίαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 ή 3 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
5. Ζ νίθεζε εμνκνηψλεηαη κε ηελ επηθαξπία. Πηελ πεξίπησζε απηή ν πιήξεο θχξηνο
ηνπ αθηλήηνπ θνξνινγείηαη σο ςηιφο θχξηνο.

Άξζξν 31
Ξξνζδηνξηζκφο αμίαο αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
Υο θνξνινγεηέα αμία ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ εκπξάγκαηνπ ζε απηφ δηθαηψκαηνο γηα
ηα λνκηθά πξφζσπα ιακβάλεηαη ε αμία ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 41 θαη 41Α ηνπ λ. 1249/1982 (ΦΔΘ 43 Α΄), φπσο ηζρχεη, φπνπ
εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ, θαη απφ ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1521/1950 (ΦΔΘ 245 Α΄), φπσο ηζρχεη, ζηηο
ινηπέο πεξηπηψζεηο.

Άξζξν 32
Ξξνζδηνξηζκφο αμίαο αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
1. Υο θνξνινγεηέα αμία ησλ αθηλήησλ ή ησλ εκπξάγκαησλ ζε απηά δηθαησκάησλ
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ νξίδεηαη ην γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηηκέο
εθθίλεζεο ή αθεηεξίαο, πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
41 θαη 41Α ηνπ λ. 1249/1982, φπσο ηζρχεη, φπνπ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ
ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήησλ, επί ηνπο ζπληειεζηέο απμνκείσζεο, φπσο
θαζνξίδνληαη θαησηέξσ αλά είδνο αθηλήηνπ ή θηεξίνπ. Γηα ηηο πεξηνρέο δήκσλ ή
θνηλνηήησλ φπνπ δελ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, ε αμία ησλ
νηθνπέδσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε βάζε ηελ
θαηψηεξε ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν νηθνπέδνπ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο,
φπσο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1521/1950,
φπσο ηζρχεη.
2. Ν εληνπηζκφο, ε θαηάηαμε αθηλήηνπ ζε θαηεγνξία, θαζψο θαη νη νξηζκνί ησλ
ζπληειεζηψλ απμνκείσζεο ιακβάλνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 41 θαη 41Α ηνπ λ. 1249/1982, φπσο ηζρχνπλ, θαη απφ ηηο ππνπξγηθέο
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, εθηφο αλ απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη άιισο.
3. Γηα ηα αθίλεηα εληφο ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήησλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1249/1982, φπσο ηζρχεη, ε
θνξνινγεηέα αμία πξνζδηνξίδεηαη αλά θαηεγνξία σο εμήο:

3.1 Ζ θνξνινγεηέα αμία θαηνηθίαο ή κνλνθαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο είλαη ίζε κε ην
γηλφκελν ηεο ηηκήο ηεο αληίζηνηρεο δψλεο επί ηελ επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο ή
κνλνθαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο, ην ζπληειεζηή πξφζνςεο, ην ζπληειεζηή νξφθνπ,
ην ζπληειεζηή επηθάλεηαο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή ζπληδηνθηεζίαο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ
θαηνηθία ή κνλνθαηνηθία ή δηακέξηζκα δειψλεηαη θαη νηθφπεδν, ε αμία ηνπ αθηλήηνπ
πξνζαπμάλεηαη θαη κε ηελ αμία ηνπ ππνινίπνπ νηθνπέδνπ, φπσο απηή
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3.1.1 Αλάινγα κε ηελ πξφζνςε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο πξφζνςεο σο εμήο:
1,00 γηα πξφζνςε ζε έλα κφλν δξφκν, 1,05 γηα πξνζφςεηο ζε δχν ή
πεξηζζφηεξνπο δξφκνπο ή ζε δξφκν θαη πιαηεία θαη 0,80 αλ δελ έρεη πξφζνςε ζε
δξφκν.
3.1.2 Αλάινγα κε ηνλ φξνθν πνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα θαη ην ζπληειεζηή
εκπνξηθφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο νξφθνπ ν νπνίνο
θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
α) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1,5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο νξφθνπ 0,60 γηα ην ππφγεην, 0,90 γηα ην ηζφγεην, 1,00 γηα ηνλ 1ν
φξνθν, 1,05 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν,
1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν φξνθν.
β) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 1,5 θαη
κηθξφηεξνο ηνπ 3 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο νξφθνπ 0,60 γηα ην ππφγεην, 1,20 γηα
ην ηζφγεην, 1,10 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,05 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν φξνθν,
1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν
φξνθν.
γ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 3 θαη κηθξφηεξνο
ηνπ 5 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο νξφθνπ 0,60 γηα ην ππφγεην, 1,25 γηα ην ηζφγεην,
1,15 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,15 γηα
ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν φξνθν.
δ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο νξφθνπ 0,60 γηα ην ππφγεην, 1,30 γηα ην ηζφγεην, 1,20 γηα ηνλ 1ν
φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν,
1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν φξνθν.
3.1.3 Αλάινγα ηνπ εκβαδνχ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηθάλεηαο θπξίσλ ρψξσλ
σο εμήο: 1,05 γηα επηθάλεηα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 25 η.κ., 1,00 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε ησλ 25 η.κ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100 η.κ., 1,05 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε ησλ 100 η.κ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 200 η.κ., 1,10 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε ησλ 200 η.κ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 300 η.κ., 1,20 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε ησλ 300 η.κ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 500 η.κ., 1,30 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε ησλ 500 η.κ.
3.1.4 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 απφ 1 έσο 5 έηε, 0,80 απφ 6 έσο 10 έηε, 0,75 απφ 11 έσο 15 έηε,
0,70 απφ 16 έσο 20 έηε, 0,65 απφ 21 έσο 25 έηε, 0,60 απφ 26 θαη άλσ έηε.
3.1.5 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,80 γηα
δηαηεξεηέν θηίζκα, 0,75 γηα απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,40 γηα εκηηειέο θηίζκα.

3.1.6 Ζ αμία ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη παξαθνινπζήκαηα ηεο θαηνηθίαο,
κνλνθαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο σο
επηθάλεηα πνζνζηφ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ εκβαδνχ ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
3.2 Ζ θνξνινγεηέα αμία επαγγεικαηηθήο ζηέγεο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο
ηεο αληίζηνηρεο δψλεο επί ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ην
ζπληειεζηή πξφζνςεο, ην ζπληειεζηή νξφθνπ, ην ζπληειεζηή επηθάλεηαο, ην
ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή
ζπληδηνθηεζίαο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ
δηθαηψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε δειψλεηαη θαη νηθφπεδν
ε αμία ηεο πξνζαπμάλεηαη κε ηελ αμία ηνπ ππνινίπνπ νηθνπέδνπ, φπσο απηή
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3.2.1 Αλάινγα κε ηελ πξφζνςε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο πξφζνςεο σο εμήο:
1,00 γηα πξφζνςε ζε έλα κφλν δξφκν,1,08 γηα πξνζφςεηο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο
δξφκνπο ή ζε δξφκν θαη πιαηεία θαη 0,60 αλ δελ έρεη πξφζνςε ζε δξφκν.
3.2.2 Αλάινγα κε ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ην
ζπληειεζηή εκπνξηθφηεηαο ηνπ δξφκνπ ή ησλ δξφκσλ ζηνλ νπνίν έρεη πξφζνςε ή
πξνζφςεηο ε επαγγεικαηηθή ζηέγε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο νξφθνπ σο εμήο:
α) Αλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη ζην ηζφγεην σο Ππληειεζηήο Νξφθνπ
ιακβάλεηαη ν Ππληειεζηήο Δκπνξηθφηεηαο. Αλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη
ζην ηζφγεην θαη δελ έρεη πξφζνςε ζε δξφκν σο Ππληειεζηήο Νξφθνπ ιακβάλεηαη
ην γηλφκελν ηνπ Ππληειεζηή Δκπνξηθφηεηαο επί 0,80.
β) Αλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη ζην ππφγεην σο Ππληειεζηήο Νξφθνπ
ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηνπ Ππληειεζηή Δκπνξηθφηεηαο επί 0,50.
γ) Αλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη ζε φξνθν ηφηε ν ζπληειεζηήο νξφθνπ
θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
γα) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1,5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο 1,20 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,30 γηα ηνλ 3ν
φξνθν, 1,30 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 5ν ή πςειφηεξν φξνθν.
γβ) Αλ ν
κηθξφηεξνο
2ν φξνθν,
πςειφηεξν

ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 1,5 θαη
ηνπ 3 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 1,35 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,30 γηα ηνλ
1,30 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,30 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 5ν ή
φξνθν.

γγ) Αλ ν
κηθξφηεξνο
2ν φξνθν,
πςειφηεξν

ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 3 θαη
ηνπ 5 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 1,40 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ
1,30 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,30 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 5ν ή
φξνθν.

γδ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο 1,45 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,40 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 3ν
φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,35 γηα ηνλ 5ν ή πςειφηεξν φξνθν.
Όηαλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε δελ έρεη πξφζνςε ηφηε
εκπνξηθφηεηαο ιακβάλεηαη απηφο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αθηλήηνπ.

σο

ζπληειεζηήο

3.2.3 Αλάινγα ηνπ εκβαδνχ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηθάλεηαο σο εμήο: 1,10
γηα επηθάλεηα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 25 η.κ., 1,05 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 25
η.κ. θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 50 η.κ., 1,00 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 η.κ.
θαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 100 η.κ. θαη
κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 200 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 200 η.κ. θαη
κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 300 η.κ., 0,80 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 300 η.κ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή επηθάλεηαο σο εκβαδφλ ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ θπξίσλ ρψξσλ θαη πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ ηεο
επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
3.2.4 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο θαη ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε
επαγγεικαηηθή ζηέγε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο σο εμήο:
α) Όηαλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη ζε ηζφγεην 0,95 γηα έηε απφ 1 έσο 5,
0,90 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,85 γηα έηε απφ 11 έσο 15, 0,80 γηα έηε απφ 16 θαη
άλσ.
β) Όηαλ ε επαγγεικαηηθή ζηέγε βξίζθεηαη ζε άιινλ εθηφο ηνπ ηζνγείνπ φξνθν
0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,75 γηα έηε απφ 11 έσο 15,
0,70 γηα έηε απφ 16 έσο 20, 0,65 γηα έηε απφ 21 έσο 25, 0,60 γηα έηε απφ 26 θαη
άλσ.
3.2.5 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,80 γηα
δηαηεξεηέν θηίζκα, 0,75 γηα απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,50 γηα εκηηειέο θηίζκα.
3.2.6 Ζ αμία ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη παξαθνινπζήκαηα ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ,
ιακβάλνληαο σο επηθάλεηα πνζνζηφ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ
εκβαδνχ ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
3.3 Ζ θνξνινγεηέα αμία νηθφπεδνπ είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή
νηθνπέδνπ επί ηε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο νηθνπέδνπ, ην ζπληειεζηή πξφζνςεο,
ηελ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή
πνζνζηνχ αμίαο νηθνπέδνπ, ην ζπληειεζηή ζπληδηνθηεζίαο θαη ην πνζνζηφ
ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο.
3.3.1 Αλάινγα κε ηελ πξφζνςε εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο πξφζνςεο σο εμήο:
1,00 γηα πξφζνςε ζε έλα κφλν δξφκν,1,08 γηα πξνζφςεηο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο
δξφκνπο ή ζε δξφκν θαη πιαηεία θαη 0,80 αλ δελ έρεη πξφζνςε ζε δξφκν.
3.3.2 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,60 γηα
νηθφπεδν πνπ δελ είλαη νηθνδνκήζηκν θαη δελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί, θαζψο θαη
γηα πνζνζηά ηδηνθηεζίαο νηθνπέδνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δπλαηφηεηα κειινληηθήο δφκεζεο αιιά αβέβαηεο ιφγσ εμάληιεζήο ηνπ, θαηά ην
ρξφλν θνξνινγίαο, ζπληειεζηή δφκεζεο, 0,80 γηα νηθφπεδν πνπ δελ είλαη
νηθνδνκήζηκν αιιά κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί, 0,80 γηα απαιινηξησηέν αθίλεην, 0,90
γηα νηθφπεδν πνπ ηειεί ππφ αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ε νπνία δελ έρεη αξζεί.
3.3.3 Γηα ηελ πεξίπησζε ππνινγηζκνχ αμίαο νηθνπέδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν
ηεο ππνιεηπφκελεο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο νηθνπέδνπ,
δνκήζηκεο επηθάλεηαο πνπ δελ έρεη νηθνδνκεζεί, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
πνζνζηνχ αμίαο νηθνπέδνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν:
1-

Δπηθάλεηα πθηζηακέλσλ ζην νηθφπεδν θηηζκάησλ

Δπηθάλεηα νηθνπέδνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα επί Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο
Νηθνπέδνπ

Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηφηε δελ ππνινγίδεηαη αμία
νηθνπέδνπ.
3.4 Ζ θνξνινγεηέα αμία ησλ απνζεθψλ, θαζψο θαη ησλ γεσξγηθψλ θηηζκάησλ
είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηεο αληίζηνηρεο δψλεο επί ηε ζπλνιηθή
επηθάλεηα ηεο απνζήθεο – γεσξγηθνχ θηίζκαηνο, ην ζπληειεζηή ζέζεο, ην
ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή
ζπληδηνθηεζίαο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ
δηθαηψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ απνζήθε – γεσξγηθφ θηίζκα δειψλεηαη θαη
νηθφπεδν, ε αμία ηεο πξνζαπμάλεηαη κε ηελ αμία ηνπ ππνινίπνπ νηθνπέδνπ φπσο
απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3.4.1 Αλάινγα κε ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε απνζήθε ή ην γεσξγηθφ
θηίζκα θαη ην ζπληειεζηή εκπνξηθφηεηαο ηνπ δξφκνπ ή ησλ δξφκσλ ζηνλ νπνίν
έρεη πξφζνςε ή πξνζφςεηο ην θηίζκα εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζέζεο σο εμήο:
α) Αλ ε απνζήθε ή ην γεσξγηθφ θηίζκα βξίζθεηαη ζην ηζφγεην σο ζπληειεζηήο
ζέζεο ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή εκπνξηθφηεηαο επί 0,30.
β) Αλ ε απνζήθε ή ην γεσξγηθφ θηίζκα βξίζθεηαη ζην ππφγεην σο ζπληειεζηήο
ζέζεο ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή εκπνξηθφηεηαο επί 0,15.
γ) Αλ ε απνζήθε ή ην γεσξγηθφ θηίζκα βξίζθεηαη ζε φξνθν ηφηε ν ζπληειεζηήο
ζέζεο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
γα) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1,5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο: 1,00 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,05 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν
φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή
πςειφηεξν φξνθν.
γβ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 1,5 θαη
κηθξφηεξνο ηνπ 3 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 1,10 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,05 γηα ηνλ
2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν,
1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν φξνθν.
γγ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 3 θαη
κηθξφηεξνο ηνπ 5 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο: 1,15 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ
2ν φξνθν, 1,10 γηα ηνλ 3ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν,
1,25 γηα ηνλ 6ν ή πςειφηεξν φξνθν.
γδ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 5 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο: 1,20 γηα ηνλ 1ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 2ν φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 3ν
φξνθν, 1,15 γηα ηνλ 4ν φξνθν, 1,20 γηα ηνλ 5ν φξνθν, 1,25 γηα ηνλ 6ν ή
πςειφηεξν φξνθν.
3.4.2 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο ηεο απνζήθεο ή ηνπ γεσξγηθνχ θηίζκαηνο
εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο σο εμήο: 0,95 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,90 γηα
έηε απφ 6 έσο 10, 0,85 γηα έηε απφ 11 έσο 15, 0,80 γηα έηε απφ 16 έσο 20, 0,75
γηα έηε απφ 21 έσο 25, 0,70 γηα έηε απφ 26 θαη άλσ.

3.4.3 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,80 γηα
δηαηεξεηέν θηίζκα, 0,75 γηα απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,80 γηα εκηηειέο θηίζκα.
3.4.4 Ζ αμία ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη παξα-θνινχζεκα ηεο απνζήθεο ή
ηνπ γεσξγηθνχ θηίζκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο σο
επηθάλεηα πνζνζηφ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ εκβαδνχ ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
3.4.5 Όηαλ ε απνζήθε ή ην γεσξγηθφ θηίζκα δελ έρεη πξφζνςε ηφηε σο
ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο ιακβάλεηαη απηφο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αθηλήηνπ.
3.5 Ζ θνξνινγεηέα αμία ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηεο
αληίζηνηρεο δψλεο επί ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, ην
ζπληειεζηή ζέζεο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή ζπληδηνθηεζίαο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ζηε ζέζε
ζηάζκεπζεο δειψλεηαη θαη νηθφπεδν ε αμία ηνπ αθηλήηνπ πξνζαπμάλεηαη θαη κε ηελ
αμία ηνπ ππνινίπνπ νηθνπέδνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3.3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3.5.1 Αλάινγα κε ηνλ φξνθν θαη ην ζπληειεζηή εκπνξηθφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ ζην
νπνίν βξίζθεηαη ε ζέζε ζηάζκεπζεο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζέζεο σο
αθνινχζσο:
α) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη ίζνο κε 1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 0,20
γηα ην ππφγεην, 0,30 γηα ην ηζφγεην, 0,25 γηα ηνλ 1ν θαη επφκελνπο νξφθνπο.
β) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1 θαη κηθξφηεξνο ή ίζνο
ηνπ 2 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 0,25 γηα ην ππφγεην, 0,35 γηα ην ηζφγεην, 0,30 γηα
ηνλ 1ν θαη επφκελνπο νξφθνπο.
γ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 2 θαη κηθξφηεξνο ή ίζνο
ηνπ 3 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 0,30 γηα ην ππφγεην, 0,40 γηα ην ηζφγεην, 0,35 γηα
ηνλ 1ν θαη επφκελνπο νξφθνπο.
δ) Αλ ν ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 3 εθαξκφδεηαη
ζπληειεζηήο 0,35 γηα ην ππφγεην, 0,45 γηα ην ηζφγεην, 0,40 γηα ηνλ 1ν θαη
επφκελνπο νξφθνπο.
3.5.2 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,95 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,90 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,85 γηα έηε απφ
11 έσο 15, 0,80 γηα έηε απφ 16 έσο 20, 0,75 γηα έηε απφ 21 έσο 25, 0,70 γηα έηε
απφ 26 θαη άλσ.
3.5.3 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,80 γηα
δηαηεξεηέν θηίζκα, 0,75 γηα απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,80 γηα εκηηειέο θηίζκα.
3.5.4 Ζ αμία ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη παξαθνινχζεκα ησλ ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο σο επηθάλεηα πνζνζηφ
ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ εκβαδνχ ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ,
3.5.5 Όηαλ ε ζέζε ζηάζκεπζεο δελ έρεη πξφζνςε ηφηε ζπληειεζηήο εκπνξηθφηεηαο
είλαη απηφο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αθηλήηνπ.

3.5.6 Γηα ηα αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:
α) Πε πεξηπηψζεηο πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο
εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζπληδηνθηεζίαο ν νπνίνο νξίδεηαη ζε 0,90. Γελ
εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο φηαλ ν ππφρξενο ζε θφξν έρεη πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
ζηελ επηθαξπία.
β) Πε πεξηπηψζεηο νηθνπέδνπ πνπ δελ είλαη νηθνδνκήζηκν, απαιινηξησηέσλ
αθίλεησλ θαη ησλ νξηζκέλσλ νηθηζκψλ ησλ πηλάθσλ ηηκψλ ηνπ Α.Ξ.Α.Α. δελ
εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο πξφζνςεο.
γ) Πε πεξίπησζε πνπ αθίλεην εληνπίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνδνκηθά
ηεηξάγσλα κε πνιιαπιά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ αμίαο, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ιακβάλεηαη εθείλνο ν ζπλδπαζκφο
ζπληειεζηψλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επλντθφηεξε γηα ηνλ θνξνινγνχκελν αμία
αθηλήηνπ, εθφζνλ δελ ππνιείπεηαη ηνπ 50% ηεο πςειφηεξεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ
ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ζπληειεζηψλ.
δ) Πε πεξίπησζε πνπ αθίλεην εληνπίδεηαη ζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν φπνπ ηζρχνπλ
πνιιαπιά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ αμίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπληειεζηψλ πνπ
πξνζδηνξίδεη ηελ επλντθφηεξε γηα ηνλ θνξνινγνχκελν αμία αθηλήηνπ.
ε) Πε πεξίπησζε νηθνπέδσλ φπνπ απφ ηηο ηεξνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήησλ δελ
πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο
Νηθνπέδνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, απηφο
ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
εα) Γηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε φξνπο δφκεζεο νηθηζκψλ
πξνυθηζηακέλσλ ηνπ 1923 ή θάησ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ,
αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα θαηάηκεζήο ηνπο ζε κηθξφηεξα
άξηηα νηθφπεδα, ν Ππληειεζηήο Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε
ην εκβαδφλ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ πεξηπηψζεσλ «θαηνηθία,
αθάιππηα νηθφπεδα θαη ινηπέο ρξήζεηο» ή «θαηνηθία θαη αθάιππηα νηθφπεδα» ηνπ
αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ αμίαο, θαηά πεξίπησζε.
εβ) Γηα νηθφπεδα πνπ ε ηηκή ηνπ Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ επεξεάδεηαη
απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο, σο Ππληειεζηήο Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ ιακβάλεηαη
απηφο πνπ είλαη επλντθφηεξνο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν, αλά πεξηνρή ή πεξίπησζε.
εγ) Γηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ απφ ηνπο πίλαθεο ηηκψλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο
Ξνιενδνκίαο, ιακβάλνληαη νη ηηκέο Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ πνπ
δίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Γήκνο ή Νηθηζκφο

Ππληειεζηήο
Νηθνπέδνπ

Αμηνπνίεζεο

ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ

D1 = 0,80

ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ

D1=1,00 D2=0,80 D3=0,80

ΑΗΓΑΙΔΥ

D1 = 1,60

ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ

D1 = 0,80

ΘΖΦΗΠΗΑΠ

D1 = 0,40

ΛΔΑΠ ΔΟΘΟΑΗΑΠ

D1 = 0,40

ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ

D2 = 1,20

ΔΟΘΟΥΛ

D3 = 0,80

ΚΔΓΑΟΥΛ ΛΔΝ ΚΔΙΗ

D3 = 0,80

ΝΗΛΝΖΠ

D3 = 0,80

ΑΛΑΒΠΠΝ

D1 = 0,80

ΑΛΝΗΜΔΥΠ

Π.Α.Ν. = 0,40

ΑΦΗΓΛΥΛ

D3 = 0,80

ΓΗΝΛΠΝ

D1 = 0,40

ΓΟΝΠΗΑΠ

D1 = 0,60

ΞΑΙΙΖΛΖΠ
(ΙΝΦΝΠ ΔΛΡΗΠΝΛ)

Π.Α.Ν. = 0,80

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ

D1 = 0,40

ΠΞΑΡΥΛ

D3 = 0,80

ΜΑΛΘΖΠ

D3 = 0,40

ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ

D1 = 1,00

ΛΗΓΟΗΡΑΠ

Π.Α.Ν. = 1,40

ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ

D3 = 0,90

ΡΟΗΘΑΙΥΛ

D4 = 1,80

ΞΟΔΒΔΕΑΠ

D2 = 0,40

ΙΝΡΟΥΛ ΑΗΓΖΤΝ

D3 = 1,00

ΘΑΛΝΛΗΝ ΘΔΟΘΟΑΠ

D1 = 0,40

ΠΘΥΛΝΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΓΑΛΑΠ

Π.Α.Ν. = 0,80

ΘΑΠΡΟΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ

D3 = 1,00

ΠΑΚΝ

D1 = 1,20

ΗΑΙΠΝ

Π.Α.Ν. = 0,40

ΟΝΓΝ

D1 = 1,00

ΓΝΟΛΥΛ

Π.Α.Ν. = 0,60

3ν ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΑΘΖΛΥΛ

D3 = 0,80

ΑΗΓΑΙΔΥ

D3 = 0,80

ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ

D3 = 0,80

ΡΑΟΝΠ

D3 = 0,80

ΑΓ. Η. ΟΔΛΡΖ

D3 = 0,80

εδ) Γηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ ηέκλνληαη
απφ κία ή πεξηζζφηεξεο νξηνγξακκέο δηαθνξεηηθψλ Ππληειεζηψλ Αμηνπνίεζεο
Νηθνπέδνπ, ιακβάλεηαη σο ηηκή Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ ε επλντθφηεξε
γηα ηνλ θνξνινγνχκελν.
4. Γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε αμία ησλ θηηζκάησλ ηνπο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41Α ηνπ λ. 1249/1982, φπσο ηζρχεη, κε εμαίξεζε ηα
εηδηθά θηίζκαηα, θαη ηα νπνία βξίζθνληαη επί νηθνπέδνπ ε αμία ηνπ νπνίνπ
πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1521/1950 ή επί
αγξνηεκαρίνπ, ε θνξνινγεηέα αμία πξνζδηνξίδεηαη αλά θαηεγνξία σο εμήο:
4.1 Ζ θνξνινγεηέα αμία ηνπ
νηθνπέδνπ πνπ νξίδεηαη κε
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη
εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.

νηθνπέδνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο
ηελ πξνβιεπφκελε ζην δεχηεξν εδάθην ηεο
άξζξνπ απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ επί ηελ
ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο

4.2 Ζ θνξνινγεηέα αμία θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο
αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαη ηεο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο επί 1,40, ηελ επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο, ην
ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο
ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο.
4.2.1 Υο επηθάλεηα νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ θπξίσλ
ρψξσλ θαη πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο επηθάλεηαο ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
4.2.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 4.2.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα κέρξη 200 η.κ., 1,10 γηα επηθάλεηα πάλσ
απφ 200 η.κ. θαη κέρξη 300 η.κ. θαη 1,20 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 300 η.κ.
4.2.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 έσο 40, 0,40 γηα έηε 41
έσο 50, 0,30 γηα έηε απφ 51 θαη άλσ.

4.2.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
4.2.5 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο
σο εμήο: 0,70 γηα έηε απφ 21 έσο 50, 0,60 γηα έηε 51 θαη άλσ.
4.3 Ζ θνξνινγεηέα αμία κνλνθαηνηθίαο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ηνπ
νηθνπέδνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο αμίαο
ηνπ θηίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο επί
1,20, ηελ επηθάλεηα ηεο κνλνθαηνηθίαο, ην ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή
παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο
θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.
4.3.1 Υο επηθάλεηα νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ ρψξσλ θαη πνζνζηνχ είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
4.3.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 4.3.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα κέρξη 200 η.κ., 1,10 γηα επηθάλεηα πάλσ
απφ 200 η.κ. θαη κέρξη 300 η.κ., 1,20 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 300 η.κ. θαη κέρξη
400 η.κ., 1,30 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 400 η.κ. θαη κέρξη 500 η.κ., 1,40 γηα
επηθάλεηα πάλσ απφ 500 η.κ. θαη κέρξη 600 η.κ. θαη 1,50 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ
600 η.κ.
4.3.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 έσο 40, 0,40 γηα έηε 41
έσο 50, 0,30 γηα έηε απφ 51 θαη άλσ.
4.3.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
4.3.5 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο
σο εμήο: 0,70 γηα έηε απφ 21 έσο 50, 0,60 γηα έηε 51 θαη άλσ.
4.4 Ζ θνξνινγεηέα αμία επαγγεικαηηθήο ζηέγεο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο
ηνπ νηθνπέδνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο
αμίαο ηνπ θηίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο
επί 1,40, ηελ επηθάλεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ην ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην
ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή
εμνκάιπλζεο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ
δηθαηψκαηνο.
4.4.1 Υο επηθάλεηα νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ ρψξσλ θαη πνζνζηνχ είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
4.4.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 4.4.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα κέρξη 100 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα πάλσ
απφ 100 θαη κέρξη 200 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 200 η.κ. θαη κέρξη 300
η.κ., 0,80 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 300 η.κ.
4.4.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 θαη άλσ.

4.4.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
4.4.5 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο
σο εμήο: 0,70 γηα έηε απφ 21 έσο 50, 0,60 γηα έηε 51 θαη άλσ.
4.5 Ζ θνξνινγεηέα αμία γεσξγηθνχ θηεξίνπ ή ηεο απνζήθεο είλαη ίζε κε ην
άζξνηζκα ηεο αμίαο νηθνπέδνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ηεο αμίαο θηίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο επί 1,30, ηελ επηθάλεηα ηνπ γεσξγηθνχ θηηξίνπ ή ηεο απνζήθεο, ην
ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, ην ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο
ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.
4.5.1 Υο επηθάλεηα γεσξγηθνχ θηηξίνπ – απνζήθεο ιακβάλεηαη ε ζπλνιηθή
επηθάλεηα
φισλ
ησλ
θηηζκάησλ
θπξίσλ
θαη
βνεζεηηθψλ
ρψξσλ
ή
παξαθνινπζεκάησλ.
4.5.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 4.5.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 0,70 γηα επηθάλεηα έσο θαη 60 η.κ., 1,00 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε απφ 60 θαη έσο θαη 500 η.κ., 0,95 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 500
η.κ. θαη έσο θαη 1.000 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.000 η.κ. θαη έσο
θαη 1.500 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.500 η.κ. θαη έσο θαη 2.000
η.κ. θαη 0,80 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 2.000 η.κ.
4.5.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 θαη άλσ.
4.5.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,50 γηα εκηηειέο θηίζκα.
4.5.5 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο
σο εμήο: 0,70 γηα έηε απφ 21 έσο 50, 0,60 γηα έηε 51 θαη άλσ.
4.6 Ζ θνξνινγεηέα αμία ζέζεο ζηάζκεπζεο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηνπ
νηθνπέδνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο αμίαο
θηίζκαηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο
κνλνθαηνηθίαο επί 1,20, ηελ επηθάλεηα ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, ην ζπληειεζηή
παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.
4.6.1 Υο επηθάλεηα ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ιακβάλεηαη πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο
εθαηφ (25%) ηεο επηθάλεηάο ηεο.
4.6.2 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 έσο 40, 0,40 γηα έηε 41
έσο 50, 0,30 γηα έηε απφ 51 θαη άλσ.
4.6.3 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
4.7 Γηα ηα αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:

4.7.1 Πε πεξηπηψζεηο ηκεκάησλ γεο γηα ηα νπνία δελ έρεη εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα
Α.Ξ.Α.Α. θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ
πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, σο ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ
κέηξν εθαξκφδεηαη ε ηηκή νηθνπέδνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή
δψλεο θαη ην κηθξφηεξν Ππληειεζηή Αμηνπνίεζεο Νηθνπέδνπ θαη ζπληειεζηή
Νηθνπέδνπ θαη δψλεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο.
4.7.2 Γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε αμία ηνπ γεπέδνπ ηνπο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1521/1950 θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
ηηκέο εθθίλεζεο ηνπ θηίζκαηνο ιακβάλεηαη ε επλντθφηεξε γηα ηνλ θνξνινγνχκελν
ηηκή εθθίλεζεο.
5. Γηα ηα εηδηθά θηίζκαηα ε θνξνινγεηέα αμία πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο
αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ε νπνία, αλ ην νηθφπεδν βξίζθεηαη εληφο ζπζηήκαηνο
Α.Ξ.Α.Α. πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαη εάλ βξίζθεηαη εθηφο ζπζηήκαηνο Α.Ξ.Α.Α. πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο, θαη ηεο αμίαο θηίζκαηνο ζχκθσλα κε ηα
θαησηέξσ:
5.1 Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο ησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ – βηνκεραληθψλ βηνηερληθψλ
θηεξίσλ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο επί 1,40, ηελ επηθάλεηα,
ην ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ
δηθαηψκαηνο.
5.1.1 Υο επηθάλεηα ζηαζκνχ απηνθηλήηνπ – βηνκεραληθνχ – βηνηερληθνχ θηεξίνπ
ιακβάλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα φισλ ησλ θηηζκάησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ
ρψξσλ ή παξαθνινπζεκάησλ.
5.1.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 5.1.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα έσο θαη 500 η.κ., 0,95 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε απφ 500 η.κ. θαη έσο θαη 1.000 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε
απφ 1.000 η.κ. θαη έσο θαη 1.500 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.500
η.κ. θαη έσο θαη 2.000 η.κ. θαη 0,80 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 2.000 η.κ.
5.1.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε 31 θαη άλσ. 5.1.4
Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,50 γηα εκηηειέο θηίζκα.
5.2 Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο μελνδνρείνπ, ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, λνζειεπηεξίνπ
ή επαγνχο ηδξχκαηνο πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο επί 1,40, ηελ
επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ
δηθαηψκαηνο.
5.2.1 Υο επηθάλεηα μελνδνρείνπ, ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, λνζειεπηεξίνπ ή
επαγνχο ηδξχκαηνο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ ρψξσλ θαη πνζνζηνχ
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
5.2.2 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε απφ 31 έσο 40 θαη 0,40 γηα
έηε 41 θαη άλσ.

5.2.3 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
5.3 Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο εθπαηδεπηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο επί 1,40, ηελ επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο,
ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ
είδνπο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.
5.3.1 Υο επηθάλεηα εθπαηδεπηεξίνπ ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ ρψξσλ
θαη πνζνζηνχ ηξηάληα ελλέα ηνηο εθαηφ (39%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ
ρψξσλ.
5.3.2 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε απφ 31 έσο 40 θαη 0,40 γηα
έηε 41 θαη άλσ.
5.3.3 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
5.4 Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν
ηεο ηηκήο εθθίλεζεο εθπαηδεπηεξίσλ επί 0,80, 1,40, ηελ επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο,
ην ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ
ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο εκπξαγκάηνπ
δηθαηψκαηνο.
5.4.1 Υο επηθάλεηα αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ
ρψξσλ θαη πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ
ρψξσλ.
5.4.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 5.4.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα έσο θαη 500 η.κ., 0,95 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε απφ 500 η.κ. θαη έσο θαη 1.000 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε
απφ 1.000 η.κ. θαη έσο θαη 1.500 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.500
η.κ. θαη έσο θαη 2.000 η.κ. θαη 0,80 γηα επηθάλεηα πάλσ απφ 2.000 η.κ.
5.4.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11
έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε απφ 31 έσο 40 θαη 0,40 γηα έηε
41 θαη άλσ.
5.4.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
5.5 Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο πνπ δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο
είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο εθθίλεζεο επί 1,40, ηελ επηθάλεηα ηνπ
θηίζκαηνο, ην ζπληειεζηή κεγέζνπο, ην ζπληειεζηή παιαηφηεηαο, ηνπο ζπληειεζηέο
εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλαιφγσο ηνπ είδνπο
εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο.
5.5.1 Υο επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ θπξίσλ ρψξσλ θαη
πνζνζηνχ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο επηθάλεηαο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ.

5.5.2 Αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο πεξίπησζεο 5.5.1 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο
κεγέζνπο σο εμήο: 1,00 γηα επηθάλεηα έσο θαη 500 η.κ., 0,95 γηα επηθάλεηα
κεγαιχηεξε απφ 500 η.κ. θαη έσο θαη 1.000 η.κ., 0,90 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε
απφ 1.000 η.κ. θαη έσο θαη 1.500 η.κ., 0,85 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.500
η.κ. θαη έσο θαη 2.000 η.κ. θαη 0,80 γηα επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 2.000 η.κ.
5.5.3 Αλάινγα κε ηα ρξφληα παιαηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο
σο εμήο: 0,90 γηα έηε απφ 1 έσο 5, 0,80 γηα έηε απφ 6 έσο 10, 0,70 γηα έηε απφ
11 έσο 20, 0,60 γηα έηε απφ 21 έσο 30, 0,50 γηα έηε απφ 31 θαη άλσ.
5.5.4 Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο εηδηθψλ ζπλζεθψλ: 0,70 γηα
απαιινηξησηέν αθίλεην θαη 0,30 γηα εκηηειέο θηίζκα.
6. Γηα ηηο θαηεγνξίεο αθηλήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο ζε εκηηειή θηίζκαηα.
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαη εηδηθφηεξν ζέκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο.

Άξζξν 33
Γήισζε λνκηθψλ πξνζψπσλ – Ξξνζεζκία ππνβνιήο
1. Όια ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο,
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλάινγα κε ην
ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Κ. ηνπο, κε αξρή ην ςεθίν 1 θαη νινθιήξσζε κέζα ζε
έληεθα (11) εξγάζηκεο εκέξεο. Υο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο γηα
ην ςεθίν 1 νξίδεηαη ε 15ε Καΐνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2010 σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο γηα ην ςεθίν 1 νξίδεηαη ε 15ε
Ηνπλίνπ 2010.
2. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
απφ πξφζσπν πνπ έρεη εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεζεί απφ απηφλ.
3. Πε πεξίπησζε θιεξνλνκηαίαο πεξηνπζίαο πνπ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ε νπνία έρεη
θαηαιεθζεί ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ φξν ηεο εθηέιεζεο θνηλσθειψλ ή
θηιαλζξσπηθψλ έξγσλ, ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο είλαη ν εθηειεζηήο
δηαζήθεο γηα ην δηάζηεκα πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη θαη ηε δηνηθεί.
4. Πε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ή βξίζθεηαη θάησ
απφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είλαη, θαηά
πεξίπησζε, ν εθθαζαξηζηήο ή ν πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
5. Πε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο,
ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είλαη ν ζχλδηθνο ηεο πηψρεπζεο.
6. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ θχιινπ
ειέγρνπ ζην νηθείν βηβιίν, επηηξέπεηαη ε επίδνζε αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο
δήισζεο, γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη θαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, πξφζζεηνο θφξνο. Αξρηθή ή

ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην θχιιν ειέγρνπ, ε
νπνία επηδίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξηζή ηνπ ζηα ηεξνχκελα απφ ηνλ πξντζηάκελν
ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο βηβιία, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ παξάγεη
έλλνκν απνηέιεζκα.
7. Γηα ην Φφξν Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ζπκπιεξσκαηηθή ζεσξείηαη ε δήισζε κε ηελ
νπνία πξνζηίζεηαη θνξνινγεηέα χιε, θαζψο θαη δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κεηά
ηελ αξρηθή θαη δελ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαθιεηηθψλ δειψζεσλ.
Πηελ θαηεγνξία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ εληάζζνληαη νη θαησηέξσ
πεξηπηψζεηο:
α) Ζ πξνζζήθε αθηλήηνπ πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή δήισζε ηνπ
ππνρξένπ. Ππκπιεξσκαηηθή ζεσξείηαη ε δήισζε αθφκε θαη αλ ην αθίλεην ην νπνίν
πξνζηίζεηαη απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο.
β) Ζ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί, βάζεη ησλ νπνίσλ
επέξρεηαη αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα αλ ην αθίλεην θνξνινγείηαη
ή απαιιάζζεηαη.
γ) Ζ αχμεζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλν
ζπληειεζηή εθθίλεζεο ή ρξεζηκνπνίεζε ιαλζαζκέλσλ ζπληειεζηψλ απμνκείσζεο
ή πνιιαπιαζηαζηηθφ ιάζνο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ ππνινγηζκνχ.
δ) Ζ ιαλζαζκέλε κεηαθνξά αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο
δήισζεο απφ εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ.
ε) Ζ επηινγή δηαθνξεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή επηβνιήο ηνπ θφξνπ απφ ηνλ
πξνζήθνληα.
8. Ζ δήισζε απνηειεί δεζκεπηηθφ ηίηιν γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. Κπνξεί γηα
ιφγνπο ζπγγλσζηήο πιάλεο, λα ηελ αλαθαιέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη θέξνληαο ην
βάξνο ηεο απφδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ηε ζπληζηνχλ. Ζ
αλάθιεζε γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο κέζα ζην νηθείν έηνο. Πηελ πεξίπησζε
απφξξηςεο ηεο αλάθιεζεο, επηδίδεηαη, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, κε απφδεημε, γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνλ θνξνινγνχκελν, ν
νπνίνο κπνξεί λα ηελ πξνζβάιιεη πξνζθεχγνληαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999 (ΦΔΘ 97 Α΄), ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξσηνδηθείνπ. Αλ ε αλαθιεηηθή δήισζε ππνβιεζεί ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηνπ
νηθείνπ έηνπο, ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη
λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ θνξνινγνχκελν, επί απνδείμεη, φηη ε αλάθιεζε δελ γίλεηαη
δεθηή ιφγσ παξφδνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο θαη ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα
πξνζθχγεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999
θαηά ηεο γλσζηνπνίεζήο ηεο ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν
απνθαίλεηαη ζηελ νπζία. Ζ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο πξνζδηνξίδεηαη θαηά
πξνηίκεζε κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο.
Αλάθιεζε δήισζεο κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή
θνξνινγηθήο εγγξαθήο είλαη αλεπίηξεπηε.

νξηζηηθήο

θαη

ακεηάθιεηεο

9. Όηαλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο δήισζεο γηα νξηζκέλα ζηνηρεία θνξνινγεηέαο χιεο, έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιεη δήισζε ζηελ νπνία γίλεηαη ξεηή γη’ απηφ επηθχιαμε, ε νπνία πξέπεη λα
είλαη εηδηθή θαη αηηηνινγεκέλε. Θάζε γεληθή θαη αφξηζηε επηθχιαμε ζεσξείηαη

αλχπαξθηε θαη δελ επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα. Ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζηελ επηθχιαμε κέζα ζε ηξεηο
(3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο σο εμήο:
α) είηε λα δερζεί ηελ επηθχιαμε θαη λα δηαγξάςεη ην πνζφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο
γηα ην νπνίν έγηλε ε επηθχιαμε,
β) είηε λα απνξξίςεη ηελ επηθχιαμε θαη λα γλσζηνπνηήζεη απηφ ζηνλ
θνξνινγνχκελν κε ηδηαίηεξε αλαθνίλσζε, ηελ νπνία ζα ηνπ επηδψζεη κε απφδεημε
ή κε ην θνηλνπνηνχκελν γηα ηελ αλαθξίβεηα ηεο δήισζεο θχιιν ειέγρνπ ή κε ην
θχιιν ειέγρνπ πνπ εθδφζεθε κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ. Πηελ πεξίπησζε
απηή, αλ δελ επέιζεη δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ν θνξνινγνχκελνο
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν, είηε κε ηελ πξνζθπγή πνπ
αζθεί γηα ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν είηε κε απηνηειή αίηεζε
πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο, ηε
δηαγξαθή ηνπ πνζνχ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο γηα ηελ νπνία έγηλε ε επηθχιαμε. Ζ
ζπδήηεζε γηα ηελ πξνζθπγή ή ηελ αίηεζε απηή ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξσηνδηθείνπ πξνζδηνξίδεηαη, θαηά πξνηίκεζε, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο ην
αξγφηεξν απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο ή ηεο αίηεζεο.
Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα γίλεη επηθχιαμε αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο
θνξνινγεηέαο χιεο, ηελ ππαγσγή ηεο ζε κεησκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θ.ιπ.
Ζ επηθχιαμε δελ ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ
ακθηζβεηνχκελνπ θφξνπ. Όηαλ ε επηθχιαμε γίλεη δεθηή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ή ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, ελεξγείηαη λέα
εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ ηεο δήισζεο θαη ην επηπιένλ πνζφ απηνχ πνπ βεβαηψζεθε
ή θαηαβιήζεθε εθπίπηεη ή ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα
νξηζηηθά ζηνηρεία, φηαλ απηφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην θφξν πνπ πξνέθπςε κε
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ν επηπιένλ θφξνο
επηζηξέθεηαη.
10. Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Γεκφζην.
11. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην
θαη ηηο απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία.
12. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο δήισζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη
καδί κε απηή θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο.

Άξζξν 34
Γήισζε θπζηθψλ πξνζψπσλ
1. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, γηα ην
πξψην έηνο εθαξκνγήο, σο δήισζε θπζηθνχ πξνζψπνπ νξίδνληαη νη δειψζεηο
ζηνηρείσλ αθηλήησλ εηψλ 2005 έσο 2010, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηε ζχλζεζε ησλ δειψζεσλ απηψλ απνηειεί ηε «Γήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο
Ξεξηνπζίαο» έηνπο 2010.
2. Γηα θάζε επφκελν έηνο σο δήισζε θπζηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη ε δήισζε
Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε ηηο κεηαβνιέο ηεο

πεξηνπζηαθήο ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ επήιζαλ,
ππνβάιιεηαη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ην αληίζηνηρν έηνο.

γηα

ηηο

νπνίεο

3. Ζ δήισζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζπληίζεηαη κεραλνγξαθηθά απφ ην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ απφ ηηο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ησλ ππνρξέσλ.
4. Ν ππφρξενο ιακβάλεη γλψζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ηεο κε ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ θφξνπ αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, ην νπνίν επέρεη θαη ζέζε δήισζεο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
νηθείνπ έηνπο.
5. Γηα ηε ζχλζεζε ησλ δειψζεσλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ε απνθαηάζηαζε
ελδερφκελσλ ηππηθψλ ιαζψλ θαη ειιείςεσλ ζε ζηνηρεία αθηλήησλ ησλ δειψζεσλ
ζηνηρείσλ αθίλεησλ πξαγκαηνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
5.1. Πηελ πεξίπησζε θελνχ ή ιαλζαζκέλνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ην
αθίλεην ζεσξείηαη φηη αλήθεη θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε, εθφζνλ ην
έηνο γέλλεζεο επηθαξπσηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα είλαη θελφ.
5.2. Πηελ πεξίπησζε θελνχ έηνπο θαηαζθεπήο ζηνλ ππνινγηζκφ αμίαο αθηλήηνπ
ιακβάλεηαη ν κηθξφηεξνο ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο.
5.3. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή έρεη ζπκπιεξσζεί κε
δηςήθην αξηζκφ ηφηε απηφο ζεσξείηαη σο ε ειηθία ηνπ επηθαξπσηή θαηά ην έηνο
ππνβνιήο ηεο δήισζεο.
5.4. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο νξφθνπ αθηλήηνπ σο «δψκα» ζηνλ
ππνινγηζκφ αμίαο αθηλήηνπ ιακβάλνληαη νη ζπληειεζηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηέηαξην
φξνθν.
5.5. Πηελ πεξίπησζε θελνχ πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο ζηνλ ππνινγηζκφ αμίαο
αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%).
5.6. Πηελ πεξίπησζε θελνχ αξηζκνχ ηδηνθηήηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Φφξνπ
Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, ην αθίλεην ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηνλ ππφρξεν.
5.7. Ν ππφρξενο νθείιεη κέρξη ηελ ηειεπηαία, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εξγάζηκε
εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο έθδνζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, λα
ζπκπιεξψζεη νξζψο ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ απηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη βάζεη
ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ 5.1 έσο θαη 5.6.
6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ απαιιαγψλ, ε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη δηφξζσζεο ηεο
δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 35
πνινγηζκφο ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ
1. Ζ αμία ησλ αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή έμη
ηνηο ρηιίνηο (6‰).

2. Ζ αμία ησλ αθηλήησλ ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ, κε ηνλ φξν ηεο
ακνηβαηφηεηαο, λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηδηψθνπλ απνδεδεηγκέλα ζθνπνχο θνηλσθειείο,
ζξεζθεπηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηα ππνθείκελα ζε
θφξν αθίλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ΄, ηγ΄ θαη ηδ΄ ηνπ
άξζξνπ 29, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο ρηιίνηο (3‰).
3. Κε ζπληειεζηή έλα ηνηο ρηιίνηο (1‰) θνξνινγνχληαη:
α) Ζ αμία ησλ θηηζκάησλ ησλ αθηλήησλ ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή ή ηελ άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ επηρεηξήζεηο,
αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ.
β) Ζ αμία ησλ θηηζκάησλ ησλ αθηλήησλ ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα
λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
γ) Ζ αμία ησλ ππνθείκελσλ ζε θφξν αθίλεησλ ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ηα΄ ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε εμαίξεζε ηα αθίλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο ρηιίνηο (3‰).
δ) Ζ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξεηψλ
επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία θαη ησλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ Αθίλεηεο
Ξεξηνπζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην λ. 2778/1999 (ΦΔΘ 295 Α΄), φπσο ηζρχεη.
4. Ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ θηηζκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
θνξνινγία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα (1) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ
κέηξν, κε εμαίξεζε ηα εκηηειή θηίζκαηα θαη ηα γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά θηήξηα.
5. Γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 ε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ
ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππάγεηαη ζε θφξν κε
ζπληειεζηή 0,33‰. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ην ειάρηζην φξην
ηνπ ελφο (1) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ησλ θηηζκάησλ.

Άξζξν 36
πνινγηζκφο ηνπ θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ
1. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ θνξνινγείηαη ρσξηζηά.
2. Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ
επηβάιιεηαη θφξνο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:
Ξνζφ θφξνπ
Πχλνιν
θαηά
Φνξνινγεηέαο
Αμίαο
ζπληειεζηήο θαηά
θιηκάθην
Φνξνινγηθφο
Θιηκάθην
(€)

θιηκάθην %

(€)

Πχλνιν
(€)

(€)

400.000,00

0

0,00

400.000,00

0,00

100.000,00

0,1 %

100,0

500.000,00

100,00

Φφξνπ

100.000,00

0,3 %

300,0

600.000,00

400,00

100.000,00

0,6 %

600,0

700.000,00

1.000,00

100.000,00

0,9 %

900,0

800.000,00

1.900

ππεξβάιινλ

1,0 %

3. Δηδηθά γηα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 ζε θνξνινγεηέα αμία πεξηνπζίαο
κεγαιχηεξε ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000,00) επξψ, ν ζπληειεζηήο
θνξνιφγεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) γηα ηελ αμία άλσ ησλ
πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000,00) επξψ.

Άξζξν 37
Θαηαβνιή ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ
1. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο
δηκεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο
δήισζεο, νη δε ππφινηπεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ησλ δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ.
2. Γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο,
ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.

Άξζξν 38
Θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ
1. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο
δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε
θαζεκία απφ ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα, αληηζηνίρσο, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.
2. Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη Πεπηέκβξην ηνπ νηθείνπ
έηνπο, θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ
κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε δεχηεξε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.
3. Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ην κήλα Νθηψβξην ηνπ νηθείνπ έηνπο θαη κεηά,
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.
4. Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο είλαη κέρξη δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ
αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, γηα φινπο ηνπο ππνρξένπο ηνχην ζα θαηαβιεζεί κέρξη
ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.

Άξζξν 39
Ξξφζζεηνη θφξνη λνκηθψλ πξνζψπσλ
Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ
άξζξνπ 1, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 2, 4, 9, 14, 15, 22, 23 θαη 24 ηνπ λ.
2523/1997, φπσο ηζρχνπλ.

Άξζξν 40
Ξξφζζεηνη θφξνη θπζηθψλ πξνζψπσλ
1. Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ
άξζξνπ 1, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 2, 4, 9, 14, 15, 22, 23 θαη 24 ηνπ λ.
2523/1997, φπσο ηζρχνπλ.
2. Γελ επηβάιιεηαη ην απηνηειέο πξφζηηκν φηαλ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά θφξνπ γηα
θαηαβνιή, εθφζνλ έρεη ήδε επηβιεζεί απηνηειέο πξφζηηκν γηα ηε δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ.
3. Υο αθεηεξία γηα ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ νηθείνπ έηνπο.

Άξζξν 41
Αξκφδηνο πξντζηάκελνο
πξνζψπσλ

Γεκφζηαο

Νηθνλνκηθήο

πεξεζίαο

λνκηθψλ

1. Γηα ηελ παξαιαβή, ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηελ
εμαθξίβσζε απηψλ πνπ δελ έρνπλ επηδψζεη δειψζεηο θαη γεληθά γηα ηελ επηβνιή
ηνπ θφξνπ αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, πνπ
είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε αξκνδηφηεηα
πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν.

Άξζξν 42
Αξκφδηνο πξντζηάκελνο
πξνζψπσλ

Γεκφζηαο

Νηθνλνκηθήο

πεξεζίαο

θπζηθψλ

1. Γηα ηε ζχλζεζε, ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ
επηβνιή ηνπ θφξνπ αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο

πεξεζίαο, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία
εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κπνξεί θάζε θνξά λα ηξνπνπνηείηαη ε
αξκνδηφηεηα πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν.

Άξζξν 43
Κεηαγξαθή δειψζεσλ
1. Νη δειψζεηο θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο
πεξεζίαο ζε βηβιία κεηαγξαθήο δειψζεσλ.
2. Ζ θαηαρψξηζε ησλ δειψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
ελεξγείηαη ζηα βηβιία κεηαγξαθήο δειψζεσλ, κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά
ππνβνιήο ή ζχλζεζήο ηνπο.

Άξζξν 44
Βεβαίσζε ηνπ θφξνπ
1. Ν πξντζηάκελνο ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο βεβαηψλεη ην θφξν,
αξρηθφ ή πξφζζεην, θαηά πεξίπησζε, πνπ πξνθχπηεη:
α) βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ή ζπληίζεληαη κεραλνγξαθηθά,
β) βάζεη ησλ θχιισλ ειέγρνπ, εθφζνλ απηά έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί κε δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή ιφγσ κε άζθεζεο ή εθπξφζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο,
γ) βάζεη νξηζηηθψλ απνθάζεσλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή πξαθηηθψλ δηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ.
2. Γηα ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ν πξντζηάκελνο Γεκφζηαο
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ζπληάζζεη ρξεκαηηθφ θαηάινγν κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα πνπ απνθηήζεθε ν ηίηινο βεβαίσζεο θαη νπσζδήπνηε
φρη αξγφηεξα απφ ηξία (3) έηε απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο ζην νπνίν απνθηήζεθε ν
ηίηινο βεβαίσζεο.
Ζ παξάιεηςε βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απνηειεί
πεηζαξρηθφ αδίθεκα, πνπ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παιιειηθνχ
Θψδηθα.
3. Γελ βεβαηψλεηαη ην πνζφ πνπ ηειηθψο νθείιεηαη κε βάζε νπνηνλδήπνηε λφκηκν
ηίηιν, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη επηά (27) επξψ αλά ζχλνιν
δήισζεο.
4. Αλ κε αίηεζε ηνπ ελφο ζπδχγνπ δεηεζεί ν δηαρσξηζκφο ηεο νθεηιήο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ησλ ζπδχγσλ, ν
αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ππνρξενχηαη λα
αλαθνηλψζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ην πνζφ απηήο ηεο νθεηιήο. Ρν έγγξαθν

απηφ απνηειεί λφκηκν ηίηιν, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζην ρξφλν πνπ έγηλε ε
βεβαίσζε ηνπ νιηθνχ πνζνχ απηήο ηεο νθεηιήο.
5. Αλ δελ έρεη επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη αζθήζεθε απφ ηνλ
θνξνινγνχκελν εκπξφζεζκε πξνζθπγή, βεβαηψλεηαη ακέζσο απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ
(25%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ.
Ρν πνζφ απηφ βεβαηψλεηαη πξηλ ηε δηαβίβαζε ηεο πξνζθπγήο ζην δηνηθεηηθφ
δηθαζηήξην θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε βεβαίσζε κήλα.
Ζ αλαζηνιή πνπ ρνξεγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200 έσο 205 ηνπ λ.
2717/1999, δελ απνθιείεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο θαη
ηακεηαθψο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ
θφξνπ.
6. Φφξνο πνπ έρεη ήδε βεβαησζεί θαηά ην πνζφ πνπ δελ νθείιεηαη βάζεη νξηζηηθήο
απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, εθπίπηεη ή επηζηξέθεηαη θαηά πεξίπησζε.
Ρπρφλ άζθεζε έθεζεο απφ ην Γεκφζην θαηά νξηζηηθψλ απνθάζεσλ δηνηθεηηθψλ
πξσηνδηθείσλ δελ αλαζηέιιεη, ζε θακηά πεξίπησζε, ηε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο
ησλ πνζψλ πνπ βεβαηψζεθαλ ή ηεο επηζηξνθήο ησλ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ
αιιά δελ νθείινληαη βάζεη ησλ απνθάζεσλ απηψλ.
7. Βάζεη ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ εθεηείσλ ή ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, ν πξντζηάκελνο ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο πξνβαίλεη ζε
λέα εθθαζάξηζε θφξνπ θαη ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθή βεβαίσζε ηνπ επηπιένλ
θφξνπ πνπ ηπρφλ νθείιεηαη ή έθπησζε ηνπ επηπιένλ πνζνχ θφξνπ πνπ
βεβαηψζεθε.

Άξζξν 45
Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ – Ξαξαγξαθή
1. Γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ή ζπληίζεληαη, ηελ
έθδνζε ησλ πξάμεσλ επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηνλ έιεγρν, ηελ επίδνζε ησλ
πξνζθιήζεσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ εγγξάθσλ, ηελ εμψδηθε ιχζε ησλ
δηαθνξψλ, ην απφξξεην ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ηε δηαδηθαζία
βεβαίσζεο ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 61 έσο θαη 76, 82, 85, 107, 108, 112, 113 θαη 115 ηνπ Θψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά.
2. Ζ θνηλνπνίεζε θχιινπ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηίαο
απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ηνπ έηνπο ζχλζεζεο ηεο δήισζεο γηα ηα
θπζηθά πξφζσπα. Ρν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ
παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο δεθαεηίαο.
3. Νη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε
θχιισλ ειέγρνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, γηα φζεο ππνζέζεηο αθνξνχλ επίδηθα
αθίλεηα κεηαμχ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ απηψλ,
παξαηείλνληαη κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο.

Άξζξν 46
Φνξνινγηθφ απφξξεην
1. Νη δειψζεηο Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα δίσμε
εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηε δήισζε γηα παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
2. Νη δειψζεηο Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο είλαη απφξξεηεο θαη δελ επηηξέπεηαη ε
γλσζηνπνίεζή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, εθηφο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ηνλ
νπνίν αθνξνχλ απηέο.
3. Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη:
α) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη ζηνπο
νξθσηνχο εθηηκεηέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 1445 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
β) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο ή
ειέγρνπ ησλ πάζεο θχζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, εληζρχζεσλ ή επηδνηήζεσλ πνπ
θαηαβάιινληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη θνξείο θαη πξνέξρνληαη απφ
εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο, γηα ηελ άζθεζε απνθιεηζηηθά ησλ παξαπάλσ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
γ) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηα Γξαθεία θαη ηα κέιε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Θξάηνπο, θαζψο θαη ζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ή ηελ απφθξνπζε ησλ
θαη’ απηψλ αμηψζεσλ ηξίησλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
δ) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε δηθαζηηθή αξρή, εάλ έρεη δηαηαρζεί πξνζεθφλησο
θχξηα αλάθξηζε, πξναλάθξηζε ή ηνπιάρηζηνλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε.
ε) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ πησρνχ ζην
ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο.
4. Ζ παξαβίαζε ηνπ θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπληζηά
πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ
δηθαίνπ θαη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα
γηα παξάβαζε θαζήθνληνο.
5. Νη επζχλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ βαξχλνπλ θαη ηα πξφζσπα, πνπ είλαη
ππάιιεινη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, ηα νπνία λφκηκα
ιακβάλνπλ γλψζε θνξνινγηθψλ απνξξήησλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά γηα ζθνπφ
δηάθνξν εθείλνπ πνπ ν λφκνο επηηξέπεη ή ηα αλαθνηλψλνπλ κε θάζε ηξφπν, άκεζν
ή έκκεζν, ζε ηξίηνπο. Ρα ινηπά πξφζσπα ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη
έμη (6) κήλεο κεηά απφ έγθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ή ηνπ αξκφδηνπ επηζεσξεηή πξνο ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη κε πξφζηηκν

πνπ νξίδεηαη ζην λ. 2523/1997, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο ηνπ
πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ.

Άξζξν 47
Δπζχλεο θαη δηθαηψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ θπξίσλ ή επηθαξπσηψλ αθηλήησλ
θαη επζχλεο αιεζηλψλ θπξίσλ αθηλήησλ
1. Νη ηειεπηαίνη θχξηνη ή επηθαξπσηέο ησλ αθηλήησλ επζχλνληαη ζε νιφθιεξν,
καδί κε ηνπο ππφρξενπο, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο πνπ ηα
βαξχλεη, εθφζνλ ν Φφξνο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηνπ
ππνρξένπ κε ηίηιν, ν νπνίνο ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηειεπηαίν θάηνρν. Ρα πξφζσπα
απηά έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνρξένπ, κφλν σο πξνο
ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ νξηζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, αθφκε θαη κεηά ηε πάξνδν ηεο λφκηκεο
πξνζεζκίαο, νπσζδήπνηε φκσο κέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή
ηνπο γηα πιεξσκή απφ ηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.
2. Ν θφξνο πνπ βαξχλεη ην θαηερφκελν αθίλεην ππνινγίδεηαη κε επηκεξηζκφ ηνπ
νιηθνχ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πξνο ηελ αμία
ηνπ αθηλήηνπ απηνχ. Ν επηκεξηζκφο απηφο γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο.
3. Νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππφρξεσλ ζε θφξν Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, ν
εθηειεζηήο δηαζήθεο θιεξνλνκηαίαο πεξηνπζίαο πνπ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ε νπνία
έρεη θαηαιεθζεί ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ φξν ηεο εθηέιεζεο θνηλσθειψλ ή
θηιαλζξσπηθψλ έξγσλ, ν εθθαζαξηζηήο ή πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ή βξίζθεηαη θάησ απφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, θαζψο θαη ν ζχλδηθνο ηεο πηψρεπζεο επζχλνληαη ζε νιφθιεξν, καδί κε
ηνπο ππφρξενπο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ γελλήζεθαλ θαη
νθείινληαη ζε δηθέο ηνπο πξάμεηο ή παξαιείςεηο.
4. Ζ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ππνρξενχηαη λα παξαβιέπεη ην θεξφκελν σο
ππνθείκελν θνξνινγίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα,
ηεο νπνίαο ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ, κεξίδσλ ή ζπκκεηνρψλ, αλήθνπλ
άκεζα ή έκκεζα ζε θπζηθφ πξφζσπν ή θαη ζε ζπδχγνπο ή ζπγγελείο κέρξη
δεπηέξνπ βαζκνχ, εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ε θηήζε ηεο
θπξηφηεηαο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα, δηελεξγήζεθε γηα λα
θαηαζηξαηεγεζνχλ νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ε
θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππνθείκελν θνξνιφγεζεο ινγίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν θαη επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ε ζρεηηθή
θνξνινγία. Ρν λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη
εηο νιφθιεξνλ κε ην θπζηθφ πξφζσπν, γηα ην θφξν πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε
ην πξνεγνχκελν εδάθην.

Άξζξν 48
πνρξεψζεηο ζπκβνιαηνγξάθσλ, ππνζεθνθπιάθσλ θαη πξντζηακέλσλ
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ

1. Απαγνξεχεηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, κε ην νπνίν
κεηαβηβάδεηαη κε αληάιιαγκα ή κε ραξηζηηθή αηηία ε θπξηφηεηα αθηλήηνπ ή
κεηαβηβάδνληαη ή δεκηνπξγνχληαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηφ, αλ δελ
επηζπλαθζεί απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ζην ζπκβφιαην πνπ ζπληάζζεη,
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, κε ην
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη φηη ην αθίλεην έρεη δεισζεί ζηε δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο
Ξεξηνπζίαο θαη έρεη θαηαβιεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ γηα ηα δχν
πξνεγνχκελα ηεο κεηαβίβαζεο έηε.
2. Νη θχιαθεο κεηαγξαθψλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ
ππνρξενχληαη λα αξλεζνχλ ηε κεηαγξαθή ή ηελ θαηαρψξηζε ζηα θηεκαηνινγηθά
βηβιία ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κε ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη κε αληάιιαγκα ή
κε ραξηζηηθή αηηία ε θπξηφηεηα ελφο αθηλήηνπ ή κεηαβηβάδνληαη ή δεκηνπξγνχληαη
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηφ, εάλ δελ πξνζθνκίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Άξζξν 49
Θπξψζεηο
1. Νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη θχιαθεο κεηαγξαθψλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ
θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λφκνπ απηνχ ππφθεηληαη ζε
πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, γηα θάζε παξάβαζε. Ρα
πξφζηηκα απηά επηβάιινληαη κε ηδηαίηεξε πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ν.. ηεο
αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο. Θαηά
ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ην πξφζηηκν πνπ επηβιήζεθε κεηψλεηαη ζην έλα
ηξίην (1/3) απηνχ.
2. Πηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο δήισζεο αθηλήηνπ θαη εθφζνλ δεηεζεί ην
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λφκνπ απηνχ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο εθπξφζεζκεο δήισζεο, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν ηζφπνζν ηνπ
αλαινγνχληνο βάζεη ηεο ππνβιεζείζαο ή ζπληεζείζαο δήισζεο θφξνπ γηα ην
αθίλεην. Ρα πξφζηηκα απηά επηβάιινληαη κε ηδηαίηεξε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ν..

Άξζξν 50
Κε επηβνιή θφξνπ θαη
Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο

δηθαησκάησλ

γηα

ινγαξηαζκφ

ηξίησλ

–

1. Θαλέλαο άιινο θφξνο, ηέινο, δηθαίσκα ή εηζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ
ή ηξίηνπ δελ βεβαηψλεηαη καδί κε ην θφξν πνπ επηβάιιεηαη κε ηα άξζξα 27 έσο 50
ηνπ παξφληνο.

2. Ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη κε ηα άξζξα 27 έσο 50 ηνπ παξφληνο δελ ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ.
3. Ν πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ κε απνθάζεηο ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο:
α) πξνζδηνξίδεη, εγθξίλεη θαη δίλεη εληνιέο γηα θάζε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 έσο 50 ηνπ παξφληνο,
ε νπνία θαηαινγίδεηαη ζηα έμνδα βεβαίσζεο ησλ άκεζσλ θφξσλ, φπνπ απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,
β) θαζνξίδεη φζα αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 έσο 50
ηνπ παξφληνο θαη γεληθά θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.

Άξζξν 51
Γήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ
1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΘ 312 Α΄),
φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Ρα αθίλεηα ή ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά, αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαγξαθή
ηνπο, γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ,
αλαγξάθνληαη ζηελ νηθεία δήισζε απφ:
α) ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ
ζπκβνιαίνπ θηήζεο,
β) ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο θαηαδίθεο ζε δήισζε βνπιήζεσο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ
νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα θπξηφηεηαο ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην
απφ νπνηαδήπνηε αηηία,
γ) ηνλ ππεξζεκαηηζηή, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο,
ζε πεξηπηψζεηο πιεηζηεξηαζκνχ,
δ) ηνπο θιεξνλφκνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
δα) απφ ηνπο εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνπο θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ έρεη
δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο δήισζεο
έηνπο,
δβ) απφ ηνπο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνπο θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ έρεη
δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο δήισζεο
έηνπο,
ε) απφ φζνπο έρνπλ απνθηήζεη αθίλεην κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην δσξεάο αηηία
ζαλάηνπ, εθφζνλ ν ζάλαηνο επήιζε κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ
ηεο δήισζεο έηνπο,
ζη) ηνλ λνκέα επίδηθσλ αθηλήησλ,

δ) ηνλ εθ πξνζπκθψλνπ αγνξαζηή αθηλήηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο
πξνζπκθψλνπ κε απηνζχκβαζε, κε εμαίξεζε ηα εξγνιαβηθά πξνζχκθσλα,
ε) ηνπο δηθαηνχρνπο δηακεξίζκαηνο – θαηνηθίαο ηνπ Νξγαληζκνχ Δξγαηηθήο
Θαηνηθίαο (Ν.Δ.Θ.), νη νπνίνη έρνπλ παξαιάβεη απηά ρσξίο νξηζηηθά
παξαρσξεηήξηα,
ζ) ηνλ ππφρξεν γνλέα, γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ
ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο,
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2234/1994, φπσο ηζρχεη. Ρέθλν ην νπνίν
έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιεη απηνηειψο
δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ,
η) ηνλ θεδεκφλα, γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζρνιάδνπ-ζαο θιεξνλνκηάο γηα φζν
δηάζηεκα ηε δηαρεηξίδεηαη,
ηα) ηνλ εθηειεζηή δηαζήθεο, γηα ηελ θιεξνλνκηαία αθίλεηε πεξηνπζία γηα φζν
δηάζηεκα ηε δηαρεηξίδεηαη θαη ηε δηνηθεί,
ηβ) ηνλ ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο, γηα ηελ πησρεπηηθή αθίλεηε πεξηνπζία,
ηγ) ηνλ κεζεγγπνχρν αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Απφ ην έηνο 2011 θαη επφκελα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππφρξενο
ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη ν εξγνιάβνο γηα αθίλεηα ηα νπνία
ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν
ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ απηφο ζα ππνδείμεη, εθφζνλ έρνπλ
παξέιζεη ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ
εθκηζζσζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εληφο ησλ ηξηψλ (3) απηψλ
εηψλ απφ ηνλ εξγνιάβν.»
2. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, φπσο ηζρχεη, πξηλ απφ ην
ηειεπηαίν εδάθην πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ηα θπζηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ
Α.Φ.Κ. ηνπο, κε αξρή ην ςεθίν 1 θαη νινθιήξσζε κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο
εκέξεο. Υο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο γηα ην ςεθίν 1 νξίδεηαη ε
15ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο.
Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ
Α.Φ.Κ. ηνπο, κε αξρή ην ςεθίν 1 θαη νινθιήξσζε κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο
εκέξεο. Υο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο γηα ην ςεθίν 1 νξίδεηαη ε
15ε Καΐνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο.»
3. Πην άξζξν 23 ηνπ λ. 3427/2005, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη κεηά ηελ
παξάγξαθν 4 λέεο παξάγξαθνη 5, 6, 7, 8, 9 θαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
αλαξηζκείηαη ζε 10:
«5. Αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή
ηνπο θαη ηελ εμαθξίβσζε απηψλ
ζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηε
πεξεζίαο ηνπ ππνρξένπ ηελ 1ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε.

ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ηνλ έιεγρφ
πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δειψζεηο είλαη ν πξντθνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο
Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν γελλάηαη ε

6. Ζ ππνρξέσζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ
αθηλήησλ δελ παξαγξάθεηαη.
7.
Νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα δίσμε
εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηε δήισζε, γηα παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη απφξξεηεο θαη δελ επηηξέπεηαη ε
γλσζηνπνίεζή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηφο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζηνλ
νπνίν αθνξνχλ απηέο.
Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη, απνθιεηζηηθά θαη κφλν:
α) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη ζηνπο
νξθσηνχο εθηηκεηέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 1445 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
β) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο ή
ειέγρνπ ησλ πάζεο θχζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, εληζρχζεσλ ή επηδνηήζεσλ πνπ
θαηαβάιινληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη θνξείο θαη πξνέξρνληαη απφ
εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο, γηα ηελ άζθεζε απνθιεηζηηθά ησλ παξαπάλσ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
γ) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηα Γξαθεία θαη ηα κέιε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Θξάηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηελ απφθξνπζε ησλ
θαη’ απηνχ αμηψζεσλ ηξίησλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
δ) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζε δηθαζηηθή αξρή, εάλ έρεη δηαηαρζεί πξνζεθφλησο
θχξηα αλάθξηζε, πξναλάθξηζε ή ηνπιάρηζηνλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε.
ε) Ζ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ πησρνχ ζηνλ
ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο.
Ζ παξαβίαζε ηνπ θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζπληζηά
πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ
δηθαίνπ θαη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα
γηα παξάβαζε θαζήθνληνο.
Νη επζχλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ βαξχλνπλ θαη ηα πξφζσπα, πνπ είλαη
ππάιιεινη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, ηα νπνία λφκηκα
ιακβάλνπλ γλψζε θνξνινγηθψλ απνξξήησλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά γηα ζθνπφ
δηάθνξν εθείλνπ πνπ ν λφκνο επηηξέπεη ή ηα αλαθνηλψλνπλ κε θάζε ηξφπν, άκεζν
ή έκκεζν, ζε ηξίηνπο. Ρα ινηπά πξφζσπα ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη
έμη (6) κήλεο κεηά απφ έγθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο
πεξεζίαο ή ηνπ αξκφδηνπ επηζεσξεηή πξνο ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη κε ην
πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 2523/1997, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε
πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κεηά ηελ ηειεζηδηθία
ηεο απφθαζεο ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ.
8. Γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία δελ νξίδνληαη ξεηψο ζε ινηπέο δηαηάμεηο γηα ηηο
δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994,
φπσο ηζρχεη.

9. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο
δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997, φπσο
ηζρχνπλ.»

Άξζξν 52
Ξεξηνπζηνιφγην Αθηλήησλ
Πην λ. 3427/2005, φπσο ηζρχεη, κεηά ην άξζξν 23 θαη πξηλ απφ ην άξζξν 24,
πξνζηίζεηαη άξζξν 23Α΄ σο εμήο:
«Άξζξν 23Α
Ξεξηνπζηνιφγην Αθηλήησλ
1. Υο Ξεξηνπζηνιφγην Αθηλήησλ νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θάζε
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα
ηεο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο επί αθηλήησλ, θαζψο θαη
ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθψλ ρψξσλ
θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκήκα ππνγείνπ,
ππισηήο, δψκαηνο ή αθαιχπηνπ ρψξνπ νηθνδνκήο ησλ πην πάλσ αθηλήησλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
2. Ρν Ξεξηνπζηνιφγην Αθηλήησλ πξνθχπηεη απφ ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ησλ
δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ησλ εηψλ 2005 έσο 2008 πνπ είραλ ππνβιεζεί απφ
ηα ππφρξεα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Έηνο δεκηνπξγίαο ηνπ Ξεξηνπζηνινγίνπ
Αθηλήησλ νξίδεηαη ην 2008.
3. Ρν Ξεξηνπζηνιφγην Αθηλήησλ ελεκεξψλεηαη κέζσ ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ
αθηλήησλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ λ.
3427/2005, φπσο ηζρχεη.
4. Ρν πεξηερφκελν ηνπ Ξεξηνπζηνινγίνπ Αθηλήησλ είλαη απφξξεην, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, φπσο ηζρχεη.
5. Ρν πεξηερφκελν ηνπ Ξεξηνπζηνινγίνπ Αθηλήησλ δηαθπιάζζεηαη θαη δηαηεξείηαη
ζην δηελεθέο απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.
6. Ν πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ κε απνθάζεηο ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, πξνζδηνξίδεη, εγθξίλεη θαη δίλεη εληνιέο γηα θάζε
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ε νπνία θαηαινγίδεηαη ζηα έμνδα βεβαίσζεο ησλ άκεζσλ
θφξσλ, φπνπ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαη
θαζνξίδεη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαη γεληθά φζα αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.»

Άξζξν 53
Νινθιήξσζε εθθαζάξηζεο Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008

1. Φπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία δελ εθδφζεθε εθθαζαξηζηηθφ εληαίνπ ηέινπο
αθηλήησλ έηνπο 2008 έσο θαη ηελ 30ή Απξηιίνπ 2010, ελψ ήηαλ ππφρξεα ζε ηέινο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3634/2008, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ
αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2008 έσο θαη ηε 15ε Ηνπλίνπ 2010, πξνθεηκέλνπ λα
δειψζνπλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, φπσο ηζρχεη, ρσξίο
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαη κπνξεί λα παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 54
Ξξφζηηκν Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
1. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3634/2008 (ΦΔΘ 9 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3763/2009 (ΦΔΘ 80
Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Πηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ ππέβαιαλ αξρηθέο δειψζεηο εληαίνπ ηέινπο
αθηλήησλ κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία
ππνβνιήο ηεο δήισζεο, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζε ρίιηα
πεληαθφζηα (1.500) επξψ. Ρν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ζηελ νπνία γίλεηαη ζχληνκε
πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη θαη θνηλνπνηείηαη αξκνδίσο. Πε
δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, ην πξφζηηκν ηεο
παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδεηαη ζην έλα ηξίην (1/3) απηνχ. Γηα ηε δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ηε βεβαίσζε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997, φπσο ηζρχνπλ. Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αλππαξμίαο ηεο παξάβαζεο ην πξφζηηκν δηαγξάθεηαη. Ζ πξάμε
δηαγξαθήο πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε θαη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ αλππαξμία ηεο
παξάβαζεο.»
2. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009.

Άξζξν 55
Κεηαβαηηθή δηάηαμε
1. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ λ. 3634/2008, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 7
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3763/2009 θαη ίζρπε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ηφηε:
α) Αλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρεη επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο
δηαθνξάο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο ή αλ επηηεπρζεί κεηαγελέζηεξα δηνηθεηηθφο
ζπκβηβαζκφο ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ζε ππφζεζε πνπ ήηαλ
εθθξεκήο ελψπηφλ ηνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ην πξφζηηκν πεξηνξίδεηαη

ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ. Γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ
θαη ηνπ πνζνχ πνπ βεβαηψζεθε ζπληάζζεηαη Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο. Ρν πνζφ
ηεο έθπησζεο επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη, θαηά πεξίπησζε.
β) Πε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, δελ έρεη επέιζεη
δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαη ε πξάμε επηβνιήο
πξνζηίκνπ έρεη θαηαζηεί νξηζηηθή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζπληάζζεηαη
Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο γηα πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
πνζνχ πνπ έρεη βεβαησζεί θαη απηνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3634/2008, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 54 ηνπ
παξφληνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επέξρεηαη δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ρν
πνζφ απηφ επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη, θαηά πεξίπησζε.
γ) Πε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε νπνία δελ έρεη
θαηαζηεί νξηζηηθή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα έρεη βεβαησζεί ην
πνζφ ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζε απηήλ, ηφηε γηα ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ
εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3634/2008, φπσο ηζρχεη κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην άξζξν 54 ηνπ παξφληνο.
2. Ρν Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο ζπληάζζεηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππφρξενπ, ε
νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 30ή Πεπηεκβξίνπ 2010.

Άξζξν 56
Θαηάξγεζε ηνπ Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ
1. Απφ ην έηνο 2010 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο θαη 19 ηνπ λ.
3634/2008, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
2. Νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ζε ππνζέζεηο Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ, γηα ηηο
νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Γηα ηηο
ππνζέζεηο απηέο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
7, ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ λ. 3634/2008, φπσο ηζρχεη.

Άξζξν 57
Δηδηθφο θφξνο επί ησλ αθηλήησλ
1. Ρν άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΘ 330 Α΄), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«Άξζξν 15
Δηδηθφο θφξνο επί ησλ αθηλήησλ
1. Λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ Θ.Φ.Δ.,
πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε
αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θαηαβάιινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) επί ηεο αμίαο απηψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν
17 ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. Απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη, αλεμάξηεηα
απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο:
α) Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
β) Δηαηξείεο νη νπνίεο αζθνχλ εκπνξηθή, κεηαπνηεηηθή, βηνκεραληθή, βηνηερληθή ή
παξνρήο ππεξεζηψλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, εθφζνλ θαηά ην νηθείν
νηθνλνκηθφ έηνο ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά απηή είλαη
κεγαιχηεξα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ αθίλεηα. Πηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ
αθίλεηα δελ ππνινγίδνληαη ηα έζνδα απφ αθίλεηα, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχλ νη
εηαηξείεο απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Πηελ εμαίξεζε απηή ππάγνληαη, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ
ηνπο ζηελ Διιάδα θαη γηα δηάζηεκα επηά (7) εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο
νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαη εηαηξείεο νη νπνίεο αλεγείξνπλ θηήξηα ή άιιεο
εγθαηαζηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ηδηνρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ άζθεζε
βηνκεραληθήο, ηνπξηζηηθήο ή εκπνξηθήο γεληθψο επηρείξεζεο. Ζ εμαίξεζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηα αθίλεηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε
βηνκεραληθή, ηνπξηζηηθή ή εκπνξηθή επηρείξεζε θαη αίξεηαη αλαδξνκηθά, αλ ε
εηαηξεία δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζηα αθίλεηα απηά,
κέζα ζε επηά (7) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή αλ ηα
αθίλεηα κεηαβηβαζζνχλ, εθκηζζσζνχλ, εηζθεξζνχλ θαηά ρξήζε, παξαρσξεζνχλ
δσξεάλ, ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε απφ ηελ εηαηξεία ή ηξίην θαηά
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο
αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
γ) Λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΘ 132 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΘ 82 Α΄), ην λ. 27/1975 (ΦΔΘ 77
Α΄), ην λ. 814/1978 (ΦΔΘ 144 Α΄) θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΘ 142 Α΄) θαη
πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ
ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθψο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
δ) Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην
Διιεληθφ Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή εηαηξείεο ησλ νπνίσλ
ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηνξίδεηαη απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ή απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ε) Ρν Διιεληθφ Γεκφζην ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθεληξσκέλεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, αιινδαπά θξάηε κε ηνλ
φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, νη γλσζηέο ζξεζθείεο θαη δφγκαηα θαηά ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ππληάγκαηνο, ην Ηεξφ Θνηλφ ηνπ Ξαλάγηνπ Ράθνπ, ε Ηεξά Κνλή
ηνπ Όξνπο Πηλά, ην Άγην Όξνο, ην Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππφιεσο, ην
Ξαηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο, ην Ξαηξηαξρείν Ηεξνζνιχκσλ θαη ε Νξζφδνμε Δθθιεζία
ηεο Αιβαλίαο.
ζη) Λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ζηελ Διιάδα ζθνπνχο
θνηλσθειείο, πνιηηηζηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα αθίλεηα πνπ
ηδηνρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ
ζθνπφ, γηα ηα αθίλεηα πνπ εθκεηαιιεχνληαη εθφζνλ ην πξντφλ ηεο εθκεηάιιεπζεο

δηαηίζεηαη απνδεδεηγκέλα γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζθνπψλ, θαζψο θαη γηα ηα
αθίλεηα πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη θελά ή δελ απνθέξνπλ θαλέλα εηζφδεκα.»
3. Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο:
α) Αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή
πνπ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηηο θαηέρνπλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηα θπζηθά πξφζσπα έρνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζηελ Διιάδα.
β) Δηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα αλήθνπλ ζε
θπζηθά πξφζσπα ή εθφζνλ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλήθνπλ νη
εηαηξείεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θπζηθά πξφζσπα
έρνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζηελ Διιάδα.
γ) Ξξνζσπηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ νη εηαηξηθέο κεξίδεο αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα
ή εθφζνλ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλήθνπλ νη εηαηξείεο νη νπνίεο
ζπκκεηέρνπλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θπζηθά πξφζσπα έρνπλ αξηζκφ
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζηελ Διιάδα.
δ) Δηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή
κεξίδσλ αλήθνπλ ζε ίδξπκα εκεδαπφ ή αιινδαπφ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα
επηδηψθεη ζηελ Διιάδα θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ην ζθνπφ απηφλ.
ε) Ρα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα θάζε είδνπο εκεδαπά ηακεία ή
εκεδαπνί νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη εκεδαπέο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο, ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, ηα εκεδαπά κνπζεία, ην Δπξσπατθφ
Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν Γειθψλ, νη Μέλεο Αξραηνινγηθέο Πρνιέο, νη εκεδαπνί
ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη νη ελψζεηο ηνπο, νη εκεδαπέο
δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3647/2008 (ΦΔΘ 37 Α΄), θαζψο θαη ηα εκεδαπά θιεξνδνηήκαηα
κε θνηλσθειή ζθνπφ, ηα εκεδαπά θνηλσθειή ηδξχκαηα πνπ επνπηεχνληαη απφ
δεκφζηα αξρή θαη ηα εκεδαπά ζσκαηεία.
Αλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ ησλ
εηαηξεηψλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ αλήθεη ζε εηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο
νπνίαο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά,
δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δήισζε θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εηαηξεία απηή, θαηά
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο.
Αλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ ησλ
εηαηξεηψλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαηέρνπλ πηζησηηθά ηδξχκαηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηακηεπηεξίσλ ή ηακείσλ παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ,
αζθαιηζηηθά
ηακεία,
αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο,
ακνηβαία
θεθάιαηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε
πεξηνπζία θιεηζηνχ ηχπνπ, εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, εηαηξείεο
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία θιεηζηνχ ηχπνπ, εθφζνλ φια ηα
αλσηέξσ ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επνπηεχνληαη απφ
αξρή θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη «ζεζκηθνί επελδπηέο»
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο
απηή λνείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2778/1999
(ΦΔΘ 295 Α΄), δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δήισζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηά ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο.

Αλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ ησλ
εηαηξεηψλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν ή
λνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζε άιιε
εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρψξα, απαηηείηαη, γηα λα ρνξεγεζεί απαιιαγή, λα
ζπληξέρνπλ γηα ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηαηξεία,
δηαπηζησζεί φηη ηα δεισζέληα θπζηθά πξφζσπα δελ είλαη νη πξαγκαηηθνί θνξείο
ηεο επηρείξεζεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ππφ ζηνηρεία α΄, β΄, γ΄, ηφηε, απφ ηελ
εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ, δελ παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ν.., γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, ηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην
αθίλεην απηφ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
4. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζε ηξίηε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 ππφ ζηνηρεία α΄, β΄
θαη γ΄ πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ππάξρεη ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηε ρψξα ηεο έδξαο ηνπο.
5. Ζ απφδεημε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο εμαηξέζεηο
ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 βαξχλεη ην πξφζσπν πνπ ηηο επηθαιείηαη.
6. Πηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 3, ε απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, ν ρξφλνο, ε
δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ
απηψλ.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη θχξηνη ή
επηθαξπσηέο απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ αλεμάξηεηα απφ
ηε κεηαγξαθή ηνπο.
8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα
απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
2. Πην άξζξν 17 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΘ 330 Α΄), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη κεηά
ηελ παξάγξαθν 2 λέεο παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο, θαη νη παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6
θαη 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαξηζκνχληαη ζε 5, 6, 7, 8 θαη 9 αληίζηνηρα:
«3. πνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ έρνπλ:
α) Νη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζην θφξν
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ απηνχ.

β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο
ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη
εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.
γ) Νη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη απηά ηεο πεξίπησζεο
δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
4. Νη ζπκβνιαηνγξάθνη νη νπνίνη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ
Θψδηθα Φνξνινγίαο Θιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ θαη Γνληθψλ Ξαξνρψλ θαη ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ α.λ. 1521/1950, απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. αληίγξαθα ησλ
ζπκβνιαίσλ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε νπνηαδήπνηε αηηία, νθείινπλ, θαηά ηελ
απνζηνιή ησλ ζπκβνιαίσλ ζηα νπνία ζπκβαιιφκελνο είλαη αιινδαπή εηαηξεία ή
άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ή εκεδαπή εηαηξεία ζηελ νπνία κεηέρεη
αιινδαπή εηαηξεία ή λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα, λα απνζηέιινπλ δεχηεξν
αληίγξαθν ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ ζπλνδεπφκελν απφ εηδηθφ δηαβηβαζηηθφ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία ζα δηαβηβάδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ν.. ηα αληίγξαθα
ησλ πην πάλσ ζπκβνιαίσλ, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο δηάηαμεο απηήο.»
(βι. ηελ ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ. 1093/10 (ΦΔΚ – 959 Β/30-6-2010) : Γηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαίξεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ από ηνλ εηδηθό θόξν επί
ησλ αθηλήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 3091/2002 (Φ.Δ.Κ. 330Α΄/24-122002), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 3842/2010 (Φ.Δ.Κ. 58Α΄/234-2010).

Άξζξν 58
Κεηαβαηηθή δηάηαμε - Δηδηθφο θφξνο επί ησλ αθηλήησλ
1. Κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία λνκηθψλ πξνζψπσλ ή
λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή
ηνπ απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θπζηθά πξφζσπα
κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, απαιιάζζνληαη
απφ ην θφξν ππεξαμίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θ.Φ.Δ., ηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ,
θαζψο θαη απφ ην ήκηζπ ηνπ θφξνπ δσξεάο ή κεηαβίβαζεο, πνπ αλαινγεί θαηά
πεξίπησζε. Δάλ ην θπζηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαβίβαζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη πξαγκαηηθφο θχξηνο ηνπ
αθηλήηνπ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
Θ.Φ.Δ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ην ρξφλν θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην
λνκηθφ πξφζσπν δελ ζα είραλ εθαξκνγή γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θχξην νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ.

(Με ηελ ππ 'αξζηκ. ΠΟΛ.1158/10 (ΦΔΚ 1810 Β/18-11-2010) απόθαζε
Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίδεηαη όηη :1. Η πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3842/2010 παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 29/12/2010.
2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο εηδηθνύ θόξνπ επί αθηλήησλ παξαηείλεηαη
κέρξη θαη ηελ 30/12/2010, αλεμαξηήησο ςεθίνπ Α.Φ.Μ)

2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο θαη παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
(Βι. ηελ ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ.1084/10 Απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ).

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄
ΔΚΚΔΠΝΗ ΦΝΟΝΗ

Άξζξν 59
Δλζσκάησζε Νδεγίαο 2008/117/ΔΘ
1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (θχξσζε κε ην λ.
2859/2000), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Θαη’ εμαίξεζε, ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο:
α) θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ επέρεη ζέζε
ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ, κε
εμαίξεζε ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ νη νπνίεο θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο
ηνπ ιήπηε, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14,
β) πξνθεηκέλνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ
ζηνηρείνπ, φηαλ απηφ εθδίδεηαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ,
γ) θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ επέρεη ζέζε
ηηκνινγίνπ θαη ην αξγφηεξν ηε 15ε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν
γελλήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 28,
δ) θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ
παξάδνζε αγαζψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 ή
ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 14,

ε) θαηά ην ρξφλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή θάζε δφζεο ζε πεξίπησζε
παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ε αληηπαξνρή θαηαβάιιεηαη πεξηνδηθά,
ζη) θαηά ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ππεξεζίεο νη νπνίεο
θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε
α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζπλερψο θαη ε παξνρή ηνπο ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη δελ έρνπλ νξηζηεί ή πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθέο
θαηαβνιέο έλαληη ινγαξηαζκνχ ή πιεξσκέο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξνρήο
ηνπο,
δ) θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο, ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ
ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ επηηαγή δεκφζηαο αξρήο
ή ζην φλνκά ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπ.»
2. Ξξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5γ ζην άξζξν 36 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (θχξσζε κε ην
λ. 2859/2000) σο εμήο:
«5.γ. Νη πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 5.α θαη 5.β
θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο ηελ εκεξνινγηαθή πεξίνδν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 16 θαη 18 θαη ζηελ πεξίπησζε κείσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο κεηά
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο, ηελ εκεξνινγηαθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ε κείσζε.»
3. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ 1.1.2010.

Άξζξν 60
Δλζσκάησζε άξζξνπ 3 ηεο Νδεγίαο 2008/8/ΔΘ
1. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (θχξσζε κε ην λ.
2859/2000), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο,
εθπαηδεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη παξφκνηεο εθδειψζεηο πξνο ππνθείκελα ζην θφξν
πξφζσπα.
Ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε
πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ςπραγσγηθέο
ή παξφκνηεο εθδειψζεηο, φπσο νη εκπνξηθέο θαη άιιεο εθζέζεηο, θαζψο θαη
παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε, πνπ παξέρνληαη ζε
ππνθείκελνπο ζην θφξν:
α) Δίλαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ νη εθδειψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
β) Γελ είλαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ
πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.»

νη

εθδειψζεηο

2. Πην άξζξν 14 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 8.α σο εμήο:

απηέο

«8.α.
Ξαξνρή
πνιηηηζηηθψλ,
θαιιηηερληθψλ,
αζιεηηθψλ,
επηζηεκνληθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη παξφκνησλ ππεξεζηψλ πξνο κε ππνθείκελα ζην
θφξν πξφζσπα.
Ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο,
αζιεηηθέο,
επηζηεκνληθέο,
εθπαηδεπηηθέο,
ςπραγσγηθέο
ή
παξφκνηεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εκπνξηθέο θαη άιιεο εθζέζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππεξεζηψλ ησλ δηνξγαλσηψλ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο
παξεπφκελσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο απηέο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε κε
ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα:
α) Δίλαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ νη εθδειψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
β) Γελ είλαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ
πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.»

νη

εθδειψζεηο

απηέο

3. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ 1.1.2011.

Άξζξν 61
Δλαξκφληζε δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο
2006/112/ΔΘ
1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3492/2006 (ΦΔΘ 210 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Γηα ππεξεζίεο νδηθήο βνήζεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο
ηζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ θαη παξαζρέζεθαλ κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ νθείιεηαη θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Ρπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά επηζηξέθνληαη θαη ηπρφλ βεβαησζέληα πνζά
δηαγξάθνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηζηξνθή δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ
αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ ηνπ αηηνχληνο.»
2. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Πηελ παξάδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ ελεξγνχλ νη εθδνηηθέο θαη
εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε ηηκή ιηαληθήο
πψιεζεο απηψλ ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Νη ππνθείκελνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηε δηάζεζε απηψλ ζην θνηλφ δελ επηβαξχλνπλ κε
θφξν ηελ παξάδνζε απηή, έρνπλ φκσο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ πνπ
πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30.»
3. H πεξίπησζε ιβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ
θαηαξγείηαη.

Άξζξν 62

Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ
1. Πηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη
δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Ρν 0,5 ηεο κνλάδαο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ αλψηεξε αθέξαηα κνλάδα.» Ζ
παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη απφ 15.3.2010.
2. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) ε παξνρή ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη δηάγλσζεο,
θαζψο θαη νη ζηελά ζπλδεφκελεο κε απηέο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο
ππεξεζηψλ, πνπ ελεξγνχληαη απφ νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Κε ηηο ππεξεζίεο απηέο εμνκνηψλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ζεξαπεπηηθψλ ινπηξψλ θαη ηακαηηθψλ πεγψλ.
Ζ ελ ιφγσ απαιιαγή ηζρχεη θαη γηα ινηπνχο νξγαληζκνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί:
i. δελ έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή επηδίσμε ηνπ θέξδνπο, ηα ελδερφκελα δε
θέξδε ηνπο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα δηαλέκνληαη αιιά λα δηαηίζεληαη γηα
ηε δηαηήξεζε ή ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
ii. ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ πξέπεη λα αζθείηαη απφ
πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ, είηε απηά ηα ίδηα είηε κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ, άκεζν ή
έκκεζν ζπκθέξνλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
iii. νη απαιιαγέο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θίλδπλν ζηξέβισζεο ησλ φξσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ,».
3. Ζ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε) νη παξνρέο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο
άζθεζεο ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απφ
ςπρνιφγνπο, καίεο, λνζνθφκνπο, θπζηθνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο θαη
εξγνζεξαπεπηέο.»
4. Ζ πεξίπησζε ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 θαηαξγείηαη.
5. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγξαθή δηαηάμεσλ ν θφξνο
επηζηξέθεηαη εθφζνλ:
α) θαηαβιήζεθε ζην Γεκφζην εμαξρήο αρξεψζηεηα ή
β) ην αρξεψζηεην πξνθχπηεη απφ επηγελφκελν ιφγν ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
i) είλαη αδχλαην λα κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ζε επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ή ζε
πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ γηα έθπησζε, ε έθπησζε απηή δελ θαηέζηε δπλαηή

ή
ii) αθνξά πξάμεηο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
30, θαζψο θαη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ
πξνβιέπεηαη αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ή νθείιεηαη ζε δηαθνξά ζπληειεζηψλ
εθξνψλ- εηζξνψλ ή
iii) αθνξά αγαζά επέλδπζεο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 33.»
6. Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (θχξσζε
κε ην λ. 2859/2000), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) λα ππνβάιιεη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο
αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κεηά ηελ 1.1.1996, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηνπ άξζξνπ 12, θαζψο θαη γηα ηηο
απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη απνδεηθλχεη φηη έγηλαλ κε ζθνπφ ηε
κεηαγελέζηεξε παξάδνζε εληφο άιινπ θξάηνπο – κέινπο, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15.»
7. Ζ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (θχξσζε
κε ην λ. 2859/2000) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε) λα ππνβάιινπλ ηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε
δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ηε δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
ίδηαο παξαγξάθνπ θαη λα εθαξκφδνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄
απηήο.»
8. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηζρχνπλ απφ 1.1.2010.
9. Πην άξζξν 39 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9.α σο εμήο:
«9.α. Νη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ κε δήισζή ηνπο λα
κεηαηάζζνληαη, απφ ηελ έλαξμε εκεξνινγηαθνχ κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο. Ζ δήισζε
απηή ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ν.. θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί
πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, απφ ηελ επφκελε ηεο κεηάηαμεο δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν.
Πε θάζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο κεηάηαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ απφ ηελ αιιαγή ηεο
θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ θνξνινγηθή πεξίνδν ή κέξνο απηήο, βξίζθνληαη κε βάζε
ηα αγνξαζζέληα θαηά ηελ πεξίνδν απηή εκπνξεχζηκα αγαζά ή παξαρζέληα έηνηκα
πξντφληα, κεησκέλα θαηά ηελ αμία ησλ αγαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή
πνπ ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά. Πε πεξίπησζε κε ζχληαμεο
απνγξαθήο, απηή ινγίδεηαη σο κεδεληθή.»
10. Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (λ. 2859/2000), φπσο
ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. Αλ κία επηρείξεζε κεηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά απφ έλα
θαζεζηψο ζε άιιν, θαηά ηελ έλαξμε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηα απνζέκαηα ησλ
εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, ηα νπνία ππάξρνπλ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ πνπ πξνεγείηαη ηνπ ρξφλνπ ηεο κεηάηαμεο απνγξάθνληαη, ππνρξεσηηθά ή
πξναηξεηηθά, θαηά ζπληειεζηή θφξνπ πνπ ηζρχεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο κεηάηαμεο θαη απνηηκψληαη, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ θαη:
α) Αλ ε κεηάηαμε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη απφ ηηο απαιιαζζφκελεο ή απφ ην εηδηθφ
θαζεζηψο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην θαλνληθφ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηελ
ηειεπηαία πξηλ απφ ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν
βξίζθνληαη κε βάζε ηα αγνξαζζέληα θαηά ηελ πεξίνδν απηή εκπνξεχζηκα αγαζά ή
παξαρζέληα έηνηκα πξντφληα, κεησκέλα θαηά ηελ αμία ησλ αγαζψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία
έγηλε ε αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ, κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ πνπ
επηβάξπλε ηα απνζέκαηα, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηαηάζζεηαη
απφ ην θαζεζηψο ησλ απαιιαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
β) Αλ ε επηρείξεζε κεηαηάζζεηαη απφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο ζην εηδηθφ θαζεζηψο
ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ή ζηηο απαιιαζζφκελεο, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηε
λέα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν βξίζθνληαη κε βάζε ηελ αμία ησλ αγνξαζζέλησλ θαηά
ηελ πεξίνδν απηή εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ή παξαρζέλησλ έηνηκσλ πξντφλησλ, ε
νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηελ αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή, κε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ επηβάξπλε ηα απνζέκαηα, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
κεηαηάζζεηαη ζην θαζεζηψο ησλ απαιιαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
Πε πεξίπησζε κε ζχληαμεο απνγξαθήο, απηή ινγίδεηαη σο κεδεληθή.»
11.Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ (λ.
2859/2000), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Γηα ηα απνγξαθφκελα αγαζά πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ 9α, 10 θαη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ππνβάιιεηαη κέζα ζε δχν (2)
κήλεο απφ ηε κεηάηαμε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ θαηά
ζπληειεζηή θφξνπ θαη ην θφξν πνπ αλαινγεί.»
12.α. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Ζ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ελεξγείηαη απφ ην Γεκφζην κε θαηαβνιή ζηνλ αγξφηε
πνζνχ, ην νπνίν πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 11%, ζηελ
αμία ησλ παξαδηδφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ αγξνηηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV ηνπ παξφληνο πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην
θφξν, εθηφο ησλ αγξνηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο ηζρχεη γηα πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη παξνρέο
αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2009 θαη εθεμήο.
β. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ, κεηά ην πξψην εδάθην
πξνζηίζεληαη δχν λέα εδάθηα, σο εμήο:
«Δηδηθά γηα πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηθήο ηνπο παξαγσγήο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αγξφηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή
απφ ιατθέο αγνξέο ή εμάγνληαη ή παξαδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ε
επηζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 5% ζηελ
αμία ησλ ελ ιφγσ πσιήζεσλ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ηεξνχκελν βηβιίν
εζφδσλ εμφδσλ.
Γηα ηελ παξάδνζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην εθδίδεηαη

εηδηθφ ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
θαλνληθή αμία ησλ παξαδηδφκελσλ αγαζψλ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19.»
13. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 41 θαηαξγείηαη θαη νη παξάγξαθνη 3, 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 41 αληηθαζίζηαληαη, σο εμήο:
«3. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30, 31, 32, 36 θαη 38 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο
αγξφηεο πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4.Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο αγξφηεο πνπ:
α) αζθνχλ ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη παξέρνπλ ηηο αγξνηηθέο ππεξεζίεο πνπ
πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42, κε ηε κνξθή εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε
ηχπνπ ή αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ,
β) πσινχλ αγξνηηθά πξντφληα παξαγσγήο ηνπο, χζηεξα απφ επεμεξγαζία πνπ
κπνξεί λα πξνζδψζεη ζε απηά ραξαθηήξα βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ πξντφλησλ,
γ) αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία έρνπλ
ππνρξέσζε λα ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Θψδηθα
Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ, εθηφο απφ ηνπο αγξφηεο πνπ πσινχλ πξντφληα δηθήο ηνπο
παξαγσγήο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή απφ ιατθέο αγνξέο, ή πξαγκαηνπνηνχλ
εμαγσγέο ή παξαδφζεηο πξνο άιιν θξάηνο - κέινο.
5.Νη αγξφηεο ηεο παξαγξάθνπ 4 εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ θφξνπ
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.
Δηδηθά γηα ηνπο αγξφηεο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4, ε έληαμε ζην
θαλνληθφ θαζεζηψο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί ε
ηήξεζε βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ ζηνπο εκπφξνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ίδηεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα ηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ππνβάιιεηαη δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36.»
14. Ρν άξζξν 57 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«Άξζξν 57
1. Ζ θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 49 θαη
50 ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα γίλεη χζηεξα απφ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ην ηέινο
ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο
δήισζεο ή ηεο έθηαθηεο δήισζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε
γηα ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο ή ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο επηζηξνθήο
απφ ηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο
πεληαεηίαο παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ.
2. Θαη’ εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα
θνηλνπνηεζεί πξάμε θαη κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο, φρη φκσο θαη κεηά ηελ πάξνδν
δεθαεηίαο εθφζνλ:

α) δελ ππνβιήζεθε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ή έθηαθηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο,
β) ε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ, ελ φισ
ή ελ κέξεη, νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απφ πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν
κε ζχκπξαμε ηνπ αξκφδηνπ θνξνινγηθνχ νξγάλνπ,
γ) αθνξά ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε πνπ πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 49.
3. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξνζέζκσο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ή ηεο θαηά
ηα παξαπάλσ έθηαθηεο δήισζεο, ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε
ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 49 θαη 50 παξαηείλεηαη ή αλαβηψλεη αλαιφγσο, ψζηε ν
ππνιεηπφκελνο ρξφλνο γηα ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο
επηβνιή θφξνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο
εληφο ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε.
4. Σξέε πξνο ην Γεκφζην, βεβαησζέληα ή βεβαηνχκελα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξαγξάθνληαη κεηά δεθαεηία
απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα.
5. Ζ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο
δήισζεο πνπ αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο γελλήζεθε ην
δηθαίσκα έθπησζεο απηνχ ή κεηά (3) ηξία έηε απφ ηελ εκεξνκελία εκπξφζεζκεο
ππνβνιήο ηεο έθηαθηεο δήισζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα
ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ
δειψζεσλ εθπξνζέζκσο, ε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή θφξνπ
παξαγξάθεηαη κεηά ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νη δειψζεηο απηέο
φθεηιαλ λα είραλ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο.
Ζ αμίσζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξνο επηζηξνθή θφξνπ αλαβηψλεη απφ ηεο
θνηλνπνηήζεσο πξάμεσο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, γηα ίζν ρξφλν, εθφζνλ έρεη
ππνβιεζεί αίηεκα πξνο επηζηξνθή πξηλ ην ρξφλν παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο θαη
ζπκπιεξψζεθε ν ρξφλνο παξαγξαθήο, ρσξίο λα ηθαλνπνηεζεί ή λα απνξξηθζεί
αηηηνινγεκέλα ην αίηεκα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ.
Υο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Ζ κε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο επηζηξνθήο ή ε κε αηηηνινγεκέλε απφξξηςε
απηνχ εγγξάθσο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο, απνηειεί
πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παιιειηθνχ
Θψδηθα.»
15. Ν ηίηινο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ΑΓΑΘΑ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝ ΞΑΓΝΛΡΑΗ ΠΔ ΚΔΗΥΚΔΛΝ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖ (2ν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21)».
16. Ζ παξάγξαθνο 55 ηνπ Θεθαιαίνπ Α΄ Αγαζά ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Θψδηθα
ΦΞΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«55. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα (Γ.Θ. 2716), ην θπζηθφ αέξην (Γ.Θ. 2711), θαζψο θαη
ζέξκαλζε κέζσ δηθηχνπ (ηειεζέξκαλζε).»

17. Θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ Θεθαιαίνπ Β΄ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ηνπ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗΗ ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2859/2000
(ΦΔΘ 248 Α΄), φπσο ηζρχεη.
18. Νη ηίηινη ησλ Θεθαιαίσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

«ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄: ΓΑΠΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄: ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄: ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΕΥΦΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ».

19. Ν ηίηινο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζεκείνπ 4 ηνπ Θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
IV ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ θαηαξγείηαη.

Άξζξν 63
Θαηάξγεζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ΦΞΑ
1. Ρν άξζξν 1 ηεο απφ 16.9.2009 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 181
Α΄), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3814/2010 (ΦΔΘ 3
Α΄,12.1.2010) θαηαξγείηαη.
2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3814/2010 (ΦΔΘ 3 Α΄,
12.1.2010) θαηαξγείηαη.
3. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηζρχνπλ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1εο Ηνπιίνπ 2010 θαη εθεμήο.

γηα

πξάμεηο

πνπ

Άξζξν 64
Δηδηθφο θφξνο ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο
Ρν άξζξν 2 ηνπ λ. 3790/2009 (ΦΔΘ 143 Α΄) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Δηδηθφο θφξνο ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο
1. Δπηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ νλνκαζία «εηδηθφο θφξνο
ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο», ν νπνίνο βαξχλεη φια ηα ηδησηηθά πινία αλαςπρήο,
φπσο απηά νξίδνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2743/1999 (ΦΔΘ 211 Α΄), ηα νπνία
επξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, είλαη λενινγεκέλα ζε ειιεληθφ ή αιινδαπφ
λενιφγην θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε δειηίν Θίλεζεο Ξινίνπ Αλαςπρήο (ΓΔ.Θ.Ξ.Α.) ή
δειηίν Θίλεζεο ζαιακεγνχ (TRANSIT LOG BOOK) ή άιιν αλάινγν έγγξαθν. Ν
εηδηθφο θφξνο επηβάιιεηαη επί ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο κφλν εθφζνλ

παξακέλνπλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ
εμήληα (60) εκεξψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δηδηθά γηα ην πξψην
έηνο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ην σο άλσ δηάζηεκα ησλ εμήληα (60) εκεξψλ ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ 1.1.2009 έσο 30.9.2009.
2. Ν εηδηθφο θφξνο είλαη εηήζηνο θαη αδηαίξεηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ιακβάλεηαη ππφςε ην νιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν
εζληθφηεηαο απηνχ ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα.
3. Δηδηθφο θφξνο επηβάιιεηαη ζε κεραλνθίλεηα ζθάθε πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 10
κέηξα θαη ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ πινίνπ σο εμήο:
α) γηα ηα επφκελα ηξία κέηξα, ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά κέηξν,
β) γηα ηα επφκελα ηέζζεξα κέηξα (ήηνη 14 έσο 17 κέηξα), πεληαθφζηα πελήληα
(550) επξψ αλά κέηξν,
γ) γηα ηα επφκελα ηέζζεξα κέηξα (ήηνη απφ 18 έσο 21 κέηξα), νθηαθφζηα (800)
επξψ αλά κέηξν,
δ) γηα ηα επφκελα ηέζζεξα κέηξα (ήηνη απφ 22 έσο 25 κέηξα), ρίιηα πελήληα
(1.050) επξψ αλά κέηξν,
ε) γηα ηα επφκελα κέηξα απφ ην 26ν θαη πάλσ, ρίιηα ηξηαθφζηα (1.300) επξψ αλά
κέηξν.
4. Δηδηθφο θφξνο επηβάιιεηαη ζε ηζηηνθφξα ζθάθε αλαςπρήο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα
15 κέηξα θαη ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ πινίνπ σο εμήο:
α) γηα ηα επφκελα πέληε κέηξα, δηαθφζηα (200) επξψ αλά κέηξν,
β) γηα ηα επφκελα πέληε κέηξα (ήηνη 21 έσο 25 κέηξα), ηεηξαθφζηα (400) επξψ
αλά κέηξν,
γ) γηα ηα επφκελα κέηξα απφ ην 26ν θαη πάλσ, εμαθφζηα (600) επξψ αλά κέηξν.
Γηα ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε θάησ ησλ 10 κέηξσλ θαη ηα ηζηηνθφξα ζθάθε θάησ
ησλ 15 κέηξσλ, θαηαβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο θαηαγξαθήο χςνπο ελφο (1) επξψ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.
5. πφρξενο ζε θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ είλαη ν θχξηνο ηνπ πινίνπ αλαςπρήο,
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη. Ξξνθεηκέλνπ γηα
ηδησηηθά πινία αλαςπρήο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιε-ξνλ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ν θάηνρνο ή ρξήζηεο ζχκθσλα κε ην ΓΔ.Θ.Ξ.Α. ή ην δειηίν
θίλεζεο ζαιακεγνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πινίν αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν θαη
ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ή δηαρεηξηζηήο.
6. Ν εηδηθφο θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, κέρξη ηε 15ε Νθησβξίνπ θάζε έηνπο θαη
αθνξά ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. Δηδηθά γηα ην πξψην έηνο εθαξκνγήο, ν
ρξφλνο θαηαβνιήο ζα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ
9.
Πηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζε
αιινδαπφ λενιφγην θαη ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν εηδηθφο θφξνο ηεο παξαγξάθνπ 1,

ν θφξνο απηφο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν πξηλ ηνλ απφπινπ, ζηελ
πιεζηέζηεξε Γ.Ν..
Ζ βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ γίλεηαη κε εηδηθή δήισζε ε νπνία
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζε θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ ζηνλ Ξξντζηάκελν
ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ Γεκφζηαο
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία. Όηαλ ν ππφρξενο θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν είλαη θάηνηθνο αιινδαπήο, ε δήισζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ν..,
ζηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην ιηκάλη ειιηκεληζκνχ ηνπ πινίνπ.
Πε πεξίπησζε κε δήισζεο ή εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο επηβάιιεηαη απφ
ηελ αξκφδηα θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα Γ.Ν.. πξφζζεηνο θφξνο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο.
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζηα ππφρξεα πινία απφ ηηο
Ιηκεληθέο Αξρέο δηαπηζησζεί ε κε θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ, ηα λαπηηιηαθά
έγγξαθα ηνπ πινίνπ παξαθξαηνχληαη κέρξη ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ
θαηαβνιήο ηνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα πινπ απφ πινίν αλαςπρήο πνπ ππφθεηηαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ αλ απηφο δελ έρεη θαηαβιεζεί γηα ην ηξέρνλ έηνο. Νη
ιηκεληθέο αξρέο ρνξεγνχλ άδεηα απφπινπ ζε πινίν αλαςπρήο πνπ ππφθεηηαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο
ηνπ.
7. Ρα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βεβαίσζε, ηνλ έιεγρν, ηελ παξαγξαθή ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο.
8. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ δελ
αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ βεβαηψλεηαη θαηά ηα
αλσηέξσ.
9. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ηξφπνο
απφδεημεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, ν ρξφλνο θαηαβνιήο θαηά ην πξψην έηνο
εθαξκνγήο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Δθφζνλ, απφ ηα ηεξνχκελα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
2743/1999 «Κεηξψν θαη Αξρείν επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο», δηαπηζησζεί
φηη, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο δηαηεξήζεσο ηεο εγγξαθήο
ηνπο ζε απηά, αλαθαιείηαη ε άδεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, ην
πινίν δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν θαη επηβάιιεηαη ν εηδηθφο θφξνο πνπ νξίδεηαη
ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
10. Ν έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ελφο πινίνπ αλαςπρήο ζε ηδησηηθφ θαη κε επαγγεικαηηθφ ζην
πιαίζην ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ αζθείηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν
θνξνινγίαο ηνπ ππφρξενπ, ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ν.. ειιηκεληζκνχ, απφ ηηο
ινηπέο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαηά
πεξίπησζε θαη δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν ζηνηρείν πνπ απνδίδεη ηνλ
πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πινίνπ.

Ν έιεγρνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά
κεηαβίβαζε ηνπ ζθάθνπο ή πξηλ ηελ αλαλέσζε ηεο αδείαο απηνχ.»

πξηλ

ηε

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄
ΘΔΚΑΡΑ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

Άξζξν 65
Γηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄) θαηαξγείηαη.
2. Ρν άξζξν 14 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 14
Αξκφδηα φξγαλα
1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
είλαη:
α) Ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.O.Y. ή ηνπ Ρεισλείνπ, γηα βαζηθή βεβαησκέλε νθεηιή
κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ.
β) Δπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.O.Y. ή ηνπ Ρεισλείνπ,
σο πξφεδξν θαη κέιε ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ
δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ή ηνπ αληίζηνηρνπ γξαθείνπ, γηα βαζηθή βεβαησκέλε νθεηιή
πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ θαη κέρξη ηηο νθηαθφζηεο
ρηιηάδεο (800.000) επξψ.
Γξακκαηέαο νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο έλαο απφ ηνπο ππαιιήινπο
ηεο πεξεζίαο.
γ) O πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ επφκελνπ
άξζξνπ γηα βαζηθή βεβαησκέλε νθεηιή, πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ (800.000) επξψ.
2. Αξκφδηα φξγαλα γηα επαλεμέηαζε αηηήκαηνο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ,
ιφγσ αληηθεηκεληθήο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ νθεηιέηε, είλαη:
α) ε επηηξνπή ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα βαζηθή βεβαησκέλε
νθεηιή κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ θαη β) ν
πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ επφκελνπ
άξζξνπ, γηα βαζηθή βεβαησκέλε νθεηιή άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000)
επξψ.

3. Ρα αλσηέξσ φξγαλα δχλαληαη λα ρνξεγνχλ άπαμ αλαζηνιή πιεξσκήο κέξνπο
ή ηνπ ζπλφινπ ζπγθεθξηκέλεο νθεηιήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη πέληε (5)
κελψλ, εθφζνλ ν νθεηιέηεο αληηκεησπίδεη απνδεδεηγκέλα πξφζθαηξε νηθνλνκηθή
αδπλακία θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ ηεο νθεηιήο ηνπ.
Ζ ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αλαζηνιήο πιεξσκήο παξέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηνλ αηηνχληα ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ην Γεκφζην
δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα
επηβνιήο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίησλ. Ζ αλσηέξσ αλαζηνιή δελ ρνξεγείηαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνπζαο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο.
Κε ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο αλαζηνιήο πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη ν ρξφλνο
παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.
2362/1995 (ΦΔΘ 247 Α΄), θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά.
4. Υο βαζηθή νθεηιή, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ εμέηαζεο ηνπ
αηηήκαηνο δηεπθφιπλζεο ή αλαζηνιήο, ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ
νθεηιψλ φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρσξίο ηηο
πξνζαπμήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΘ 90 Α΄) (Θ.Δ.Γ.Δ.).»
3. Ρν άξζξν 18 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 18
Ξξνυπνζέζεηο εμέηαζεο αηηήκαηνο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο Ξεξηνξηζκνί - Δπαλεμέηαζε
1. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο απαηηνχληαη: α) ε ππνβνιή αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε ή ζπλππφρξενπ πξνζψπνπ, β) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πνζνζηφ πέληε
ηνηο ρηιίνηο (5‰) επί ηεο βαζηθήο νθεηιήο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε δηεπθφιπλζε,
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα (1.000) επξψ.
2. Δθφζνλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, πθίζηαληαη ζηελ ίδηα νθεηιή, γηα ηελ
νπνία δεηείηαη ε δηεπθφιπλζε, θαη κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο απηήο, ην πνζφ απηψλ
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ απφθαζε ηεο δηεπθφιπλζεο, νπφηε ζηηο δφζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ
νθεηιέηε πξνζηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο. Αλ
ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νθεηιέο κε κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο, πξνζηίζεηαη ν
αξηζκφο ησλ δφζεσλ ηεο νθεηιήο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο,
πιελ φκσο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δφζεσλ ηεο δηεπθφιπλζεο δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηηο ζαξάληα νθηψ (48). Γηα νθεηιέο πνπ ε πεξηνδηθφηεηα θαηαβνιήο ησλ
θαηά λφκν δφζεσλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κήλα, νη κε ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο απηψλ
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ
νθεηιέηε.
3. Γηα ηελ ίδηα νθεηιή επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε κέρξη ηξηψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη’
αλψηαην φξην αλεμάξηεηα αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ή
ζπλππφρξεν πξφζσπν θαη νη δφζεηο απηψλ θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο:
α) ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο,

β) ε δεχηεξε δηεπθφιπλζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ απψιεηα ηεο πξψηεο θαη
ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ απηήο θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία, κε ηνλ
πεξηνξηζκφ φηη ε πξψηε δφζε απηήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε πνζνζηφ
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο νθεηιήο γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε δεχηεξε
δηεπθφιπλζε,
γ) ε ηξίηε δηεπθφιπλζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ απψιεηα ηεο δεχηεξεο,
εθφζνλ φκσο θαηαηεζεί εγγχεζε κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιεξσκή ησλ
δφζεσλ απηήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ ησλ
δφζεσλ ηεο δεχηεξεο δηεπθφιπλζεο θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε πξψηε δφζε απηήο
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο νθεηιήο γηα ηελ
νπνία δεηήζεθε ε ηξίηε δηεπθφιπλζε.
4. Πε θάζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο γηα
αλαζηνιή κέηξνπ είζπξαμεο ή γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, κπνξεί
λα ηίζεηαη απμεκέλν πνζφ πξψηεο δφζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηε
ρνξεγεί πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
5. O νθεηιέηεο εθπίπηεη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο, εθφζνλ δελ πιεξψζεη ηξεηο ζπλερείο κεληαίεο δφζεηο απηήο. To ίδην
ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο πξνηειεπηαίαο ή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο
ηεο δηεπθφιπλζεο, εθφζνλ παξέιζεη αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα.
6. Ν νθεηιέηεο, ν νπνίνο αδπλαηεί αληηθεηκεληθά λα αληαπνθξηζεί ζηηο δφζεηο ηεο
πξψηεο δηεπθφιπλζεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα ππνβάιεη άπαμ αίηεζε
επαλεμέηαζεο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ απηήο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη
ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ν.. ή ηνπ Ρεισλείνπ, φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή,
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο δφζεο ηεο δηεπθφιπλζεο, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε επαλεμέηαζε θαη
ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε αληηθεηκεληθή αδπλακία
ζπκκφξθσζεο ηνπ νθεηιέηε ζηε δηεπθφιπλζε απηή.
7. Ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο, ηεο νπνίαο δεηήζεθε ε
επαλεμέηαζε, κπνξεί, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
απμεζεί κέρξη ηνπ ηξηπιαζίνπ, θαη’ αλψηαην φξην, ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
ζπληειεζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 17, αιιά ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ζαξάληα νθηψ (48). Θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, επί αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, πνπ έγηλε δεθηφ, αθαηξείηαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ πνπ
έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί θαη ην πνζφ ηεο λέαο δφζεο θαζνξίδεηαη επί ηνπ
ελαπνκείλαληνο αλείζπξαθηνπ ππνινίπνπ, ε απφθαζε δε απηή ζεσξείηαη ζπλέρεηα
ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο. πνβνιή δεχηεξεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο πξψηεο
δηεπθφιπλζεο ζπγθεθξηκέλεο νθεηιήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο
απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε, αίηεζε επαλεμέηαζεο δεχηεξεο ή ηξίηεο
δηεπθφιπλζεο.
8. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα
νθεηιέο απφ παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, θαζψο θαη γηα
νθεηιέο απφ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην ηξέρνλ, θάζε θνξά, νηθνλνκηθφ
έηνο, εθηφο αλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο θαηαηεζεί
εγγπεηηθή επηζηνιή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο
δηεπθφιπλζεο ζε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο κίαο δφζεο απηήο.»

4. Ρν άξζξν 19 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 19
Δπεξγεηήκαηα ιφγσ ζπκκφξθσζεο ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
1. Ζ ρνξήγεζε δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη ε ζπκκφξθσζε ζε απηή
παξέρεη ζηνλ νθεηιέηε ηα αθφινπζα επεξγεηήκαηα:
α) Θαζηζηά ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλππνρξένπο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγπεηψλ, ελήκεξνπο γηα ηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην θαη
ρνξεγείηαη ζε απηνχο απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα θάζε ρξήζε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί φιεο νη δφζεηο ηεο δηεπθφιπλζεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ θαη δελ πθίζηαληαη άιιεο δεζκεχζεηο
ρνξήγεζήο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
β) Αλαζηέιιεη ηε ιήςε ή ηελ εθηέιεζε θάζε κέηξνπ ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ ή άιισλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ λ.
2120/1993 (ΦΔΘ 24 Α΄), φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22
παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄).
δ) Αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ λ. 1882/1990 (ΦΔΘ 43 Α΄), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ
10 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄).
2. Νθεηιή πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξψηε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη ν
νθεηιέηεο είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ απηήο,
απαιιάζζεηαη:
α) πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο ηεο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ
εκέξα ρνξήγεζεο απηήο θαη κεηά,
β) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ
ηειεπηαία δφζε ηεο δηεπθφιπλζεο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην
ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ ζπλνιηθψλ πξνζαπμήζεσλ ηεο νθεηιήο.
Κε ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κίαο δφζεο ηεο δηεπθφιπλζεο επέξρεηαη απψιεηα
ησλ σο άλσ επεξγεηεκάησλ.
3. Δηδηθά, φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε δηεπθφιπλζεο
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ
Διιάδα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ
εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νθεηιφκελνπ ππφινηπνπ πνζνχ ηεο δηεπθφιπλζεο ζε
πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο κίαο δφζεο απηήο, απαιιάζζεηαη ε νθεηιή
ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ην πνζφ φισλ ησλ
δφζεσλ ηεο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ εκέξα ρνξήγεζεο απηήο θαη κεηά.
Δθφζνλ, ζηελ πεξίπησζε απηή, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε δηεπθφιπλζε
εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ απηνχ.

4. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο εθάπαμ εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη
πιεξσκήο απηψλ, εθπίπηεηαη πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ
πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, πνπ αλαινγνχλ ζην πνζφ απηφ. Πηελ
εθάπαμ εμφθιεζε, σο αλσηέξσ, πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη νθεηιέο πνπ
έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, γηα ηηο ππφινηπεο
νθεηιφκελεο δφζεηο απηήο.
Νη δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ εδαθίσλ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απεπζείαο
εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο, κέζσ δαλείνπ απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Διιάδα πηζησηηθφ
ίδξπκα, ην πξντφλ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, κε ηξαπεδηθή
επηηαγή πνπ εθδίδεηαη ζε δηαηαγή ηεο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη νθεηιέο ππέξ μέλσλ
θξαηψλ, θαζψο θαη νθεηιέο πνπ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο δελ επηηξέπεηαη απαιιαγή
απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.»
5. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη έλα (1) κήλα κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

Άξζξν 66
Κεηαβαηηθή δηάηαμε θαηαβνιήο εθάπαμ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
1. Νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο
(Γ.Ν.) θαη ηα Ρεισλεία, θαζψο θαη νθεηιέο ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ
ησλ Γ.Ν., νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΘ 90 Α΄) (Θ.Δ.Γ.Δ.), κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2009,
εθφζνλ εμνθιεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο εθάπαμ κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο,
απαιιάζζνληαη θαηά πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) απφ ηηο πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξχλνπλ.
2. Ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα εμνθιήζεη εθάπαμ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο,
ην ζχλνιν εγγξαθήο ή εγγξαθψλ νθεηιψλ ηνπ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ εμήληα
ηνηο εθαηφ (60%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο
επηβαξχλνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ην χςνο ηεο ππφ εμφθιεζεο βεβαησκέλεο θαη
ιεμηπξφζεζκεο βαζηθήο νθεηιήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%) ηεο ζπλνιηθήο ιεμηπξφζεζκεο βαζηθήο νθεηιήο ηνπ.
3. Πηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ππάγνληαη, κφλν εάλ
δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε:
α) νη νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο,
β) νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΘ 238 Α΄), φπσο ηζρχνπλ,
θαζψο θαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε, πνπ ηεξείηαη
θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο.
4. Γελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθφκε θαη αλ δεηεζεί απφ
ηνλ νθεηιέηε, νθεηιέο ππέξ μέλσλ θξαηψλ, θαζψο θαη νθεηιέο πνπ απφ εηδηθέο
δηαηάμεηο δελ επηηξέπεηαη απαιιαγή απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.

(Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1070195/641/31-5-10 εγθύθιηνπ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, νξίδεηαη όηη : «Σαο θνηλνπνηνύκε αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηζρύνο κέρξη 30
Ινπλίνπ 2010, ησλ άξζξσλ 66 θαη 84 ηνπ λ. 3842/2010 αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαβνιή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη ππνβνιή νθεηινκέλσλ δειώζεσλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ νη δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξόκελσλ άξζξσλ εμαθνινπζνύλ
λα ηζρύνπλ κέρξη 30 Ινπλίνπ 2010 θαη ε ζρεηηθή ξύζκηζε ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε
λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ»).
(Με ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3862/10, ΦΔΚ-113 Α/13-7-10, Ιζρύο από 1-6-2010- νξίδεηαη όηη : «Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66 θαη 84 ηνπ λ.
3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη 30 Ινπλίνπ 2010»)

Άξζξν 67
Αλαγθαζηηθή είζπξαμε νθεηιψλ
1. Ρν άξζξν 33 ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974 (ΦΔΘ 90
Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«Άξζξν 33
Ππλέπεηεο κε ππνβνιήο δήισζεο
Δάλ ν ηξίηνο δελ πξνβεί ζε δήισζε ή πξνβεί εθπξφζεζκα ή ρσξίο ηελ ηήξεζε ηνπ
ηχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο, ινγίδεηαη νθεηιέηεο ηνπ
Γεκνζίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο απαίηεζεο, γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε,
εθηφο αλ απηφο απνδείμεη φηη δελ νθείιεη ζηνλ θαζ’νπ ή φηη ε νθεηιή ηνπ είλαη
κηθξφηεξε απφ ηελ απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, νπφηε απαιιάζζεηαη ή επζχλεηαη κέρξη
ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο ηνπ, θαηά πεξίπησζε.»
2. Κεηά ην άξζξν 30 ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974)
πξνζηίζεηαη λέν άξζξν κε αξηζκφ 30Α πνπ έρεη σο αθνινχζσο:

«Άξζξν 30Α
Θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Δηδηθά γηα θαηαζρέζεηο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ην
θαηαζρεηήξην έγγξαθν θνηλνπνηείηαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ή ζε νπνηνδήπνηε
ππνθαηάζηεκα απηψλ θαη κπνξεί λα πεξηέρεη πνιινχο νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Πην
θαηαζρεηήξην απηφ έγγξαθν επηζπλάπηεηαη γηα ηνλ θάζε νθεηιέηε πίλαθαο ζηνλ
νπνίν αλαθέξεηαη ην είδνο θαη ην πνζφ θάζε νθεηιήο, σο θαη ν αξηζκφο θαη ε
ρξνλνινγία βεβαίσζήο ηεο. Ζ δήισζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32, γίλεηαη θνηλή γηα φινπο ηνπο νθεηιέηεο ηνπ

θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ παξαζηαηηθφ θίλεζεο
ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε νθεηιέηε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη κηαο
εκέξαο κεηά απφ απηήλ, άιισο ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθε πνηέ δήισζε.
Ζ απφδνζε ησλ πνζψλ ζηελ ππεξεζία πνπ επέβαιε ηελ θαηάζρεζε γίλεηαη
ππνρξεσηηθά εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηνπ λ.δ.
17.7/13.8.1923 (ΦΔΘ 224 Α΄) δελ εθαξκφδνληαη. Γηα ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία δελ
θαηαβάιινληαη έμνδα.»
3. Πην άξζξν 39 ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ πξνζηίζεηαη λέα
παξάγξαθνο κε αξηζκφ 6 σο αθνινχζσο:
«6. Γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή, φπνπ ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ
αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφξνπ κεηαβίβαζεο, ε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο αμίαο απηήο, φπσο ηζρχεη θαηά ην
ρξφλν επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο ή θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ αληίζηνηρα.»
Ζ αλσηέξσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκνχ πνπ
εθδίδνληαη βάζεη πξνγελέζηεξσλ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαζρέζεσλ.
4. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. O πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ν.. κεηά ηελ παξέιεπζε ζαξάληα (40) εκεξψλ θαη ην
αξγφηεξν ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ θαηάζρεζε, εθδίδεη πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ηελ
πεξηγξαθή θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηαζρεζέληνο θαηά ηελ θαηαζρεηήξηα έθζεζε,
θαη νξίδεη εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ ν πιεηζηεξηαζκφο δελ δηελεξγεζεί
ηελ νξηζζείζα κε ην πξφγξακκα εκέξα, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ν.. εθδίδεη λέν
πξφγξακκα ην αξγφηεξν εληφο έηνπο απφ ηελ εκέξα ηνπ κε δηελεξγεζέληνο
πιεηζηεξηαζκνχ ή επί αλαζηνιήο απηνχ, απφ ηελ εκέξα πνπ έπαπζε ε αλαζηνιή
θαη νξίδεη εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ θαηά ηα αλσηέξσ.
Νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο δελ ηεξνχληαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ
αλαθέξεηαη ζε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ν..
Πε θάζε πεξίπησζε, ε έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ηελ πάξνδν ησλ
αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, δελ επηθέξεη αθπξφηεηα απηνχ.»
Γηα ηηο θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκνχ εθδίδνληαη ην αξγφηεξν εληφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, κε ηελ εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν απηή.
5. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ πξνζηίζεληαη δχν λέα εδάθηα, σο αθνινχζσο:
«Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο αλαζηνιέο είηε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ είηε ηεο ηακεηαθήο
βεβαίσζεο είηε ησλ πξάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, πνπ ρνξεγνχληαη ζηα

πιαίζηα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο, γηα ην πνζφ πνπ νθείιεηαη ηειηθά κε βάζε ηε
δηθαζηηθή απφθαζε.
Νη σο άλσ αλαζηνιέο δελ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 8, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ παξφληνο.»
6.α) Ζ πξνζσπνθξάηεζε σο αλαγθαζηηθφ κέηξν πξνο είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ
θαηαξγείηαη. Απνθάζεηο, πνπ δηαηάζνπλ πξνζσπηθή θξάηεζε γηα βεβαησκέλα θαη
ιεμηπξφζεζκα ρξέε πξνο ην Γεκφζην θαη δελ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λφκνπ απηνχ δελ εθηεινχληαη. Αλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηνπο, δηαθφπηεηαη θαη ν
θξαηνχκελνο απνιχεηαη. Δθθξεκείο αηηήζεηο, θαζψο θαη έλδηθα κέζα θαηά ησλ
αλσηέξσ απνθάζεσλ δελ εηζάγνληαη γηα ζπδήηεζε θαη νη ππνζέζεηο ηίζεληαη ζην
αξρείν.
β) Ζ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ρξεψλ, γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε αίηεζε
πξνζσπηθήο θξάηεζεο, ιήγεη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ε παξαγξαθή
ηνπο φκσο δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ έηνπο απφ ηε ιήμε
ηεο αλαζηνιήο.
γ) Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΘ 90 Α΄),
ησλ άξζξσλ 231 έσο 243 ηνπ λ. 2717/1999 (ΦΔΘ 97 Α΄), θαζψο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο 11 ηνπ λ. 1867/1989 (ΦΔΘ 227 Α΄), φπσο ηζρχεη,
θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα απηφ,
θαηαξγνχληαη.
7. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΘ 90 Α΄)
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζχλδηθνη
πησρεχζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007 (ΦΔΘ 153 Α΄), ηζρχεη δε θαη γηα
φια ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.δ. 356/1974.
8. Δθέζεηο θαηά θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ησλ πνπξγψλ, αξκνδίσλ
Θιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ή κε ηεο Γηνίθεζεο ή
άιινπ θνξέα επί δηαρεηξίζεσο πιηθνχ ή ρξεκαηηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, Λ.Ξ.Γ.Γ.,
Ν.Ρ.Α. θαη Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε δεκφζην ή θνηλνηηθφ ρξήκα, νη
νπνίεο αζθνχληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή απφ ηνλ αξκφδην πνπξγφ
ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, θαζψο θαη αηηήζεηο αλαηξέζεσλ θαηά
απνθάζεσλ ησλ Ρκεκάησλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ
εθδίθαζε έθεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, αζθνχληαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη γηα θαζέλαλ απφ ηνπο δηαδίθνπο απφ ηελ επίδνζε ή ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιεπζε ή γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή
απφθαζεο ζε απηνχο ή ζηνλ λφκηκν αληίθιεηφ ηνπο θαη γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν
ηεο Δπηθξαηείαο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο ζηε
Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο. Νπνηαδήπνηε αλαβνιή ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
γίλεηαη ζε ξεηή δηθάζηκν ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο.
Θάζε αληίζεηε δηάηαμε πεξί ηελ πξνζεζκία άζθεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ ηεο
έθεζεο θαη αλαίξεζεο θαηά ησλ σο άλσ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ελψπηνλ ηνπ
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαηαξγείηαη.

Άξζξν 68

Γηαδηθαζία πιεξσκήο ηφθνπ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ
1. Κεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.1473/1984
(ΦΔΘ 127 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2120/1993 (ΦΔΘ 24
Α΄), πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο:
«Πε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επηδίθαζεο ηφθσλ κε επηηφθην δηαθνξεηηθφ εθείλνπ ησλ
έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηξίκελεο δηάξθεηαο, ε επηζηξνθή ησλ ηφθσλ
ζηνλ δηθαηνχρν γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.»
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο εθθξεκείο, κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνζέζεηο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ

Άξζξν 69
Θίλεηξα γηα αλάπηπμε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
1. Πην άξζξν 6 ηνπ Θ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 7 σο εμήο:
«7. Απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηα θέξδε απφ ηελ άζθεζε αηνκηθήο
εκπνξηθήο επηρείξεζεο ή ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο
(30.000) επξψ, φζσλ ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα πξψηε θνξά, γηα
ην έηνο ηεο έλαξμεο θαη γηα ηα δχν επφκελα έηε, εθφζνλ ν θνξέαο ηεο επηρείξεζεο
θαηά ηελ έλαξμε δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, κέρξη ηξηάληα
ρηιηάδεο (30.000) επξψ, νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο
απνθιεηζηηθά θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηά ηελ έλαξμε δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη
ην ηξηαθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.»
2. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηψληαη απφ 1.1.2010 θαη κεηά.

Άξζξν 70
Θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο
1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2579/1998 (ΦΔΘ 31 Α΄),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ λ. 3775/2009 (ΦΔΘ 122 Α΄),
πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:

«Απφ ηελ επηβνιή ηνπ «ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο» εμαηξνχληαη νη
ζπλδέζεηο παξνρήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet), εθφζνλ
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ (data).»
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
2579/1998, φπσο πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
έρνπλ ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο θαη θαηαιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ εθδίδνληαη θαη ηηο
πξνπιεξσκέλεο ζπλδέζεηο παξνρήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
δηαηίζεληαη, απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά.»

Άξζξν 71
Φνξνινγηθά θίλεηξα επξεζηηερλίαο
1. Ρα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ παξαγσγήο ηεο, γηα ηελ
νπνία παξαγσγή ρξεζηκνπνηήζεθε επξεζηηερλία δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε ζην
φλνκα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ ίδηα, απαιιάζζνληαη απφ ην
θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηξεηο ζπλερφκελεο ρξήζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε
κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ
πην πάλσ πξντφλησλ. Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη θαη φηαλ ηα πξντφληα παξάγνληαη ζε
εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. Δπίζεο, θαηαιακβάλεη θαη ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ
παξνρή ππεξεζηψλ, φηαλ απηή αθνξά ζε εθκεηάιιεπζε επξεζηηερλίαο, επίζεο
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
εγθξίλεηαη ε επηρείξεζε πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή είδνο ππεξεζίαο, πνπ παξάγεη ή παξέρεη θαηά πεξίπησζε,
κεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πην πάλσ πνπξγείνπ.
3. Ρα απαιιαζζφκελα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ
απνζεκαηηθνχ θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα θαζαξά θέξδε πνπ δειψλνληαη κε
βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πξνθχπηνπλ απφ ηα
ηεξνχκελα βηβιία θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξδψλ
πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ησλ θεξδψλ απφ ζπκκεηνρή
ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ησλ θξαηήζεσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ
θαη ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο πνπ δηαλέκνληαη πξαγκαηηθά ή αλαιακβάλνληαη απφ
ηνπο εηαίξνπο ή ηνλ επηρεηξεκαηία, θαζψο θαη ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ
επελδχζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα αλψλπκε εηαηξεία θαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ην ηαθηηθφ
απνζεκαηηθφ θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε αλάγνληαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε
ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηά θφξνπ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄
θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π., ην απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα θαζαξά θέξδε πνπ
δειψλνληαη κε ηελ αξρηθή δήισζε, αθνχ αθαηξεζνχλ νη απνιήςεηο. Όηαλ ε
επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί έζνδα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
σο θέξδε πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο είλαη ην κέξνο ησλ πην πάλσ θεξδψλ
πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ή απφ ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.

4. Ρν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ., θαηά ην
κέξνο πνπ δηαλέκεηαη, θεθαιαηνπνηείηαη ή αλαιακβάλεηαη θάζε θνξά.
5. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο, Γηα
Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο ηεο
επξεζηηερλίαο, νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ρσξίο ηελ
έθδνζε ηεο νπνίαο δελ ελεξγνπνηείηαη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
6. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή
ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν απηφ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.
(βι. ηηο ππ’ αξηζκ. 10943/Β0012/10, ΦΔΚ-947 Β/30-6-10, απόθαζε Υπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ θαη 11970/Β0012/ΠΟΛ.1203/31-12-10, ΦΔΚ-2147 Β/31-12-10).

Άξζξν 72
Οχζκηζε ζεκάησλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γεσξγψλ
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3698/2008 (ΦΔΘ 198 Α΄), φπσο ε
παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 3759/2009 (ΦΔΘ
69 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Ρν θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ άκεζεο ελίζρπζεο γεσξγψλ, θαηά
ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 73/2009 ηνπ
Ππκβνπιίνπ (Δ.Δ. L030 ηεο 31.1.2009), απφ ην 2010 θαη ζην εμήο, κπνξεί λα
θαιχπηεηαη, γηα ην ζχλνιν ή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, απφ πηζηψζεηο
ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο, θαζνξίδνληαη νη
θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ελεξγνπνίεζεο θαιχπηεηαη απφ
ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε, ηδίσο, ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ
πνπ θαηαβιήζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο ζε θάζε δηθαηνχρν, κε πξνηεξαηφηεηα ζε
απηνχο πνπ έιαβαλ ηηο ρακειφηεξεο εληζρχζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα
θαη άιια αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα. Ζ ζρεηηθή δεκφζηα ζχκβαζε
ζπλάπηεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά απφ δηεμαγσγή δηεζλνχο αλνηθηνχ
δηαγσληζκνχ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο
δηεμαγσγήο ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ. Γηα ην έηνο 2010, ην θφζηνο ελεξγνπνίεζεο
ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ απεπζείαο ζε
θαζέλαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ θαη νη εξγαζίεο ηεο ζπγθέληξσζεο, εηζαγσγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ εληαίαο ελίζρπζεο κπνξεί λα δηεμαρζνχλ απφ θνξείο
πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
απνθάζεσλ 264/2003, (ΦΔΘ 1496 Β΄) θαη 217842/2004 (ΦΔΘ 326 Β΄) ηνπ
πνπξγνχ Γεσξγίαο. Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ην έξγν ηεο ζπγθέληξσζεο,
εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ εληαίαο ελίζρπζεο, γηα ην 2010, κπνξεί
λα αλαηεζεί κε δεκφζηα ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο λα πξνεγεζεί δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο
πξνθήξπμεο, εάλ γηα ιφγνπο ηερληθνχο ε ζχκβαζε κπνξεί λα αλαηεζεί κφλν ζε

ζπγθεθξηκέλν θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 πεξίπησζε β΄ ηνπ π.δ.
60/2007 (άξζξν 31 παξ. 1 εδάθην β΄ ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ).»

Άξζξν 73
Θίλεηξα γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο θαη θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο
1. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θ.Φ.Δ., ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ
κεηψλεηαη γηα δχν (2) ζπλερφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, έλαληη ηεο
πξνεγνχκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ
θεξδψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 109 θαη 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ κεηψλεηαη θαηά
ηξεηο (3) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηεηίαο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ
κεηψλεηαη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο πην πάλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο.
2. Ζ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ δχν (2)
δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη φηαλ ζε θάπνηα
απφ απηέο πξνθχπηεη δεκία, ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα
θέξδε ησλ επφκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ δχν
(2) δηαρεηξηζηηθέο πεξίνδνη επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο.
3. Όηαλ επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο
θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζηε ζπλέρεηα πξνβεί εληφο ηεο δηεηίαο ζε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο, ην ρνξεγεζέλ
επεξγέηεκα αλαθαιείηαη θαη ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε
θνξνινγίαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ή ηα νηθνλνκηθά έηε πνπ έηπρε ηνπ
επεξγεηήκαηνο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα ηελ επηπιένλ δηαθνξά θφξνπ πνπ
νθείιεηαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄).
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη φηαλ θαηά ην ρξφλν
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο έρεη επέιζεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε
παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
πξνεγνχκελεο ζπλερείο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν
κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη γηα ηα θέξδε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010) θαη επφκελσλ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δχν
(2) νηθνλνκηθψλ εηψλ.
5. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα,
ζηα νπνία παξέρεηαη κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη θαζαξψλ εηζνδεκάησλ θαηά
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
6. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα
επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξεψλνληαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε
επηρνξεγνχκελν πξφγξακκα απφ ην Γεκφζην, λα δηαηεξνχλ ζέζεηο εξγαζίαο.
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη
φξνη, ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.

8. Απφ ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα κεηαπνηεηηθήο επηρείξεζεο αθαηξείηαη
πνζφ ίζν κε ην ήκηζπ ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν, γηα ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. Κε θνηλή απφθαζε
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο
νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.
9. Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηελ
Διιάδα θαη επελδχεη ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ κεγάινπ κήθνπο κε
πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ζε θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν
πνπ ηνπ αλαινγεί γηα πνζφ ίζν κε:
α) ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ
δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, δελ είλαη κέηνρνο
αλψλπκεο Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ. ή κέινο Ν.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα,
β) ην 20% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή είλαη κέηνρνο
αλψλπκεο Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ., ή κέινο Ν.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα.
10. Πε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή
θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο.
11. Ρν πνζφ ηεο επέλδπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν παξαγξάθσλ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ
Διιάδα.
12. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ ην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαηαβάιιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ κε ην νπνίν επηζπκεί λα
εληζρχζεη ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, ζην Διιεληθφ Θέληξν
Θηλεκαηνγξάθνπ Α.Δ. (Δ.Θ.Θ.), ζε εηδηθφ ινγηζηηθφ θσδηθφ επ’ νλφκαηη ηεο ηαηλίαο
πνπ επηζπκεί λα εληζρχζεη.
13. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ
θαη Ρνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 9,
10, 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κεηαμχ άιισλ νη επηιέμηκεο δαπάλεο, ε
δηαδηθαζία δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο απφ ην Δ.Θ.Θ., ε δηαδηθαζία ειέγρνπ
ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη απνδνρήο ηεο επέλδπζεο
απφ ην Δ.Θ.Θ. θαη ηνλ παξαγσγφ ή ζπκπαξαγσγφ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο θαη
νη θαηεγνξίεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαγξάθσλ 9,10,11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Άξζξν 74
Θίλεηξα έθπησζεο θφξνπ γηα δσξεέο ζην Ινγαξηαζκφ Αιιειεγγχεο

Ρα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ιφγσ δσξεάο, είηε απεπζείαο είηε κέζσ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην «Ινγαξηαζκφ Αιιειεγγχεο γηα ηελ απφζβεζε Γεκφζηνπ
Σξένπο» κε θσδηθφ αξηζκφ 26132462 πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο,
κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή
θιίκαθα θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απηψλ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ή
εθπίπηνπλ θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απηψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα
ησλ επηρεηξήζεσλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ ΄
ΘΟΩΠΔΗΠ – ΞΝΗΛΔΠ

Άξζξν 75
Ξξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ - Θπξψζεηο Ξνηλέο
1. Νη ππνπεξηπηψζεηο αα΄, αβ΄ θαη αγ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«α.α. Γηα κε ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ ή ηεξνχληεο βηβιία Α΄ θαηεγνξίαο
ηξηαθφζηα (300) επξψ θαη γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη
ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε ηεηξαθφζηα (400) επξψ.
α.β. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β΄ θαηεγνξίαο εμαθφζηα (600) επξψ θαη γηα
ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ απηνχ ζε νθηαθφζηα (800) επξψ.
α.γ. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο ελληαθφζηα (900) επξψ θαη
γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ απηνχ ζε ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ.»
2. Πηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997
(ΦΔΘ 179 Α΄) ε θξάζε «νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ» αληηθαζίζηαηαη ζε
«ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξψ».
3. Πηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) πξνζηίζεηαη
λέν δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Δηδηθά ηα πξφζηηκα γηα ηηο απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πεξηνξίδνληαη θαηά ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο
δηαθνξάο ή δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζην έλα δεχηεξν (1/2) απηψλ εάλ ην χςνο ηνπ
πξνζηίκνπ θαηαβιεζεί εθάπαμ θαη είλαη κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ, εάλ ην
πνζφ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ κεηψλεηαη ζην έλα δεχηεξν (1/2)
εάλ θαηαβιεζεί ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) απηνχ, θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ
νηθείσλ πξάμεσλ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο
δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ
ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην πξαθηηθφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ.»

4. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ
179 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 9 δηνηθεηηθφο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο δελ ζπληειείηαη αλ θαηά ηελ
ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν επφκελσλ
εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εκεξψλ δελ θαηαβιεζεί πνζφ
ίζν κε ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ νθεηιφκελνπ, θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ή
πξνζηίκνπ, γελνκέλεο ζρεηηθήο κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππφρξενπ ζην
πξαθηηθφ ηνπ ζπκβηβαζκνχ.»
5. Ρν αθνξνιφγεην φξην ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΘ 151 Α΄) δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ρξήζεηο εθείλεο γηα ηηο
νπνίεο θαηαινγίδνληαη απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) θαη ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ,
εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 66, 67 θαη 68 ηνπ λ.
2238/1994.

Άξζξν 76
Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επηηεδεπκαηηψλ
Αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο
1. Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2523/1997
(ΦΔΘ 179 Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Πε πεξίπησζε πνπ παξεκπνδίδεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε
ρξεζηκνπνίεζε βίαο ή απεηιψλ θαηά ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη θάζε
θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη: α) απφ δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο έιεγρνπο ε
επαλάιεςε, κέζα ζηελ ίδηα ή ηελ επφκελε ρξήζε, ηεο κε έθδνζεο ή ηεο
αλαθξηβνχο έθδνζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην π.δ. 186/1992 (Θ.Β.Π.) ζηνηρείνπ
θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ απηή έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο ή β) απφ ηνλ ίδην
θνξνινγηθφ έιεγρν ε κε έθδνζε ή ε αλαθξηβήο έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά
ηα αλσηέξσ ζηνηρείνπ θαη κε ηελ ίδηα σο άλσ πξνυπφζεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο
(3) δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγέο, αλαζηέιιεηαη κέρξη έλα (1) κήλα ε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ, εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη γεληθά θάζε
επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επηηεδεπκαηία. Ζ δηαθίλεζε αγαζψλ
ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζπλνδεπηηθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη σο κε
έθδνζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη επί κε θαηαρψξηζεο ζηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί
ηα νηθεία ζηνηρεία εζφδσλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ
πξφηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ αλαζηνιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ππφρξενπ επηηεδεπκαηία.
Αλ επαλαιεθζεί κία απφ ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα
εδάθηα εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλαζηνιήο
ιεηηνπξγίαο, αλαζηέιιεηαη κέρξη έμη (6) κήλεο ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ επηηεδεπκαηία, εθαξκνδνκέλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ νξηδνκέλσλ ζην
πξνεγνχκελν εδάθην. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα θάζε λέα παξάβαζε
πνπ δηαπξάηηεηαη.»

2. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2523/1997 αληηθαζίζηαηαη ζε «Αδίθεκα
θνξνδηαθπγήο γηα πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη
γηα κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Β.Π.» θαη πξνζηίζεηαη ζην ίδην άξζξν λέα
παξάγξαθνο 5 πνπ έρεη σο εμήο:
«5. Δπίζεο, κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ ηηκσξείηαη ν ππφρξενο
πνπ δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην π.δ.186/1992
(Θ.Β.Π.) ζηνηρεία θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ή δελ θαηαρσξεί ζηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία
ζηνηρεία εζφδσλ, εθφζνλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
13. Δηδηθά γηα ππφρξενπο πνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ θαη έθηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 13 επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. Νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαιακβάλνπλ θαη ην αδίθεκα ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.»
3. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα αδηθήκαηα πνπ
δηαπξάηηνληαη απφ ηελ 1.6.2010 θαη κεηά.

Άξζξν 77
Ξξάμεηο Διεγθηηθψλ Νξγάλσλ θαη ακνηβή γηα απνθάιπςε θαηλνκέλσλ
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο
1. Πην άξζξν 3 ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΘ 166 Α΄), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ηε΄ θαη ε
ππάξρνπζα πεξίπησζε ηε΄ αλαξηζκείηαη ζε ηζ΄ σο εμήο:
«ηε) Ρα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 17,18 θαη 19
ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, θαη ηα αδηθήκαηα ηεο
ιαζξεκπνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155, 156 θαη 157 ηνπ λ. 2360/2001
(ΦΔΘ 265 Α΄), φπσο ηζρχνπλ.»
2. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3610/2007 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη απφ εηδηθφ θιηκάθην
ειέγρνπ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη
απφ ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ή θαη άιισλ πνπξγείσλ ή
Λ.Ξ.Γ.Γ.»
3. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3610/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη απφ εηδηθφ θιηκάθην
ειέγρνπ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη
απφ ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ή θαη άιισλ πνπξγείσλ ή
Λ.Ξ.Γ.Γ.»
4. Πηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα, πνπ θπξψζεθε
κε ην λ. 2960/2001 (ΦΔΘ 265 Α΄), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ΄ σο εμήο:

«γ) Κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) έηε, εάλ νη δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο
πνπ ζηεξήζεθε ην Γεκφζην ή ε Δπξσπατθή Έλσζε ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ
εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ.»
5. Πην λ. 3610/2007 (ΦΔΘ 258 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 7α, σο εμήο:
«Άξζξν 7α
Ξξάμεηο Διεγθηηθψλ Νξγάλσλ
1. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή αζηπλνκηθνχ ή ιηκεληθνχ
ππαιιήινπ πνπ κε εληνιή ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Πψκαηνο Γίσμεο
Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Ρεισλεηαθψλ
Θεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη κε ζθνπφ ηελ
αλαθάιπςε ή ζχιιεςε ππαιιήινπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ πνπ δηαπξάηηεη
ην έγθιεκα ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο (άξζξν 235 Ξ.Θ.), εκθαλίδεηαη σο
θνξνινγνχκελνο ή εηζαγσγέαο ή εμαγσγέαο αγαζψλ ή ελ γέλεη ελδηαθεξφκελνο,
γηα θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή ππφζεζε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε. Ρν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηνλ ηδηψηε πνπ κε απηφλ ην ζθνπφ ελεξγεί χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ
πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή απηφο πνπ δίλεη ηελ
εληνιή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηνλ αξκφδην
Δηζαγγειέα Ξιεκκειεηνδηθψλ.
2. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή αζηπλνκηθνχ ή ιηκεληθνχ
ππαιιήινπ πνπ κε εληνιή ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Πψκαηνο Γίσμεο
Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Ρεισλεηαθψλ
Θεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη κε ζθνπφ ηελ
αλαθάιπςε ή ζχιιεςε πξνζψπσλ πνπ δηέπξαμαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 17,18 θαη 19 ηνπ λ.
2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, ή ηεο ιαζξεκπνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηα άξζξα 155 έσο θαη 157 ηνπ λ. 2960/2001 (ΦΔΘ 265 Α΄), φπσο ηζρχεη,
εκθαλίδεηαη σο ζπλαιιαζζφκελνο ή ζπκπξάηησλ κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα,
ζηε δηάπξαμε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηδηψηε πνπ κε
απηφλ ην ζθνπφ ελεξγεί χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή απηφο πνπ δίλεη ηελ εληνιή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
πξνεγνπκέλσο
κε
νπνηνλδήπνηε
ηξφπν
ηνλ
αξκφδην
Δηζαγγειέα
Ξιεκκειεηνδηθψλ.»
6. Πην λ. 3610/2007 πξνζηίζεηαη άξζξν 7β σο εμήο:
«Άξζξν 7β
Ακνηβή γηα ηελ απνθάιπςε θαηλνκέλσλ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε
θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο
1. Πηηο ππνζέζεηο παζεηηθήο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο
αξρήο θαηά ην άξζξν 235 ηνπ Ξ.Θ., εθηφο απφ ηε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή,
επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρξεκαηηθή πνηλή ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξε απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ νχηε αλψηεξε απφ πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο (500.000) επξψ.
2. Όπνηνο θαηαγγείιεη θαη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 δσξνδνθία
ππαιιήινπ θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο αξρήο, δηθαηνχηαη απφ ην Γεκφζην

ακνηβήο. Ζ ακνηβή ηζνχηαη κε ην 1/4 ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ επηβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ είζπξαμή
ηεο ζηνλ δηθαηνχρν, κε επζχλε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ.
3. Όπνηνο θαηαγγείιεη θαη πηζηνπνηεζεί θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή παξάβαζε
δηθαηνχηαη απφ ην Γεκφζην ακνηβήο. Ζ ακνηβή ηζνχηαη κε ην 1/10 ησλ πξνζηίκσλ
πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ηελ παξάβαζε θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ είζπξαμή ηνπο
ζηνλ δηθαηνχρν, κε επζχλε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη νη εηδηθφηεξεο
πξνυπνζέζεηο, ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ζηνπο δηθαηνχρνπο
ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ
απηνχ.»

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ΄
ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΡΖΠ ΦΝΟΝΓΗΑΦΓΖΠ ΞΝ ΠΛΓΔΔΡΑΗ ΚΔ ΘΟΑΡΖ ΚΖ
ΠΛΔΟΓΑΠΗΚΑ ΠΡΝ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΡΝΚΔΑ Ή ΚΔ ΞΟΝΛΝΚΗΑΘΑ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΑΘΔΠΡΩΡΑ

Άξζξν 78
1. Ξξηλ ην Κέξνο Ρξίην θαη ην άξζξν 52 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.
2238/1994) πξνζηίζεηαη Θεθάιαην Ε΄ θαη άξζξα 51Α θαη 51Β, σο εμήο:
«ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄
ΞΙΖΟΩΚΔΠ ΞΟΝΠ ΦΠΗΘΑ Ή ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ Ή ΛΝΚΗΘΔΠ ΝΛΡΝΡΖΡΔΠ
ΘΟΑΡΩΛ ΚΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΚΩΛ ΠΡΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΡΝΚΔΑ Ή ΘΟΑΡΩΛ ΚΔ
ΞΟΝΛΝΚΗΑΘΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ

Άξζξν 51Α
Νξηζκνί
1. Θξάηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ λνείηαη ην θξάηνο ή ε
πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ή ε ππεξπφληηα ρψξα ή ην έδαθνο πνπ ηειεί ππφ νηνδήπνηε
εηδηθφ θαζεζηψο ζχλδεζεο ή εμάξηεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.
2. Πχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Θψδηθα
λνείηαη ε δηεζλήο ζχκβαζε πνπ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ
Ππκβαιιφκελσλ Κεξψλ.

3. Nνκηθή νληφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θψδηθα,
ζεσξείηαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία
(offshore θ.ιπ.), θάζε κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (private investment
company θ.ιπ.), θάζε κνξθήο θαηα-πίζηεπκα (trust, Anstalt θ.ιπ.) ή νπνηνδήπνηε
κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα (foundation, Stiftung θ.ιπ.) ή
νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή
νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε,
θάζε κνξθήο εηαηξεία δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή
θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο
εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θάζε άιιν πηζαλφ κφξθσκα εηαηξηθήο νξγάλσζεο,
αλεμαξηήησο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα.
4. Κε ζπλεξγάζηκα θξάηε είλαη εθείλα πνπ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη
εθεμήο δελ είλαη θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε θαηάζηαζή ηνπο ζρεηηθά
κε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα έρεη
εμεηαζηεί απφ ηνλ Νξγαληζκφ Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ν.Ν.Π.Α.)
θαη ηα νπνία κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010:
α) δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζην
θνξνινγηθφ ηνκέα θαη
β) δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηέηνηα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο κε ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα άιια θξάηε.
Νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά.
5. Ρα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ
χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη
πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο. Ν θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο σο εμήο:
α) Αθαηξνχληαη ηα θξάηε πνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο έρνπλ ζπλάςεη
κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο.
β) Ξξνζηίζεληαη ηα θξάηε πνπ:
αα) ελψ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, νη
δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ή ε εθαξκνγή ηνπο δελ επέηξεςαλ ζηελ ειιεληθή
θνξνινγηθή δηνίθεζε λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
ββ) δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, αλ θαη ε
Διιάδα είρε πξνηείλεη, πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηε
ζχλαςε ηέηνηαο ζχκβαζεο.
γ) Αθαηξνχληαη ή πξνζηίζεληαη ηα θξάηε πνπ δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα
ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, ζηα νπνία ε Διιάδα δελ είρε πξνηείλεη ηε
ζχλαςε ηέηνηαο ζχκβαζεο πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη
γηα ηα νπνία ην Ξαγθφζκην Φφξνπκ γηα ηε Γηαθάλεηα θαη ηελ Αληαιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπζηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Ν.Ν.Π.Α.
ηεο 17εο Πεπηεκβξίνπ 2009, ζεσξεί φηη αληίζηνηρα πξνβαίλνπλ ή φρη ζηελ
αληαιιαγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
θνξνινγηθψλ λνκνζεζηψλ ησλ Ππκβαιιφκελσλ Κεξψλ.

6. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε
εθαξκφδνληαη γηα απηά πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ ηεο δεκνζίεπζεο έηνπο. Γη’
απηά πνπ αθαηξνχληαη απφ ηνλ θαηάινγν, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ παχεη απφ
ηε δεκνζίεπζή ηνπ.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ
θαζεζηψο ζην θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, αθφκε θαη αλ ε θαηνηθία ή ε θαηαζηαηηθή
ή ε πξαγκαηηθή έδξα ηνπ ή εγθαηάζηαζε επξίζθεηαη ζε θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, εάλ ζε απηφ ην θξάηνο:
α) δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ή, εάλ ππφθεηηαη, δελ θνξνινγείηαη ελ ηνηο
πξάγκαζη, ή
β) ππφθεηηαη ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ ή ησλ εηζνδεκάησλ ή ηνπ θεθαιαίνπ, ν
νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ θφξνπ πνπ ζα
νθεηιφηαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εάλ
ήηαλ θάηνηθνο ή είρε ηελ έδξα ηνπ ή δηαηεξνχζε κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ζηελ Διιάδα.

Άξζξν 51Β
Ξιεξσκέο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε
ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ ή θξαηψλ κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο
1. Νη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ηε ιήςε ππεξεζηψλ ή νη πάζεο θχζεσο
ηφθνη απφ απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο ή νη πξφζνδνη θαη άιια πξντφληα
νκνινγηψλ, απαηηήζεσλ, θαηαζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ ή ηα δηθαηψκαηα πνπ
εηζπξάηηνληαη σο αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο νπνηνπδήπνηε
δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο θηινινγηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ηαηληψλ θαη καγλεηνηαηληψλ γηα
ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο εθπνκπέο), νπνηαζδήπνηε επξεζηηερλίαο, εκπνξηθνχ
ζήκαηνο, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ ή ηχπσλ θαηαζθεπήο ή δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ή γηα ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή
επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ ή γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε βηνκεραληθή,
εκπνξηθή ή επηζηεκνληθή εκπεηξία θαη θάζε παξφκνηαο θχζεο δηθαηψκαηα, ηα
κηζζψκαηα, ηα κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νη πάζεο θχζεσο
απνδεκηψζεηο, νη ακνηβέο δηεπζπληψλ θαη κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ εηαηξείαο
θαη θάζε άιιε παξφκνηαο θχζεο πιεξσκή, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία
δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 31 ηνπ παξφληνο Θψδηθα,
πνπ θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη απφ πξφζσπν πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2
θαη 101 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ππνθείκελν θφξνπ θαη ην νπνίν είλαη θάηνηθνο ή έρεη
ηελ έδξα ηνπ ή δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 100
ζηελ Διιάδα, πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη
θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε
θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν, δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ή απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο.
Νη δαπάλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαη φηαλ ε πιεξσκή
δηελεξγείηαη άκεζα ή έκκεζα ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα απφ ηα θξάηε πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ θαηάινγν ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.

2. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ
θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη πνζά πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή
νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο πνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο,
εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ πξαγκαηηθέο
θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδψλ ή
εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή.
3. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ νη
ζρεηηθέο δαπάλεο νθείινληαη ή θαηαβάιινληαη ζε αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν θαη
ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ή γηα
ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο αζθείηαη ε ππεξγνιαβία αλ ζπλαιιαζζφηαλ απεπζείαο ζα
ππαγφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.»
2. Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31
ηνπ Θ.Φ.Δ. θαηαξγνχληαη.
3. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 αληί
ησλ ιέμεσλ: «κε εμαίξεζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 14 ηνπ
άξζξνπ απηνχ» ηίζεληαη νη ιέμεηο: «κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
51Β ηνπ παξφληνο Θψδηθα».
4. Ζ παξάγξαθνο 14 ηνπ άξζξνπ 31 θαηαξγείηαη θαη νη επφκελεο παξάγξαθνη
αλαξηζκνχληαη.
5. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ 1.1.2010.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η΄
ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Άξζξν 79
Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ
Ν ηίηινο ηνπ Θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α΄) αληηθαζίζηαηαη ζε
«ΑΡΝΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ» θαη ζηα άξζξα
13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ επέξρνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο:
1. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαζίζηαηαη ζε «Αληηθείκελν, έλλνηα θαη
πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ» θαη νη δηαηάμεηο απηνχ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Γειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Ξ.Α. επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν, δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηα
δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη πνζά Φ.Ξ.Α. απφ ηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο
επηρείξεζεο ή ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο σο
εηιηθξηλείο γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηα πνζά απηά, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ησλ παξαγξάθσλ 1, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17, εθφζνλ δειψλνληαη αθαζάξηζηα

έζνδα θαη θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Ξ.Α. θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 15.»
2. Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ε ιέμε «πεξαίσζεο» κεηά ηηο ιέμεηο
«Δμαηξνχληαη γεληθψο ηεο δηαδηθαζίαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ»
θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη νη πεξηπηψζεηο α΄
θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη θαη πξνζηίζεηαη λέα
πεξίπησζε ζη΄, σο εμήο:
«Γειψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο
κνξθήο, κε ηεξεζέληα βηβιία ηεο θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζαο θαηεγνξίαο ηνπ
Θ.Β.Π., πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε χςνο αθαζάξηζησλ εζφδσλ βάζεη
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο:».
«α. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ βαξχλνληαη κε
νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3, 4 ή 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Θ.Β.Π., αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο θαη
ηεο επίπησζήο ηεο επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ή κε παξάβαζε κε
επίδεημεο βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ Θψδηθα.»
«ε. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη
αλέγεξζε ή απφθηεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ
επαγγεικαηία θαη δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα.»
«ζη. Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο νη
απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ Φ.Ξ.Α.
αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ ζπλνιηθψλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ.»
3. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ε ιέμε «πεξαίσζεο» κεηά ηηο ιέμεηο «πνπ
ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειέγρνπ» θαη νη
παξάγξαθνη 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. Ρα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ κε ηηο
ππνβαιιφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειψλνληαη ηα αθφινπζα πνζά
αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ:
α. Αθαζάξηζηα έζνδα:
αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, πνζφ
ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ
αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ) θαη ησλ
εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα
έζνδα. Υο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη
παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ
ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Κ.Π.Θ.Θ.). Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα
ηελ επηρείξεζε Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Κ.Π.Θ.Θ. ηνπ νηθείνπ
πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Ξξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ
κε ηελ εθαξκνγή ησλ Κ.Π.Θ.Θ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ
ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.

ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή
κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ
απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ, κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα
έζνδα. Νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο
ππνπεξίπησζεο αα΄ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ.
γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ
θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα΄ θαη ββ΄, κε
επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν
ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο.
δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν
απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ
ππνπεξίπησζε ββ΄.
εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ
εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ΄, αα΄ θαη ββ΄, θαηά πεξίπησζε,
θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ππνπεξίπησζε γγ΄ ζρεηηθά κε ηνλ
επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ.
β. Θαζαξά θέξδε:
αα. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, κε
βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π., ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηά
πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε αα΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Κ.Π.Θ.Θ. ή ην κέζν φξν ησλ
Κ.Π.Θ.Θ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη
γη’ απηή Κ.Π.Θ.Θ. ή ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, εθφζνλ πξνβιέπνληαη γη’ απηή
πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Κ.Π.Θ.Θ., θαηά πεξίπησζε. Νκνίσο, επί επηρεηξήζεσλ κε
βηβιία Α΄ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. ή επί επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ηήξεζαλ βηβιία
επεηδή δελ είραλ ζρεηηθή ππνρξέσζε, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο κε
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κε
ηνλ πξνβιεπφκελν Κ.Π.Θ.Θ. ή ην κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα ή
ην κέζν ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, επί εζφδσλ.
ββ. Δπί επηρεηξήζεσλ ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη
εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο,
φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε ββ΄ ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε ηνλ πξνβιεπφκελν Κ.Π.Θ.Θ. ή ην
κέζν φξν ησλ Κ.Π.Θ.Θ. ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ή ην κέζν
ζηαζκηθφ ζπληειεζηή, θαηά πεξίπησζε, φπσο αλαιφγσο νξίδεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε αα΄.
γγ. Δπί κηθηψλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ
θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ
θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο αα΄ θαη ββ΄.

δδ. Δπί ακηγψο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εμσινγηζηηθψο
κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην πάλσ ππνπεξίπησζε ββ΄, κε βάζε
ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε δδ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.
εε. Δπί ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο δδ΄, αα΄ θαη ββ΄, θαηά
πεξίπησζε.
3. Ρα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο
ηνπ Θ.Β.Π., δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία.
Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
ίδηα πην πάλσ πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επί βηβιίσλ Α΄
θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο βάζεη
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνέο ζηε θνξνινγία Φ.Ξ.Α. ή απφ ην ζχλνιν ησλ ηπρφλ
ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ.
4. Ρα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π., δελ κπνξεί ζε
θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθψο κε ηελ
αθαίξεζε ησλ εθπηπηφκελσλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο εμφδσλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα
ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία.
Δπίζεο, ηα πξνζδηνξηδφκελα πνζά θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα
πην πάλσ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, επί βηβιίσλ Α΄ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π.
ή επί κε ηήξεζεο βηβιίσλ ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί ζε
θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαηά πεξίπησζε.
5. Ρα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 έρνπλ εθαξκνγή, εθφζνλ ππνβάιιεηαη «εηδηθφ
ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Ξ.Α.», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:
α. Νη ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ζην Φ.Ξ.Α. πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα αθαζάξηζηα
έζνδα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2. Ξξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν νθεηιφκελνο Φ.Ξ.Α. επί ησλ ελ
ιφγσ δηαθνξψλ, νη δηαθνξέο απηέο θαηαλέκνληαη ζε εθξνέο θνξνινγεηέεο θαηά
ζπληειεζηή Φ.Ξ.Α. θαη ζε εθξνέο απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ
θφξνπ εηζξνψλ, θαη’ αλαινγία ησλ βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ εθξνψλ.
β. Δπί επηρεηξήζεσλ πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε
εθξνέο πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπληειεζηέο Φ.Ξ.Α.,
δειψλνληαη θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο εθξνψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ
πςειφηεξν ζπληειεζηή θαη νθείινληαη ζηε κεηαθχιηζή ηνπο ζην ρακειφηεξν
ζπληειεζηή.

Θεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ηέηνηα κεηαθχιηζε, φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ
εθξνψλ απφ πσιήζεηο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί
ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ηεο νηθείαο ρξήζεο είλαη
κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ
εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κε ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζηελ ίδηα ρξήζε.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαλνκή ησλ εθξνψλ θαηά ζπληειεζηή Φ.Ξ.Α. γίλεηαη κε
βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. Ρν πνζφ ηεο δηαθνξάο
θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαηαλνκήο απηήο κεηαμχ
ζπληειεζηψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη πξνζηίζεηαη ζην
νθεηιφκελν πνζφ Φ.Ξ.Α. πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηπρφλ δηαθνξέο εθξνψλ ηεο
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α΄.
Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ νηθείσλ πνζψλ θφζηνπο πσιεζέλησλ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
γ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απηνειέγρνπ ηνπ παξφληνο αθνινπζείηαη γηα
ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη πηζησηηθφ ππφινηπν απφ πξνεγνχκελε αλέιεγθηε
ρξήζε, ην κεηαθεξφκελν πηζησηηθφ ππφινηπν δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ
εθθαζάξηζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Ρν πηζησηηθφ απηφ ππφινηπν ζα
δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ πεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο.
δ. Πηελ πεξίπησζε πνπ κε ην «εηδηθφ ζεκείσκα απηνειέγρνπ Φ.Ξ.Α.» πξνθχπηεη
κείσζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζε επφκελε ρξήζε, ε
δηαθνξά απηή κεηψλεη ην θφξν εηζξνψλ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία
ππνβάιιεηαη ην εηδηθφ απηφ ζεκείσκα.
ε. Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1β΄ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θψδηθα Φ.Ξ.Α. (λ. 2859/2000), ε ππνβνιή
ηνπ «εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνειέγρνπ Φ.Ξ.Α.» δελ ζπλεπάγεηαη ηελ θξίζε σο
εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνχ
ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.»
4. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαζίζηαηαη ζε «Απηνέιεγρνο δειψζεσλ ινηπψλ
θνξνινγηψλ».
5. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ε ιέμε «πεξαηνχκελεο» κεηά ηηο ιέμεηο
«έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «απηνειεγρφκελεο» θαη ε
παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
αλαξηζκνχκελε ζε 8 αληηθαζίζηαληαη θαη πξνζηίζεηαη ζην άξζξν απηφ λέα
παξάγξαθνο 7 σο εμήο:
«1. Ρα πνζά θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ πνπ βεβαηψλνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 16 δελ δηαγξάθνληαη νχηε αλαδεηνχληαη ζε
θακηά πεξίπησζε. Δμαηξεηηθά, ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δειψζεθαλ πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ ή δηαθνξψλ εθξνψλ
ζην Φ.Ξ.Α. κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ηε βεβαίσζε πνζψλ
θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ κεγαιχηεξσλ ησλ αλαινγνχλησλ, ν θνξνινγνχκελνο
δχλαηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. εληφο έηνπο απφ ηεο
πεξαίσζεο εηδηθή δήισζε – αίηεζε πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ηαθηηθφ έιεγρν, ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπκςεθίδνληαη ηα εθ ηεο πεξαίσζεο βεβαησζέληα πνζά,
επηζηξεθνκέλεο ηεο ηπρφλ αξλεηηθήο δηαθνξάο θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ηα
επηπιένλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
απηνειέγρνπ.»

«7. Δπί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, αλ δηαπηζησζεί φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο θαηά ην άξζξν 14 ή φηη
δελ εθαξκφζζεθαλ νξζά φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15, κε απνηέιεζκα λα
πξνζδηνξηζηνχλ επί κέξνπο ή ηειηθά πνζά αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ
θεξδψλ ή ηπρφλ δηαθνξψλ εθξνψλ ζην Φ.Ξ.Α. κηθξφηεξα απηψλ πνπ έπξεπε λα
πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ην άξζξν απηφ, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θαη Φ.Ξ.Α. δελ ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 θαη
παξακέλνπλ εθθξεκείο, ππνθείκελεο ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, αλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ακέζσο επφκελεο δχν (2)
δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο εθαξκνζζνχλ ή έρνπλ εθαξκνζζεί νη ίδηεο σο άλσ
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15, νη νηθείεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη
Φ.Ξ.Α. θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απηψλ πεξηφδσλ ζεσξνχληαη επίζεο εθθξεκείο θαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.»
«8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ,
ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ ή εληχπσλ θαη ν
ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ γηα ηνλ απηνέιεγρν θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
Κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ πνπξγνχ κπνξεί επίζεο λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο
πξνο έιεγρν δείγκαηνο ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη δειψζεηο ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ίδησλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ
ππνζέζεσλ απηψλ.
Γηα ηηο ινηπέο ππνζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πην πάλσ δείγκα, ν
πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο δχλαηαη λα ειέγρεη ηε
ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηνειέγρνπ.»
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επφκελσλ, θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο
Φ.Ξ.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ.

Άξζξν 80
Πχζηεκα επηινγήο ππνζέζεσλ πξνο έιεγρν
1. Ζ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γίλεηαη κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη:
α) Πε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε λνκηθή κνξθή, ηελ θαηεγνξία ησλ
ηεξνχκελσλ βηβιίσλ ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (π.δ. 186/1992, ΦΔΘ 84
Α΄), ηνλ θιάδν ή ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη
παξαβαηηθφηεηα απηνχ, ηελ χπαξμε παξαβάζεσλ θαη παξαιείςεσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, αλάινγα κε ην είδνο, ηε βαξχηεηα
θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο, ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ απφ δηαζηαπξψζεηο ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ή απφ ειέγρνπο ζε ηξίηνπο ππφρξενπο ή απφ ηξίηεο
πεγέο γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ή δηάπξαμε θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ θαη
ηελ ελ γέλεη θνξνινγηθή εηθφλα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ππνρξέσλ.

β) Πε νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο αθαζάξηζηα έζνδα, δαπάλεο, θαζαξά θέξδε ή
δεκηέο, ζπληειεζηέο κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο, δεδνκέλα απφ δειψζεηο άκεζεο
θαη έκκεζεο θνξνινγίαο, θαζψο θαη δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, εθαξκνγή ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη άιιεο πεγέο
πιεξνθνξηψλ.
γ) Πε ρσξνηαμηθά θαη ρξνληθά δεδνκέλα, φπσο ηφπνο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο,
επνρηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ νξίδνληαη νη παξαβάζεηο ή παξαιείςεηο,
ηα ζηνηρεία θαη γεληθά ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πξνο έιεγρν δειψζεσλ, ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
Κε φκνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη ηπραίν δείγκα ππαγφκελσλ ζε έιεγρν
δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ αλάιπζεο
θηλδχλνπ.
2. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηηο ινηπέο
θνξνινγίεο.
3. θηζηάκελεο δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηνλ ππνρξεσηηθφ θνξνινγηθφ
έιεγρν θαηεγνξηψλ ππνρξέσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
4. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ην ρξφλν έθδνζεο
ησλ νηθείσλ απνθάζεσλ ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη θαηά ηα ηπρφλ εηδηθφηεξα
νξηδφκελα απφ απηέο.

Άξζξν 81
Δπηβνιή πξνζηίκσλ φηαλ νη παξαβάζεηο απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθά
δεδνκέλα θαη εθπφλεζε θιαδηθψλ εγρεηξηδίσλ ειέγρνπ
1. Κεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Α σο
εμήο:
«Άξζξν 9Α
Δπηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ
1. Όηαλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία
δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα,
δελ νθείινληαη ζε ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ε βαξχηεηα,
νη ζπλζήθεο ηειέζεσο ηεο παξαβάζεσο θαη νη ινηπέο πεξηζηάζεηο δελ αζθνχλ
επηξξνή ζην λφκν ηνπ επηβιε-ηένπ πξνζηίκνπ, ζπληάζζνπλ επί ηφπνπ έθζεζε
ειέγρνπ θαη εθδίδνπλ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηηο νπνίεο επηδίδνπλ άκεζα
ζηνλ ππφρξεν. Αλ απηφο αξλεζεί λα παξαιάβεη ηηο πξάμεηο, δηελεξγνχλ
ζπξνθφιιεζε ζην θαηάζηεκα θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
2. Νη παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη άκεζα έθζεζε ειέγρνπ θαη απφθαζε
επηβνιήο πξνζηίκνπ είλαη ηδίσο:

α) Κε επίδεημε ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ (εδάθηα α), β), γα), δ), ηα), ε), ηδ), ζη),
εβ), ζ), ηζη), η), ηγ), ηε), ηδ),ηε), ηζ), ηβ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο παξ. 1
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ.
186/1992).
β) Κε θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιία (εδάθηα α), β), γ), ε), δ), η), ε), ηγ), ζ),
θβ), ηα), ηβ), γζ), ηγ), ηζη), ηε), θ), ηδ), θα), ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 θαη ηα εδάθηα α), β), γα), δ) ηα), ε), ηδ), ζη), δ), εβ), ζ),
ηζη), η), ηγ), ηε), ηδ), ηε), ηζ), ηβ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληίζηνηρα ηνπ π.δ.
186/1992). γ) Κε έθδνζε απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ
(άξζξν 13 ηνπ π.δ. 186/1992) δ) Κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο
(άξζξα 11 θαη 12 ηνπ π.δ. 186/1992) ή δειηίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο (άξζξν 10
παξ. 1 ηνπ π.δ. 186/1992).
ε) Κε έθδνζε θνξησηηθήο (άξζξν 16 ηνπ π.δ. 186/1992) ή δειηίνπ θίλεζεο
(άξζξν 13α ηνπ π.δ. 186/1992).
3. Ζ έθζεζε ειέγρνπ θαη ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα
φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ζε απηέο γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο
παξάβαζεο, αλαγξάθεηαη ε δηάηαμε πνπ παξαβηάζηεθε θαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ
5 πνπ επηβάιιεηαη. Αλ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ φξγαλα ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. ε έθζεζε
ειέγρνπ θαη ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ν..
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.»
2. α. Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Θ.Φ.Δ. αληί «δέθα
ηνηο εθαηφ (10%)» ηίζεηαη «είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%)».
β. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2859/2000 αληί «δέθα ηνηο εθαηφ
(10%)» ηίζεηαη «είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).»
3. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαηαξηίδνληαη θιαδηθά
εγρεηξίδηα ειέγρνπ, κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επαιεζεχζεηο, θαζψο θαη νη ηερληθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ ππνρξέσλ, αλαιφγσο ηνπ θιάδνπ ή ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη.
4. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ 1εο
Ηνπλίνπ 2010.

Άξζξν 82
Ξαξάηαζε παξαγξαθήο
Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 30.6.2010, εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία
παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ ή
πξάμεσλ επηβνιήο θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, παξαηείλεηαη κέρξη 31.12.2010.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
H δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο
θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, πξνηθψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία,
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Κ.Α.Ξ.) θαη εηδηθνχ

θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ (άξζξα 15 - 17 ηνπ λ. 3091/2002) – ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ ΡΝ
ΓΔΡΔΟΝ ΔΓΑΦΗΝ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 82 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 3β ΡΝ ΑΟΘΟΝ 92 ΡΝ Λ.
3862/10, ΦΔΘ-113 Α/13-7-10 – ΗΠΣΠ ΑΞΝ 1-6-2010 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]

Άξζξν 83
Ππγθξφηεζε πεξηνπζηνινγίνπ
Πηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ
ζπγθξνηείηαη πεξηνπζηνιφγην φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ Α.Φ.Κ. Πην
πεξηνπζηνιφγην πεξηιακβάλνληαη θπξίσο αθίλεηα, απηνθίλεηα, ζθάθε, ελαέξηα
κέζα κεηαθνξάο, θαηνρή κεηνρψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.
Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα εζσηεξηθνχ. Νη ππεξεζίεο, θνξείο, λνκηθά θαη
θπζηθά πξφζσπα νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ή λα παξαδίδνπλ ζηνηρεία γηα
πεξηνπζηαθά δεδνκέλα, θηλεηή πεξηνπζία, ηφθνπο εηζνδεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ
Νδεγία 2003/48 θαη ην λ. 3312/2005, δεδνκέλα νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
θάζε πιεξνθνξία νηθνλνκηθήο θχζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ απνζηνιή θαη ζπγθέληξσζε
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηξαπεδηθνχ ή άιινπ απνξξήηνπ
σο πξνο ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ
νξίδεηαη ν ηξφπνο απνηχπσζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ πην πάλσ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Δπίζεο κε ηηο ίδηεο απνθάζεηο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο
ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ
πεξηνπζηνινγίνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ή δηαδηθαζία.

Άξζξν 84
Οχζκηζε γηα ππνβνιή δειψζεσλ
1. πφρξενη θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ νη νπνίνη δελ
έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβή ή ειιηπή δήισζε γηα ηελ
θαηαβνιή ή κε θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κπνξνχλ κέρξη ην
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα ππνβάιινπλ αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη θαη ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2009, ρσξίο ηελ επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ.
2. Θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αηηήζεηο
πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηά ην ρξφλν
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ.
3. Δπίζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο δειψζεσλ, κε ηνπο επλντθνχο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο
έρεη ιήμεη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηηο θάησζη θνξνινγίεο:
α) Φφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (λ. 2859/2000, ΦΔΘ 248 Α΄), φζνλ αθνξά:

- αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο, πεξηνδηθέο, έθηαθηεο ή εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο
Φ.Ξ.Α. θαη δειψζεηο απνζεκάησλ, αλεμαξηήησο εάλ πξνθχπηεη ή φρη πνζφ θφξνπ
γηα θαηαβνιή,
- έθηαθηεο δειψζεηο γηα επηζηξνθή ζην Γεκφζην πνζψλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρνπλ
επηζηξαθεί αδηθαηνιφγεηα ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41, γηα
ηηο νπνίεο ν πξφζζεηνο θφξνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο επηζηξνθήο πνπ
δηελεξγήζεθε απφ ηε Γ.Ν..,
- αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ ή ιήςεσλ ππεξεζηψλ
θαη παξαδφζεσλ αγαζψλ ή παξνρψλ ππεξεζηψλ,
- δειψζεηο Intrastat.
β) Απηνηεινχο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ ησλ άξζξσλ 11, 12, 13 θαη 14 ηνπ
Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
γ) Φφξνπ ππεξαμίαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο θαη 27 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΘ 113 Α΄).
δ) Φφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ αζθαιίζηξσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.
3492/2006 (ΦΔΘ 210 Α΄), ηέινο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινο
θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2579/1998 (ΦΔΘ 31 Α΄).
ε) Ρειψλ ραξηνζήκνπ, εθηφο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή.
ζη) Φφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη ή πξνθαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο απφ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο, απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο.
δ) Δηζθνξάο ππέξ ΔΙ.Γ.Α. ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2040/1992 (ΦΔΘ 70 Α΄),
εηζθνξάο ππέξ δαθνθηνλίαο ηνπ α.λ.112/1967 (ΦΔΘ 147 Α΄) θαη ηνπ λ.
1402/1983 (ΦΔΘ 167 Α΄).
ε) Φφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ θαη εηδηθνχ θφξνπ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ
λ. 1676/1986 (ΦΔΘ 204 Α΄).
ζ) Νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θξάηεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
ή ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη ζ΄, κε εμαίξεζε ηα
ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.
4. Γηα ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο δέθα ηνηο
εθαηφ (10%), γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
γελλήζεθε κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2009
θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ ν θφξνο θαηαβιεζεί ζε
δφζεηο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο θαηαβιεζεί εθάπαμ δελ ππνινγίδεηαη
πξφζζεηνο θφξνο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή
δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
5. Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη σο θαησηέξσ:
α) Ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη νιφθιεξνο, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο
πξνθεηκέλνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο

δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε, πξνθεηκέλνπ γηα
ηα θπζηθά πξφζσπα.
β) Ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 θαηαβάιιεηαη
είηε εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είηε ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ
ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή θάζε δήισζεο θαη
θαζεκία απφ ηηο επφκελεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ. Ρν πνζφ ηεο θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ.
6. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή:
α) Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο έρνπλ
εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθήο νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο
πξάμεηο.
β) Πηηο ππνζέζεηο ηεο θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ,
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ,
δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9), θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηέινπο
ζπλαιιαγήο.
γ) Πηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε.
δ) Πηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη δεκία.
ε) Πηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη
θνηλνπνίεζεο θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
παξφληνο, εθφζνλ γηα απηέο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Β.Π. έρνπλ θξηζεί αλεπαξθή ή αλαθξηβή απφ ηηο επηηξνπέο
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 186/1992 ή εθφζνλ παξήιζε άπξαθηε
ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ
Δπηηξνπψλ απηψλ. Πηηο ππνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εκπίπηνπλ θαη εθείλεο πνπ
εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ.
7. Θαη’ εμαίξεζε, νη ππφρξενη νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή έρνπλ ήδε επηιεγεί γηα πξνζσξηλφ ή ηαθηηθφ έιεγρν θαη
ζηνπο νπνίνπο επηδίδεηαη επί απνδείμεη ζρεηηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο
ειεγθηηθήο αξρήο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3
ηνπ άξζξνπ απηνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο σο
άλσ πξφζθιεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
8. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή.
(Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1070195/641/31-5-10 εγθύθιηνπ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, νξίδεηαη όηη : «Σαο θνηλνπνηνύκε αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηζρύνο κέρξη 30
Ινπλίνπ 2010, ησλ άξζξσλ 66 θαη 84 ηνπ λ. 3842/2010 αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαβνιή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη ππνβνιή νθεηινκέλσλ δειώζεσλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ νη δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξόκελσλ άξζξσλ εμαθνινπζνύλ
λα ηζρύνπλ κέρξη 30 Ινπλίνπ 2010 θαη ε ζρεηηθή ξύζκηζε ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε
λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ»).

(Με ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3862/10, ΦΔΚ-113 Α/13-7-10 Ιζρύο από 1-6-2010-, νξίδεηαη όηη : «Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66 θαη 84 ηνπ λ.
3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη 30 Ινπλίνπ 2010»)

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΑ΄
ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Άξζξν 85
Δλαξκφληζε πξνο ηελ Νδεγία 2008/118/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο
Γεθεκβξίνπ 2008 (EE L 9/14.1.2009)
Πην λ. 2960/2001 (ΦΔΘ 265 Α΄) επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη
ζπκπιεξψζεηο:
1. Ρν άξζξν 54 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 54
Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ
1. Πηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ππφθεηληαη ηα πξντφληα ηνπ άξζξνπ 53, ηα
νπνία παξάγνληαη ή εμνξχζζνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο, πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε-κέιε ή εηζάγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
2. Δπί ησλ εηζαγφκελσλ θαη εμαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 53 εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο θαη ζπλαθνχο κε ηνλ παξφληα θψδηθα λνκνζεζίαο.
3. Νη δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θνηλνηηθέο ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο γηα
ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο εθαξκφδνληαη
θαη΄ αλαινγία θαηά ηελ είζνδν ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ ζηελ Θνηλφηεηα απφ έδαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Νη δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θνηλνηηθέο ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο γηα ηελ
έμνδν εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο εθαξκφδνληαη
θαη΄ αλαινγία θαηά ηελ έμνδν ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ απφ ηελ Θνηλφηεηα πξνο έδαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ ηκήκαηνο Β΄ ηνπ θεθαιαίνπ Α΄, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο νη
ζρεηηθέο κε ηε δηαθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηκήκαηνο Β΄ ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ
ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Θψδηθα δελ εθαξκφδνληαη ζηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία
αλαζηνιήο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο.

5. Θεσξνχληαη σο πξντφληα εηζαγφκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηα πξντφληα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα εδάθε, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Θνηλφηεηαο:
α) Θαλάξηνη Λήζνη,
β) Γαιιηθά ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα,
γ) Λήζνη Άαιαλη,
δ) Αγγινλνξκαλδηθέο Λήζνη.
Νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ δεχηεξνπ
κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο δήισζεο ηεο Ηζπαλίαο ή ηεο Γαιιίαο
αληίζηνηρα, γηα ηα πξντφληα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε απηή.
6. Θεσξνχληαη επίζεο σο πξντφληα εηζαγφκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηα
πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα εδάθε, ηα νπνία δελ απνηεινχλ
κέξνο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Θνηλφηεηαο:
α) Λήζνο Διηγνιάλδε,
β) Έδαθνο ηνπ Κπίδηλγθελ,
γ) Θένπηα,
δ) Κειίιηα,
ε) Ιηβίλην,
ζη) Θακπηφλε λη’ Ηηάιηα,
δ) Ρα ηηαιηθά χδαηα ηεο Ιίκλεο ηνπ Ινπγθάλν,
ε) Ρν Γηβξαιηάξ.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Θψδηθα, ε δηαθίλεζε ησλ
ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ απφ ή πξνο:
α) ην Ξξηγθηπάην ηνπ Κνλαθφ, αληηκεησπίδεηαη σο δηαθίλεζε απφ ή πξνο ηε Γαιιία,
β) ηνλ Άγην Καξίλν, αληηκεησπίδεηαη σο δηαθίλεζε απφ ή πξνο ηελ Ηηαιία,
γ) ηηο πεξηνρέο θπξίαξρσλ βάζεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζην Αθξσηήξη θαη ηε
Γεθέιεηα, αληηκεησπίδεηαη σο δηαθίλεζε απφ ή πξνο ηελ Θχπξν,
δ) ηε λήζν ηνπ Καλ, αληηκεησπίδεηαη σο δηαθίλεζε απφ ή πξνο ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην,
ε) ην JUNGHOLZ θαη MITTELBERG (KLEINES WALSERTAL), αληηκεησπίδεηαη σο
δηαθίλεζε απφ ή πξνο ηε Γεξκαλία.»
2. Ρν άξζξν 55 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«Άξζξν 55
Νξηζκνί
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Θψδηθα
λννχληαη σο:
α) «εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη
άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα παξάγεη, λα κεηαπνηεί, λα θαηέρεη, λα
παξαιακβάλεη ή λα απνζηέιιεη, ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ, ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία ηεινχλ ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο ηνπ θφξνπ ζε θνξνινγηθή απνζήθε,
β) «θξάηνο-κέινο» θαη «έδαθνο θξάηνπο-κέινπο»: ην έδαθνο θάζε θξάηνποκέινπο ηεο Θνηλφηεηαο, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ίδξπζεο ηεο
Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 299 απηήο, πιελ ησλ ηξίησλ
εδαθψλ,
γ) «Θνηλφηεηα» θαη «έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο»: ηα εδάθε ησλ θξαηψλ- κειψλ,
φπσο νξίδνληαη ζην ζεκείν β΄,
δ) «ηξίηα εδάθε»: ηα εδάθε πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθνη 5 θαη
6,
ε) «ηξίηε ρψξα»: θξάηνο ή έδαθνο, ζην νπνίν δελ εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ίδξπζεο
ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο,
ζη) «ηεισλεηαθή δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο»:
νπνηαδήπνηε απφ ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ (ΔΝΘ)
αξηζ. 2913/1992, ζρεηηθά κε ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ζηελ νπνία ππφθεηληαη ηα
κε θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Θνηλφηεηαο, ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε, ηηο ειεχζεξεο δψλεο ή ειεχζεξεο
απνζήθεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζεζηψηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
84 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α΄ ηνπ ελ ιφγσ Θαλνληζκνχ,
δ) «θαζεζηψο αλαζηνιήο»: ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηελ θαηνρή ή ηε δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία
αλαζηνιήο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, αιιά ηεινχλ ζε αλαζηνιή ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο,
ε) «εηζαγσγή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ»: ε είζνδνο
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ
απφ ηξίηεο ρψξεο ή ηξίηα εδάθε, εθηφο εάλ ηα πξντφληα, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ππάγνληαη ζε ηεισλεηαθή δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή
ηεισλεηαθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, θαζψο θαη ε έμνδφο ηνπο απφ ηεισλεηαθή
δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο,
ζ) «εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη
άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο,
λα παξαιακβάλεη, ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ,
ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα πξνεξρφκελα απφ άιιν θξάηνοκέινο, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο,

η) «εγγεγξακκέλνο απνζηνιέαο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη
άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ, κφλν λα απνζηέιιεη ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο θαηφπηλ ηεο ζέζεο ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζχκθσλα
κε ην άξζξν 79 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 2913/1992,
ηα) «θνξνινγηθή απνζήθε»: ν ηφπνο φπνπ ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα παξάγνληαη, κεηαπνηνχληαη, θαηέρνληαη, παξαιακβάλνληαη
ή απνζηέιινληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο απφ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ζην
πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.»
3. Ρν άξζξν 56 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 56
Απαηηεηφ ηνπ θφξνπ
1. Ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν ζέζεο ζε
αλάισζε ησλ πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
2. Θεσξείηαη σο «ζέζε ζε αλάισζε»:
α) ε έμνδνο ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ απφ έλα
θαζεζηψο αλαζηνιήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάηππεο εμφδνπ,
β) ε θαηνρή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ εθηφο
θαζεζηψηνο αλαζηνιήο, γηα ηα νπνία δελ έρεη επηβιεζεί εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο δπλάκεη ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο,
γ) ε παξαγσγή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάηππεο παξαγσγήο, εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο,
δ) ε εηζαγσγή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάηππεο εηζαγσγήο, εθηφο εάλ ηα ππνθείκελα ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ππαρζνχλ, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή, ζε
θαζεζηψο αλαζηνιήο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο α΄, σο έμνδνο απφ ην θαζεζηψο
αλαζηνιήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο
εληφο θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη δεηείηαη ε ζέζε ηνπο
ζε αλάισζε, ζεσξείηαη ε θπζηθή έμνδνο ησλ πξντφλησλ απφ ηε θνξνινγηθή
απνζήθε.
3. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ν ρξφλνο ζέζεο ζε αλάισζε είλαη:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄
ζεκείν ii), ν ρξφλνο παξαιαβήο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ απφ ηνλ εγγεγξακκέλν παξαιήπηε,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄
ζεκείν iv), ν ρξφλνο παξαιαβήο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ απφ ηνλ παξαιήπηε,

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 2, ν ρξφλνο
παξαιαβήο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ζηνλ ηφπν
άκεζεο παξάδνζήο ηνπο.
4. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηζπξάηηεηαη κε βάζε
ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θφξνο θαζίζηαηαη
απαηηεηφο.
5. Πηελ πεξίπησζε παξάηππεο εμφδνπ απφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ή θαηνρήο εθηφο
θαζεζηψηνο αλαζηνιήο ή παξάηππεο παξαγσγήο ή παξάηππεο εηζαγσγήο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο εηζπξάηηεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν
δηαπίζησζεο ησλ παξαηππηψλ απηψλ.
Δληνχηνηο, φηαλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ νη αξκφδηεο αξρέο δηαπηζηψλεηαη
φηη ε παξάηππε έμνδνο απφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ή ε θαηνρή εθηφο θαζεζηψηνο
αλαζηνιήο ή ε παξάηππε παξαγσγή ή ε παξάηππε εηζαγσγή πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ή ππήξμαλ, θαηά πεξίπησζε, ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο δηαπίζησζεο, ν εηδηθφο
θφξνο θαηαλάισζεο εηζπξάηηεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ
πξνγελέζηεξε ηεο δηαπίζησζεο εκεξνκελία, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή
ππήξμαλ.
6. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101, ππφρξενο λα θαηαβάιεη ηνλ
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφο είλαη:
α) Πε ζρέζε κε ηελ έμνδν ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ
απφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
i) Ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο, ν εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο ή θάζε άιιν
πξφζσπν πνπ απειεπζεξψλεη ή εμ νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ απειεπζεξψλνληαη ηα
ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα απφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαη
ζε πεξίπησζε παξάηππεο εμφδνπ απφ ηε θνξνινγηθή απνζήθε, θάζε άιιν
πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ έμνδν απηή,
ii) ζε πεξίπησζε παξαηππίαο θαηά ηε δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν
118 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4: ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο, ν εγγεγξακκέλνο
απνζηνιέαο ή θάζε άιιν πξφζσπν πνπ εγγπήζεθε ηελ πιεξσκή, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 112 παξάγξαθνη 6 θαη 7, θαη θάζε πξφζσπν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξάηππε
έμνδν θαη ην νπνίν γλψξηδε ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη ηνλ παξάηππν
ραξαθηήξα ηεο εμφδνπ,
β) ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: ην
πξφζσπν πνπ θαηέρεη ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα θαη
θάζε άιιν πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο,
γ) ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ: ην πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφληα θαη ζε πεξίπησζε παξάηππεο παξαγσγήο, θάζε άιιν πξφζσπν πνπ
εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπο,

δ) ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: ην
πξφζσπν πνπ δειψλεη ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ή εμ
νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ δειψλνληαη απηά θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ζε πεξίπησζε
παξάηππεο εηζαγσγήο, θάζε άιιν πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εηζαγσγή.
Πε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ
ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, ηα πξφζσπα απηά είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξνλ ππφρξεα γηα ηελ πιεξσκή ηεο ελ ιφγσ νθεηιήο.
7. Πε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, νη
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα απνζεθεπκέλα ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο πξντφληα ζηε ή ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο ηνπ απνζεθεπηή, θαζίζηαληαη
άκεζα απαηηεηέο θαη ηα πξντφληα δεζκεχνληαη κέρξη ηελ εμφθιεζε απηψλ απφ ηνλ
ππφρξεν ή απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί.
8. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
4. Ρν άξζξν 57 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 57
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απαηηεηνχ ηνπ θφξνπ
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 60 παξάγξαθνο 1, ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ
ήδε ηεζεί ζε αλάισζε ζε άιιν θξάηνο-κέινο, θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
απηφ, ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, ν νπνίνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «θαηνρή γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο»
λνείηαη ε θαηνρή πξντφλησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο απφ κε
ηδηψηε ή απφ ηδηψηε γηα κε δηθή ηνπ ρξήζε θαη ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ απηφλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 59.
2. Νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφο,
θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο είλαη απηνί πνπ ηζρχνπλ
ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ εδαθψλ ησλ δηαθφξσλ
θξαηψλ-κειψλ ππφ ηελ θάιπςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΝΘ)
αξηζκ. 3649/1992 (EE L 369/18.12.1992) Απινπζηεπκέλνπ Ππλνδεπηηθνχ
Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Α.Π.Γ.Δ.).
4. Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 119, φηαλ ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί ζε αλάισζε ζε έλα θξάηνοκέινο δηαθηλνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Θνηλφηεηαο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, δελ
ζεσξείηαη φηη θαηέρνληαη γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο κέρξηο φηνπ θηάζνπλ ζην
θξάηνο-κέινο πξννξηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαθηλνχληαη βάζεη ησλ
δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

5. Ρα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ηα νπνία βξίζθνληαη επί
πινίνπ ή αεξνζθάθνπο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζαιάζζηα ηαμίδηα ή πηήζεηο κεηαμχ δχν
θξαηψλ-κειψλ θαη ηα νπνία δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε φηαλ ην πινίν ή ην
αεξνζθάθνο βξίζθεηαη ζην έδαθνο ελφο θξάηνπο-κέινπο δελ ζεσξείηαη φηη
θαηέρνληαη ζην ελ ιφγσ θξάηνο-κέινο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.
6. πφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πνπ θαζίζηαηαη
απαηηεηφο είλαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1,
ην πξφζσπν ην νπνίν εθηειεί ηελ παξάδνζε ή ην νπνίν έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα
παξαδνηέα πξντφληα, ή ην πξφζσπν ζην νπνίν παξαδίδνληαη ηα πξντφληα ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
7. Ρα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 6 ππνρξενχληαη, ζε πεξίπησζε απνζηνιήο
πξντφλησλ απφ άιιν θξάηνο-κέινο:
α) λα θαηαζέηνπλ, πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ, ζρεηηθή δήισζε ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη εγγχεζε ε νπνία λα θαιχπηεη
ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο,
β) λα θαηαβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ηελ άθημε ησλ πξντφλησλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ άθημε,
ηνπο νθεηιφκελνπο θφξνπο,
γ) λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ειέγρνπ θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ
θξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή αλαγθαίν ή ρξήζηκν, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ
νθεηιφκελσλ θφξσλ.
8. Ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο, πνπ έρεη επηβιεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
θαηά ηε ζέζε ζε αλάισζε πξντφλησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή πξνζψπνπ
γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ζην εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο-κέινπο, δηαγξάθεηαη ή
επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 66 ηνπ παξφληνο Θψδηθα.
9. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαηππψζεηο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
5. Ρν άξζξν 59 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 59
Απφθηεζε απφ ηδηψηεο
1. Γηα ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ηα νπνία απνθηά
ηδηψηεο γηα δηθή ηνπ ρξήζε θαη ηα νπνία κεηαθέξεη απηνπξνζψπσο απφ έλα
θξάηνο-κέινο ζε άιιν, νη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο νθείινληαη κφλν ζην θξάηνοκέινο, φπνπ ηα πξντφληα απηά απνθηψληαη.
2. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφληα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πξννξίδνληαη γηα ίδηα ρξήζε
ελφο ηδηψηε, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο
ζηνηρεία:
α) ε εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ θαηφρνπ θαη νη ιφγνη θαηνρήο ησλ πξντφλησλ,

β) ν ηφπνο φπνπ βξίζθνληαη ηα πξντφληα ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν
ρξεζηκνπνηνχκελνο ηξφπνο κεηαθνξάο,
γ) θάζε έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηα πξντφληα,
δ) ε θχζε ησλ πξντφλησλ,
ε) ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ.
3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, σο απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν, νξίδνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα πνζνηηθά φξηα αλά πξντφλ:
α) γηα ηα πξντφληα θαπλνχ: - ηζηγάξα: 800 ηεκάρηα
- πνπξάθηα (πνχξα βάξνπο φρη πάλσ απφ 3γξ. ην ηεκάρην): 400 ηεκάρηα
- πνχξα: 200 ηεκάρηα
- θαπλφο γηα θάπληζκα: 1 θηιφ β) γηα ηα αιθννινχρα πνηά:
- νηλνπλεπκαηψδε πνηά: 10 ιίηξα
- ελδηάκεζα πξντφληα: 20 ιίηξα
- νίλνη: 90 ιίηξα (απφ ηνπο νπνίνπο ην πνιχ 60 ιίηξα αθξψδεηο)
- κπχξεο: 110 ιίηξα.
4. Ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, ηα νπνία έρνπλ ήδε
ηεζεί ζε αλάισζε ζε άιιν θξάηνο-κέινο, θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαη εηζπξάηηεηαη
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εάλ ε κεηαθνξά απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηε ρψξα γίλεηαη
κε αλνξζφδνμνπο ηξφπνπο απφ ηδηψηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
Υο αλνξζφδνμεο κεηαθνξέο ζεσξνχληαη νη κεηαθνξέο θαπζίκσλ θηλεηήξσλ, φηαλ
ηα θαχζηκα δελ κεηαθέξνληαη ζηε δεμακελή ησλ νρεκάησλ ή ζε θαηάιιειν
εθεδξηθφ δνρείν, θαζψο θαη ε κεηαθνξά πγξψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο φηαλ δελ
γίλεηαη κε βπηηνθφξα επαγγεικαηηψλ.»
6. Ρν άξζξν 60 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 60
Ξσιήζεηο εμ απνζηάζεσο
1. Ρα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί
ζε αλάισζε ζε άιιν θξάηνο-κέινο θαη αγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ή ηνπ εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, είλαη
εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη δελ αζθεί αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, θαη ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ πσιεηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππφθεηληαη ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο.
2. Πηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ

ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφο,
θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο είλαη απηνί πνπ ηζρχνπλ
ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο.
3. πφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο είλαη ν πσιεηήο ή ν θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο απηνχ. Ν θνξνινγηθφο
αληηπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη
εγθεθξηκέλνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πσιεηήο ή ν
θνξνινγηθφο ηνπ αληηπξφζσπνο δελ έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πεξίπησζεο
α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο είλαη ν παξαιήπηεο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ.
4. Πηελ πεξίπησζε απνζηνιήο πξντφλησλ απφ άιιν θξάηνο-κέινο ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο, ν πσιεηήο ή ν θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ, λα εγγξάθεηαη ζηα κεηξψα θαη λα εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ
θφξνπ θαηαλάισζεο ζηελ αξκφδηα αξρή,
β) λα θαηαβάιιεη ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζηελ αξρή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηελ εκέξα άθημεο ησλ πξντφλησλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα,
γ) λα ηεξεί ινγηζηηθή ησλ
θαηαλάισζεο πξντφλησλ.

παξαδηδφκελσλ

ππνθείκελσλ

ζε

εηδηθφ

θφξν

5. Πηελ πεξίπησζε απνζηνιήο πξντφλησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιιν
θξάηνο-κέινο, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πνπ επηβιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο δηαγξάθεηαη ή επηζηξέθεηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πσιεηή,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ
παξφληνο Θψδηθα.
6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαηππψζεηο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
7. Ρν άξζξν 61 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 61
Θαηαζηξνθέο θαη απψιεηεο πξντφλησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλάισζε ζε
άιιν θξάηνο-κέινο
1. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 θαη ζην άξζξν
60 παξάγξαθνο 1, ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο ή αλεπαλφξζσηεο απψιεηαο
ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο
ζε θξάηνο-κέινο άιιν απφ ην θξάηνο-κέινο ζην νπνίν ηέζεθαλ ζε αλάισζε, απφ
αηηία νθεηιφκελε ζηελ ίδηα ηε θχζε ησλ πξντφλησλ, ή εμ αηηίαο ηπραίσλ
πεξηζηαηηθψλ ή αλσηέξαο βίαο, ή θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο-κέινπο, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο δελ θαζίζηαηαη
απαηηεηφο ζην ελ ιφγσ θξάηνο-κέινο.

Ζ νιηθή θαηαζηξνθή ή ε αλεπαλφξζσηε απψιεηα ησλ ελ ιφγσ ππνθείκελσλ ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαηά ηξφπν
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ
νιηθή θαηαζηξνθή ή αλεπαλφξζσηε απψιεηα επήιζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ή φηαλ ε
απψιεηα δηαπηζηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ φπνπ επήιζε.
Ζ εγγχεζε πνπ θαηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 7 πεξίπησζε α΄
ή ην άξζξν 60 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε α΄ απνδεζκεχεηαη.
2. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα πξντφληα πνπ
ππφθεηληαη ζε θπζηθή απν-κείσζε, ηα πνζνζηά ηεο απνκείσζεο, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ απσιεηψλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
8. Πην άξζξν 63 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4 σο αθνινχζσο:
«4. Όηαλ νη θνξνινγηθέο απνζήθεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, βξίζθνληαη ζε κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή έμσ απφ ηελ έδξα ηεο
αξκφδηαο αξρήο ή έρνπλ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ψξεο πνπ δελ
ππάξρεη ηαθηηθή ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε, ππνρξενχληαη νη νηθείνη εγθεθξηκέλνη
απνζεθεπηέο λα εμαζθαιίζνπλ, κε δηθά ηνπο ή κηζζσκέλα κεηαθνξηθά κέζα, ηελ
έγθαηξε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο αξκφδηαο αξρήο, νη νπνίνη επνπηεχνπλ θαη
ειέγρνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ απνζεθψλ απηψλ.»
9. Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 64 αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«α) λα παξάγεη, λα κεηαπνηεί, λα θαηέρεη, λα παξαιακβάλεη θαη λα απνζηέιιεη, ζηα
πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία ηεινχλ ππφ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ
απηνχ, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθή απνζήθε,».
10. Πηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64 ε θξάζε ζηελ πξψηε
παχια αληηθαζίζηαηαη, σο αθνινχζσο:
«- λα εηζάγεη ζηε θνξνινγηθή απνζήθε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηε ινγηζηηθή
εγγξαθή, κε ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο, φισλ ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, εθηφο
εάλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 112 θαη λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία
ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ πξντφλησλ,»
11. Ρν άξζξν 65 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 65
Θαηαζηξνθέο
αλαζηνιήο

θαη

απψιεηεο

πξντφλησλ

πνπ

ηεινχλ

ππφ

θαζεζηψο

1. H νιηθή θαηαζηξνθή ή ε αλεπαλφξζσηε απψιεηα πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο θαη ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο απφ αηηία νθεηιφκελε ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, ζε ηπραίν γεγνλφο ή αλσηέξα βία ή
αθφκε θαη κε ηελ άδεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο-κέινπο, δελ ζεσξείηαη
ζέζε ζε αλάισζε.

Θεσξείηαη φηη ηα πξντφληα έρνπλ ππνζηεί νιηθή θαηαζηξνθή ή αλεπαλφξζσηε
απψιεηα φηαλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο.
2. Ζ νιηθή θαηαζηξνθή ή ε αλεπαλφξζσηε απψιεηα ησλ ελ ιφγσ ππνθείκελσλ ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαηά ηξφπν
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ
νιηθή θαηαζηξνθή ή αλεπαλφξζσηε απψιεηα επήιζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ή φηαλ ε
απψιεηα δηαπηζηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ φπνπ επήιζε.
3. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα πξντφληα πνπ
ππφθεηληαη ζε θπζηθή απν-κείσζε, ηα πνζνζηά ηεο απνκείσζεο, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ απσιεηψλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
12. Ρν άξζξν 66 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 66
Δπηζηξνθή ή δηαγξαθή ηνπ θφξνπ Βεβαίσζε θαη είζπξαμε εθ ησλ πζηέξσλ
1. Ρα πξντφληα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλάισζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δχλαληαη
ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 57, 60 θαη 119 ηνπ παξφληνο Θψδηθα
πεξηπηψζεηο, λα απνηειέζνπλ, κεηά απφ αίηεζε ελφο ελδηαθεξνκέλνπ, αληηθείκελν
επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή,
εθφζνλ ηα πξντφληα απηά δελ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο.
Αλ ηα πξντφληα απηά θέξνπλ θνξνινγηθά επηζήκαηα (έλζεκεο ηαηλίεο θνξνινγίαο
θαπλνχ ή αιθννινχρσλ πνηψλ), πξέπεη πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη
πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο, λα πξνζθνκηζζνχλ γηα
θαηαζηξνθή ηα επηζήκαηα απηά ζηελ αξκφδηα αξρή.
2. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο πνπ επηβιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο επηζηξέθεηαη ή
δηαγξάθεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θφξνο απηφο έρεη θαηαζηεί απαηηεηφο θαη έρεη
εηζπξαρζεί ζην άιιν θξάηνο-κέινο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο πνπ επηβιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο επηζηξέθεηαη ή
δηαγξάθεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πσιεηή, εθφζνλ ν ίδηνο ή ν
θνξνινγηθφο ηνπ αληηπξφζσπνο έρεη αθνινπζήζεη ζην θξάηνο-κέινο πξννξηζκνχ
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
4. Ξέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα θέξνπλ θνξνινγηθά επηζήκαηα
(έλζεκεο ηαηλίεο θνξνινγίαο θαπλνχ ή αιθννινχρσλ πνηψλ), ηα ηπρφλ πνζά πνπ
θαηαβιήζεθαλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν εγγχεζεο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο, πιελ
ηεο αμίαο ηνπο, επηζηξέθνληαη, δηαγξάθνληαη ή απνδεζκεχνληαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή εάλ ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο έρεη θαηαζηεί απαηηεηφο θαη έρεη
εηζπξαρζεί ζε άιιν θξάηνο-κέινο.

Ρν πνζφ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, ην νπνίν θαηαβιήζεθε ή απνηέιεζε
αληηθείκελν εγγχεζεο επηζηξέθεηαη, δηαγξάθεηαη ή απνδεζκεχεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ζηελ αξκφδηα αξρή, ηθαλνπνηεηηθήο απφδεημεο φηη ηα θνξνινγηθά
επηζήκαηα έρνπλ αθαηξεζεί ή θαηαζηξαθεί.
5. Ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πνπ έρεη βεβαησζεί γηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηεζεί
ζε αλάισζε κε απαιιαγή απφ ηνλ θφξν απηφ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην ηξίην κέξνο ηνπ παξφληνο Θψδηθα δηαγξάθεηαη, εάλ ηα
πξντφληα κεηά ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε ππέζηεζαλ αλεπαλφξζσηε απψιεηα ή
νιηθή θαηαζηξνθή, εμ αηηίαο ηπραίσλ πεξηζηαηηθψλ ή αλσηέξαο βίαο, ή αθφκε θαη
κε ζρεηηθή γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο. Ζ
νιηθή θαηαζηξνθή ή ε αλεπαλφξζσηε απψιεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαηά
ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο.
6. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο επηζηξέθεηαη ή δηαγξάθεηαη ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηεο γηα
ηελ επηζηξνθή ή δηαγξαθή αξρέο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
7. Νη δηαηάμεηο πεξί ζπκπιεξσκαηηθήο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εθ ησλ πζηέξσλ
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο Θψδηθα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πεξί αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο Θψδηθα εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη
γηα ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα.»
13. Ρν άξζξν 67 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 67
Ξσιήζεηο απφ θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ εηδψλ
1. Ρα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ
ηα θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ εηδψλ θαη ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηηο πξνζσπηθέο
απνζθεπέο ησλ ηαμηδησηψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ηξίην έδαθνο ή ζε ηξίηε ρψξα
αεξνπνξηθψο ή δηά ζαιάζζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο.
2. Έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 απαιιάζζνληαη επίζεο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφληα, ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ εηδψλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα εθηφο αεξνιηκέλα ή ιηκέλα θαη ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηηο
πξνζσπηθέο απνζθεπέο ησλ ηαμηδησηψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ηξίην έδαθνο ή ζε
ηξίηε ρψξα δηα μεξάο.
3. Ρα πξντφληα ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζα ζε αεξνζθάθνο ή πινίν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πηήζεο ή ηνπ πινπ πξνο ηξίην έδαθνο ή ηξίηε ρψξα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηνλ
ίδην ηξφπν κε ηα πξντφληα ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα
αθνξνινγήησλ εηδψλ.
4. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ απαιιαγψλ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.
5. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:

α) «θαηάζηεκα αθνξνιφγεησλ εηδψλ»: θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
αεξνιηκέλα ή ιηκέλα θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο,
β) «ηαμηδηψηεο πνπ κεηαβαίλεη ζε ηξίην έδαθνο ή ζε ηξίηε ρψξα»: επηβάηεο
θάηνρνο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ ή εηζηηεξίνπ ζαιάζζηαο δηαδξνκήο, ζην νπνίν σο
ηειηθφο πξννξηζκφο αλαθέξεηαη αεξνιηκέλαο ή ιηκέλαο ηξίηνπ εδάθνπο ή ηξίηεο
ρψξαο.»
14. Ρν άξζξν 68 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 68
Απαιιαγέο
1. Απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ηα πξντφληα πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 53 ηνπ παξφληνο Θψδηθα, εθφζνλ πξννξίδνληαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ:
α) ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ ζρέζεσλ,
β) απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη απφ ηα κέιε ησλ νξγαληζκψλ
απηψλ, κέζα ζηα φξηα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο ή απφ ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ έδξα ηνπο,
γ) απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θάζε θξάηνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλζήθε ηνπ
Βνξείνπ Αηιαληηθνχ πιελ ηνπ θξάηνπο-κέινπο εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη απαηηεηφο ν
εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο δπλάκεηο
απηέο ή απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηηο ζπλνδεχεη, ή γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ
ιεζρψλ ή ησλ θπιηθείσλ ηνπο,
δ) απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ
Θχπξν, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε εγθαζίδξπζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
16εο Απγνχζηνπ 1960, γηα ρξήζε απφ ηηο ελ ιφγσ έλνπιεο δπλάκεηο ή απφ ην
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηηο ζπλνδεχεη ή γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ιεζρψλ ή ησλ
θπιηθείσλ ηνπο,
ε) γηα θαηαλάισζε ζηα πιαίζηα ζπκθσλίαο πνπ ζπλάπηεηαη κε ηξίηεο ρψξεο ή
δηεζλείο νξγαληζκνχο, εθφζνλ απηή ε ζπκθσλία γίλεηαη δεθηή ή επηηξέπεηαη λα
ππαρζεί ζε θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο.
2. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 112 παξάγξαθνο 1 θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 114 παξάγξαθνο 1, ηα ππνθείκελα ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο
αλαζηνιήο γηα λα παξαδνζνχλ ζε παξαιήπηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο, ε κνξθή θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
3. Δπίζεο, απαιιάζζνληαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηα πξντφληα πνπ
πξννξίδνληαη γηα εθνδηαζκφ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο.
4. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ απαιιαγψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
3, θαζψο θαη νη ρνξεγνχκελεο πνζφηεηεο, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.»

15. Ρν άξζξν 71 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 71
Κηθξνί νηλνπαξαγσγνί
1. Νηλνπαξαγσγνί πνπ παξάγνπλ θαηά κέζν φξν θάησ απφ ρίιηα (1.000) HL
εηεζίσο απαιιάζζνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ηκήκαηνο Β΄ ηνπ θεθαιαίνπ Α΄, ηνπ ηκήκαηνο Β΄ ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηηο
ζρεηηθέο κε ηε δηαθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη απφ ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηηο
ζρεηηθέο κε ηε δηαθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Θψδηθα.
2. Όηαλ νη κηθξνί νηλνπαξαγσγνί πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηνη ελδνθνηλνηηθέο
ζπλαιιαγέο, ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ 436/2009 ηεο 26εο Καΐνπ
2009 «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 479/2008 ηνπ
Ππκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηηο ππνρξεσηηθέο δειψζεηο θαη
ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (L128/27.5.2009).
3. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν παξαιήπηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ θξάηνπο-κέινπο πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ εγγξάθνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 436/2009 ή κε αλαθνξά ζε απηφ, γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο
παξαιαβέο νίλνπ.
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη
δηαηππψζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.»
16. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 76 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ
άξζξνπ 55 θαη ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ παξφληνο
Θψδηθα, σο παξαγσγή ζεσξείηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε εμφξπμε.»
17. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 84 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«3. Νη ηαηλίεο απηέο ρνξεγνχληαη: -ζηνπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο θαη
εγγεγξακκέλνπο παξαιήπηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνιιεζνχλ ζε αιθννινχρα πνηά
πξνεξρφκελα απφ άιιν θξάηνο-κέινο ή ζε εηζαγσγείο πξνθεηκέλνπ γηα πνηά απφ
ηξίηεο ρψξεο,
-ζηνπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο ή πνηνπνηνχο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνιιεζνχλ
ζε αιθννινχρα πνηά εγρψξηαο παξαγσγήο,
-ζηνπο θνξνινγηθνχο αληηπξνζψπνπο εγθεθξηκέλσλ απνζεθεπηψλ άιισλ θξαηψλκειψλ.»
18. Νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 106, αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο:
«α) ζηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή θαη ζηνλ εγγεγξακκέλν παξαιήπηε ηνπ
εζσηεξηθνχ, θαζψο θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο,

β) ζην θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή άιισλ θξαηψλ-κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,».
19. Πην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 109, ν φξνο «εγγεγξακκέλνη
επηηεδεπκαηίεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «εγγεγξακκέλνη παξαιήπηεο, εθηφο
ησλ πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλσλ παξαιεπηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 113».
20. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 110 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«3. Ν εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο θαη ν πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο
θαηαβάιινπλ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
παξφληνο Θψδηθα, ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ή ην αξγφηεξν ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα, κε βάζε δήισζε, πνπ ππνβάιιεη ν ππφρξενο ζηελ
αξκφδηα αξρή θαη ζρεηηθφ ζεκείσκα πνπ εθδίδεη ε αξρή απηή.
Θαη΄ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα πσιήζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη άιισλ
αιθννινχρσλ πξντφλησλ ζε επηβάηεο ελδνθνηλνηηθψλ πηήζεσλ ή ελδνθνηλνηηθψλ
ζαιάζζησλ πιφσλ, ηα νπνία παξαδίδνληαη ζε απηνχο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα
λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο απνζθεπέο ηνπο, ν εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο θαηαβάιιεη
ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πνπ αλαινγεί ζηηο παξαδφζεηο πξντφλησλ θάζε
δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα, κέζα ζην επφκελν δεθαπελζήκεξν.»
21. Ρν άξζξν 112 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 112
Γηαθίλεζε ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο
1. Ρα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη
ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο εληφο ηνπ εδάθνπο ηεο Θνηλφηεηαο, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δηαθηλνχληαη κέζσ ηξίηεο ρψξαο ή ηξίηνπ εδάθνπο:
α) απφ κηα θνξνινγηθή απνζήθε πξνο:
i) άιιε θνξνινγηθή απνζήθε,
ii) εγγεγξακκέλν παξαιήπηε,
iii) ηφπν φπνπ ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα εμέξρνληαη
απφ ην έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 114 παξάγξαθνο 11,
iv) παξαιήπηε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 68 παξάγξαθνο 1, φηαλ ηα πξντφληα
απνζηέιινληαη απφ άιιν θξάηνο-κέινο,
β) απφ ηνλ ηφπν εηζαγσγήο πξνο νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄, φηαλ ηα πξντφληα απνζηέιινληαη απφ
εγγεγξακκέλν απνζηνιέα.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «ηφπνο εηζαγσγήο» λνείηαη ν ηφπνο
φπνπ βξίζθνληαη ηα πξντφληα φηαλ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 79 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 2913/1992.

2. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηα ζεκεία i) θαη ii) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
θαη ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 113 παξάγξαθνο 4, ην θξάηνο-κέινο πξννξηζκνχ δχλαηαη
λα επηηξέπεη ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ηε δηαθίλεζε ησλ ππνθείκελσλ ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο πξνο
ηφπν άκεζεο παξάδνζεο πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθφο ηνπ, φηαλ ν ηφπνο απηφο έρεη
νξηζηεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή παξαιαβήο ή απφ ηνλ εγγεγξακκέλν
παξαιήπηε.
Ν ελ ιφγσ εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο ή ν ελ ιφγσ εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο
παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 114 παξάγξαθνο 10.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο
νπνίεο επηηξέπεηαη ε άκεζε παξάδνζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νη φξνη
θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη.
3. Νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηε δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ κε κεδεληθφ ζπληειεζηή ηα νπνία δελ έρνπλ
ηεζεί ζε αλάισζε.
4. Ζ δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηα νπνία
ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο αξρίδεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα εμέιζνπλ απφ ηε θνξνινγηθή απνζήθε απνζηνιήο θαη, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ
άξζξνπ, φηαλ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 2913/1992.
5. Ζ δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηα νπνία
ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο πεξαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ πεξίπησζε α΄ ζεκεία i), ii) θαη iv) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄
ηεο παξαγξάθνπ 1, κφιηο ν παξαιήπηεο παξαιάβεη ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε
α΄ ζεκείν iii) ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ηα πξντφληα εμέιζνπλ απφ ην έδαθνο ηεο
Θνηλφηεηαο.
6. Νη θίλδπλνη ηεο δηαθίλεζεο ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε,
ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή απνζηνιήο ή ηνλ εγγεγξακκέλν απνζηνιέα.
Ζ παξερφκελε εγγχεζε κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηθή, ηξαπεδηθή, αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην, εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή αμηφρξεε επηζηνιή ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη
ηζρχεη ζε νιφθιεξε ηελ Θνηλφηεηα.
7. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 6, δχλαηαη ζηηο ελδεδεηγκέλεο
πεξηπηψζεηο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε
απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, λα επηηξέπεηαη ε παξνρή εγγχεζεο απφ ην
κεηαθνξέα, ηνλ θχξην ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
ηνλ παξαιήπηε,
ή απφ θνηλνχ απφ δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα απηά θαη ηα πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.

Πηηο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε-κέιε, γηα ηα νπνία
πξνβιέπεηαη επηθφιιεζε έλζεκεο ηαηλίαο θνξνινγίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε
εγγχεζε κπνξεί λα βαξχλεη ην πξφζσπν πνπ παξαιακβάλεη ηηο ηαηλίεο απηέο θαη
παξέρεηαη ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο.
8. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο
απφ ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή εγγχεζεο, ζε ελδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν
γηα δηαθηλήζεηο ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη λα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»
22. Ρν άξζξν 113 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 113
Δγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο Δγγεγξακκέλνο απνζηνιέαο
1. Ν εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο δχλαηαη ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ
δξαζηεξηνηήησλ λα παξαιακβάλεη πξντφληα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξνεξρφκελα απφ άιιν θξάηνο-κέινο, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο, δελ επηηξέπεηαη, σζηφζν, λα θαηέρεη ή λα απνζηέιιεη
ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα ηα νπνία ηεινχλ ππφ θαζεζηψο
αλαζηνιήο.
2. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ πξνζψπνπ σο εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε απαηηείηαη άδεηα
ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κε απφθαζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
3. Ν εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο ππνρξενχηαη:
α) λα εγγπάηαη πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ θαη λα
θαηαβάιιεη απηνχο ζηελ αξκφδηα αξρή κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
παξαιαβή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
β) λα πξνβαίλεη, κφιηο πεξαησζεί ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ
παξαιακβάλνληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, ζηε ινγηζηηθή ηνπο εγγξαθή,

πνπ

γ) λα απνδέρεηαη θάζε έιεγρν πνπ επηηξέπεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα βεβαησζνχλ
φηη ηα πξντφληα πξάγκαηη παξειήθζεζαλ.
4. Γηα ηνλ εγγεγξακκέλν παξαιήπηε πνπ παξαιακβάλεη κφλνλ πεξηζηαζηαθά
ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα, ε άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πξντφλησλ, ζε έλαλ κφλνλ
απνζηνιέα θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Ν πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο ζπκκνξθψλεηαη
ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.

νκνίσο κε ηηο

5. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ε άδεηα ηνπ εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, θαζψο
θαη νη δηαηππψζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 4.

6. Ν εγγεγξακκέλνο απνζηνιέαο δχλαηαη ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ
δξαζηεξηνηήησλ κφλν λα απνζηέιιεη ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφληα ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαηφπηλ ηεο ζέζεο ηνπο ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζκ. 2913/1992.
7. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ πξνζψπνπ σο εγγεγξακκέλνπ απνζηνιέα απαηηείηαη άδεηα
ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κε απφθαζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ν εγγεγξακκέλνο απνζηνιέαο ππνρξενχηαη:
α) λα παξέρεη εγγχεζε, ε νπνία λα θαιχπηεη ην πνζφ ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ
γηα ηα απνζηειιφκελα ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο πξντφληα,
β) λα ηεξεί ινγηζηηθή ησλ ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ
πνπ απνζηέιιεη,
γ) λα απνδέρεηαη θάζε έιεγρν πνπ επηηξέπεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα βεβαησζνχλ
γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δηαθηλήζεσλ.
8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα ηνπ εγγεγξακκέλνπ απνζηνιέα
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαζψο θαη νη δηαηππψζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7.
9. Γηα ηελ αγνξά, θαηνρή θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 53 απφ ηα
πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ
παξφληνο Θψδηθα, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο. Νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.»
23. Ρν άξζξν 114 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 114
Γηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ κέζσ
κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο
1. Ζ δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ζεσξείηαη
φηη ιακβάλεη ρψξα ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο κφλνλ εάλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ
θάιπςε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 684/2009 ηεο Δπηηξνπήο (L 197/29-7-2009), ην νπνίν
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 112 παξάγξαθνο 1, ε δηαθίλεζε
ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο εμ
νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ν απνζηνιέαο ππνβάιιεη ζρέδην
ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο,
ρξεζηκνπνηψληαο ην κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
απφθαζεο αξηζκ. 1152/2003/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2003 (L 162/1-7-2003), εθεμήο «ην
κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα».

3. Ζ αξκφδηα αξρή επαιεζεχεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζρέδην ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ.
Δάλ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη έγθπξα, ελεκεξψλεηαη πάξαπηα ν απνζηνιέαο.
Δάλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη έγθπξα, ε αξκφδηα αξρή απνδίδεη ζην έγγξαθν
κνλαδηθφ δηνηθεηηθφ θσδηθφ αλαθνξάο θαη ηνλ θνηλνπνηεί ζηνλ απνζηνιέα.
4. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄
ζεκεία i), ii) θαη iv), ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β΄ θαη ζην άξζξν
112 παξάγξαθνο 2, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο δηαβηβάδνπλ
πάξαπηα ην ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνποκέινπο πξννξηζκνχ, νη νπνίεο ην πξνσζνχλ ζηνλ παξαιήπηε, εάλ ν παξαιήπηεο
είλαη εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο ή εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο.
Όηαλ ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα δηαθηλνχληαη ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πξννξίδνληαη γηα
εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ην ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν δηαβηβάδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ, ε
νπνία ην πξνσζεί ζηνλ παξαιήπηε.
5. Πηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄
ζεκείν iii), νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο δηαβηβάδνπλ ην
ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο φπνπ
ππνβάιιεηαη ε δηαζάθεζε εμαγσγήο θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 161 παξάγξαθνο
5 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 2913/1992 (εθεμήο ην «θξάηνο-κέινο εμαγσγήο»),
εάλ νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιιν θξάηνο-κέινο.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηφπνο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ην ηεισλείν εμαγσγήο
βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ην ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν
πξνσζείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο ζην ηεισλείν εμαγσγήο.
6. Ν απνζηνιέαο νθείιεη λα παξέρεη ζην πξφζσπν πνπ ζπλνδεχεη ηα πξντφληα πνπ
ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ηππσκέλν αληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθνχ
δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ ή θάζε άιιν εκπνξηθφ έγγξαθν πνπ κλεκνλεχεη
επαλάγλσζηα ην κνλαδηθφ δηνηθεηηθφ θσδηθφ αλαθνξάο. Ρν έγγξαθν απηφ πξέπεη
λα κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θάζε θνξά πνπ ζα ην δεηήζνπλ
θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο.
7. Ν απνζηνιέαο κπνξεί λα αθπξψλεη ην ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν εάλ δελ
έρεη αξρίζεη ε δηαθίλεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 παξάγξαθνο 4.
8. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο, ν απνζηνιέαο κπνξεί, κέζσ ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο,
λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξννξηζκφ θαη λα παξνπζηάδεη λέν πξννξηζκφ, ν νπνίνο πξέπεη
λα είλαη έλαο απφ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο
1 πεξίπησζε α΄ ζεκεία i), ii) ή iii) ή, ελδερνκέλσο, ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 2.
9. Πηελ πεξίπησζε δηαθίλεζεο, δηά ζαιάζζεο ή κέζσ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ,
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα
παξαιήπηε ν νπνίνο δελ είλαη νξηζηηθά γλσζηφο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο
απφ ηνλ απνζηνιέα ηνπ ζρεδίνπ ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα
επηηξέπεη ζηνλ απνζηνιέα λα παξαιείπεη απφ ην έγγξαθν απηφ ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηνλ παξαιήπηε.

Κφιηο γίλνπλ γλσζηά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ παξαιήπηε, ην αξγφηεξν δε
φηαλ πεξαησζεί ε δηαθίλεζε, ν απνζηνιέαο, θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
παξαγξάθνπ 8, ηα δηαβηβάδεη ακέζσο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο.
10. Θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄ ζεκεία i), ii) ή iv) ή ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο
2, ν παξαιήπηεο, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θξίλνληαη
δεφλησο δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ππνβάιιεη αλαθνξά γηα ηελ
παξαιαβή ηνπο (εθεμήο ε «αλαθνξά παξαιαβήο»), κέζσ ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ επαιεζεχεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνξά παξαιαβήο.
Δάλ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη έγθπξα, ελεκεξψλεηαη πάξαπηα ν παξαιήπηεο.
Δάλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη έγθπξα, ε αξκφδηα αξρή επηβεβαηψλεη ζηνλ παξαιήπηε
ηελ θαηαρψξεζε ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο θαη ηε δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηε δηαβηβάδνπλ ζηνλ
απνζηνιέα.
Όηαλ ηα πξντφληα δηαθηλνχληαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε
αλαθνξά παξαιαβήο δηαβηβάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ
ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο, ε νπνία ηελ πξνσζεί ζηνλ απνζηνιέα.
11. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε
α΄ ζεκείν iii), θαη, ελδερνκέλσο ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β΄ ην
αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο ζπληάζζεη αλαθνξά εμαγσγήο, κε βάζε ηε ζεψξεζε
ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 793 παξάγξαθνο 2 ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 2454/1993 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Ηνπιίνπ 1993, γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ.
2913/1992 ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα, ή
ηνπ ηεισλείνπ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαηππψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 54 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην, ην νπνίν βεβαηψλεη φηη ηα ππνθείκελα ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα εμήιζαλ απφ ην έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο.
Ρν αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο επαιεζεχεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ εδάθην. Κφιηο
επαιεζεπηνχλ ηα ζηνηρεία απηά θαη εθφζνλ ην θξάηνο-κέινο απνζηνιήο είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο-κέινο εμαγσγήο, ην αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο
δηαβηβάδεη ηελ αλαθνξά εμαγσγήο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο
απνζηνιήο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηε δηαβηβάδνπλ ζηνλ απνζηνιέα.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηφπνο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ην ηεισλείν εμαγσγήο
βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε αλαθνξά εμαγσγήο πξνσζείηαη ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο, ε νπνία ηε δηαβηβάδεη ζηνλ απνζηνιέα.
12. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ππνβνιή ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαιήπηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 παξάγξαθνο 1, απφ ηνπο πεξηζηαζηαθά
εγγεγξακκέλνπο παξαιήπηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 113 παξάγξαθνο 4,
θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.» 24. Ρν άξζξν 115 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«Άξζξν 115
Γηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ ην κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα είλαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο
1. Θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 114 παξάγξαθνο 1, ζε πεξίπησζε πνπ ην
κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζην θξάηνο-κέινο απνζηνιήο,
ν απνζηνιέαο κπνξεί λα αξρίδεη ηε δηαθίλεζε ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε:
α) φηη ηα πξντφληα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν έγγξαθν, ην νπνίν πεξηέρεη ηα ίδηα
ζηνηρεία κε ην ζρέδην ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 114 παξάγξαθνο 2,
β) φηη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο, ν απνζηνιέαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη
ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο έλα αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε α΄, γηα ηελ ελδερφκελε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ θαη, εθφζνλ γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο επζχλεηαη ν ίδηνο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά
κε ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο.
2. Όηαλ ην κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα απνθαηαζηαζεί, ν απνζηνιέαο ππνβάιιεη
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθίλεζε ζρέδην ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ, θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 114 παξάγξαθνο 2.
Κφιηο επηθπξσζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ειεθηξνληθνχ
δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 114 παξάγξαθνο 3, ην
έγγξαθν απηφ αληηθαζηζηά ην έληππν έγγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
πεξίπησζε α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ρν άξζξν 114 παξάγξαθνη 4, 5, 10 θαη 11
εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία.
3. Κέρξηο φηνπ επηθπξσζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην
ειεθηξνληθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ, ε δηαθίλεζε ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη
ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ππφ ηελ θάιπςε ηνπ εληχπνπ εγγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε α΄.
Ν απνζηνιέαο νθείιεη λα θπιάζζεη αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ εγγξάθνπ,
πξνο επίξξσζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπ βηβιίσλ.
4. Δάλ ην κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζην θξάηνο-κέινο
απνζηνιήο, ν απνζηνιέαο θνηλνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
114 παξάγξαθνο 8, ρξεζηκνπνηψληαο άιια κέζα επηθνηλσλίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ απνζηνιήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
αιιαγήο πξννξηζκνχ. Νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη
θαη΄ αλαινγία.
5. Όηαλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1
πεξίπησζε α΄ ζεκεία i), ii) θαη iv), ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε β΄
θαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 2, ε αλαθνξά παξαιαβήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 114 παξάγξαθνο 10 πξψην εδάθην, δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαηά ηελ

πεξάησζε κηαο δηαθίλεζεο πξντφλησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, είηε δηφηη ην
κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζην θξάηνο-κέινο πξννξηζκνχ
είηε δηφηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν παξαιήπηεο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα
αξρή
ηνπ
ηφπνπ
πξννξηζκνχ,
εμαηξνπκέλσλ
δεφλησο
αηηηνινγεκέλσλ
πεξηπηψζεσλ, έληππν έγγξαθν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ίδηα ζηνηρεία κε εθείλα
ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο θαη επηβεβαηψλεη ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο.
Νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο πξννξηζκνχ απνζηέιινπλ αληίγξαθν ηνπ
εληχπνπ εγγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην ζηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο, νη νπνίεο ην δηαβηβάδνπλ ζηνλ απνζηνιέα ή ην
θπιάζζνπλ ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ, εθηφο εάλ ε αλαθνξά παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 114 παξάγξαθνο 10 πξψην εδάθην κπνξεί λα ππνβιεζεί
ζπληφκσο απφ ηνλ παξαιήπηε κέζσ ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ή ζε
δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη
θαη΄αλαινγία, κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο ρψξαο, φηαλ ε δηαθίλεζε ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο.
Κφιηο απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζην
θξάηνο-κέινο πξννξηζκνχ ή νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν παξαιήπηεο ππνβάιιεη αλαθνξά
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 114 παξάγξαθνο 10 πξψην εδάθην. Ρα εδάθηα
δεχηεξν έσο θαη πέκπην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 114 εθαξκφδνληαη θαη΄
αλαινγία.
6. Όηαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1
πεξίπησζε α΄ ζεκείν iii), ε αλαθνξά εμαγσγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 114
παξάγξαθνο 11 πξψην εδάθην, δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαξηηζηεί ζην ηέινο κηαο
δηαθίλεζεο πξντφλησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο είηε δηφηη ην
κεραλνξγαλσκέλν ζχζηεκα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζην θξάηνο-κέινο εμαγσγήο
είηε δηφηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο εμαγσγήο
απνζηέιινπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο έληππν έγγξαθν
πνπ πεξηιακβάλεη ηα ίδηα ζηνηρεία κε εθείλα ηεο αλαθνξάο εμαγσγήο θαη πηζηνπνηεί
ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο, εθηφο εάλ ε αλαθνξά εμαγσγήο πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 114 παξάγξαθνο 11 πξψην εδάθην, κπνξεί λα θαηαξηηζηεί ζπληφκσο
κέζσ ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ή ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο.
Νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο δηαβηβάδνπλ ζηνλ απνζηνιέα
αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ εγγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην ή ην
θπιάζζνπλ ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη
θαη΄ αλαινγία, κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο ρψξαο, φηαλ φ ηφπνο απνζηνιήο
θαη ην ηεισλείν εμαγσγήο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Κφιηο απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζην
θξάηνο-κέινο εμαγσγήο ή νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο
εμαγσγήο απνζηέιινπλ αλαθνξά εμαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 114

παξάγξαθνο 11 πξψην εδάθην. Ρα εδάθηα δεχηεξν έσο θαη ηέηαξην ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 114, εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία.
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»

νη

25. Ρν άξζξν 116 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 116
Δλαιιαθηηθέο απνδείμεηο-Ακνηβαία ζπλδξνκή
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 115, ε αλαθνξά
παξαιαβήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ
114, ή ε αλαθνξά εμαγσγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ
11 ηνπ άξζξνπ 114, πηζηνπνηνχλ φηη κηα δηαθίλεζε πξντφλησλ ππνθείκελσλ ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο έρεη πεξαησζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 112.
2. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ δελ ππάξρεη
αλαθνξά παξαιαβήο ή αλαθνξά εμαγσγήο γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 115, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί
ελαιιαθηηθή απφδεημε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112
παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄ ζεκεία i), ii) θαη iv), ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1
πεξίπησζε β΄ θαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 2, γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο
ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ
θαζεζηψο αλαζηνιήο, κε ζεψξεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο-κέινπο
πξννξηζκνχ, κε βάζε θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φηη ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα πνπ απεζηάιεζαλ έρνπλ θζάζεη ζηνλ αλαθεξφκελν
πξννξηζκφ ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 112 παξάγξαθνο 1
πεξίπησζε α΄ ζεκείν iii), κε ζεψξεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο-κέινπο
ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ηεισλείν εμφδνπ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ηα ελ ιφγσ
πξντφληα εμήιζαλ απφ ην έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαηάιιειν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
απνηειεί έλα έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε θαη ην νπνίν πεξηέρεη
ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηελ αλαθνξά παξαιαβήο ή ηελ αλαθνξά εμαγσγήο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο απνζηνιήο
απνδερζνχλ ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξνβαίλνπλ ζε θιείζηκν ηεο
δηαθίλεζεο κέζσ ηνπ κεραλνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
3. Νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο παξέρνπλ ακνηβαία ζπλδξνκή ζηηο
αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε απηέο
θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ
ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο
θφξνπο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ε είζπξαμε ησλ ελ ιφγσ θφξσλ, ζχκθσλα κε
ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζκ. 2073/2004 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2004
«γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο» (EEL
359/4.12.2004).»
26. Ρν άξζξν 118 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«Άξζξν 118
Ξαξαηππίεο θαηά ηε δηαθίλεζε ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο
1. Όηαλ δηαπξάηηεηαη παξαηππία θαηά ηε δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφλησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, ε νπνία πξνθαιεί
ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α΄,
ε ζέζε ζε αλάισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην θξάηνο-κέινο φπνπ δηαπξάρζεθε ε
παξαηππία θαη ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζην θξάηνο-κέινο απηφ.
Όηαλ ε παξαηππία απηή δηαπξάηηεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ν εηδηθφο θφξνο
θαηαλάισζεο βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη βαξχλεη ηα
πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 56 παξάγξαθνο 6 πεξίπησζε α΄ ζεκείν ii) ηνπ
παξφληνο Θψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 119Α.
2. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη παξαηππία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαηά ηε δηαθίλεζε
ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο
αλαζηνιήο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, ε νπνία πξνθαιεί ηε ζέζε ηνπο ζε
αλάισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α΄, θαη δελ είλαη
δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο φπνπ δηαπξάρζεθε ε παξαηππία, ε ελ ιφγσ
παξαηππία ζεσξείηαη φηη δηαπξάρζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαηά ην ρξφλν πνπ
έγηλε ε δηαπίζησζε απηή.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δεχηεξν εδάθην θαη ζηελ
παξάγξαθν 2, φηαλ ηα πξντφληα πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο-κέινο, νη αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο καο, ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο
απνζηνιήο.
4. Όηαλ ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφληα πνπ απνζηέιινληαη
απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιια θξάηε-κέιε ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο δελ
έρνπλ θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο δελ έρεη
δηαπηζησζεί θακία παξαηππία πνπ λα πξνθαιεί ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε ζχκθσλα
κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α΄, ζεσξείηαη φηη δηαπξάρζεθε
παξαηππία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαηά ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία άξρηζε ε
δηαθίλεζε, εθηφο εάλ, εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 παξάγξαθνο 4, πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηεο
ρψξαο καο ηθαλνπνηεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηαθίλεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 παξάγξαθνο 5, ή γηα ηνλ ηφπν φπνπ δηαπξάρζεθε ε
παξαηππία.
Δάλ ην πξφζσπν πνπ παξέρεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 112 εγγχεζε δελ
γλψξηδε ή δελ κπνξνχζε λα γλσξίδεη φηη ηα πξντφληα δελ αθίρζεζαλ ζηνλ
πξννξηζκφ ηνπο, ηνπ ρνξεγείηαη πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκέξα ηεο
αλαθνίλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε δηαθίλεζε έρεη πεξαησζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 112
παξάγξαθνο 5, ή λα ππνδείμεη ηνλ ηφπν φπνπ δηαπξάρζεθε ε παξαηππία.
5. Υζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4, εάλ, πξηλ απφ ηε ιήμε
ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία άξρηζε ε δηαθίλεζε ζχκθσλα κε ην
άξζξν 112 παξάγξαθνο 4, εμαθξηβσζεί ην θξάηνο-κέινο ζην νπνίν δηαπξάρζεθε
πξάγκαηη ε παξαηππία, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1.
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν
δηαπξάρζεθε ε παξαηππία ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο

ζην νπνίν επηβιήζεθε ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο, νη νπνίεο ηνλ επηζηξέθνπλ ή
ηνλ δηαγξάθνπλ κφιηο απνδεηρζεί ε επηβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην
άιιν θξάηνο-κέινο.
6. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «παξαηππία» λνείηαη ε θαηάζηαζε
πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηαθίλεζε ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 65,
ιφγσ ηεο νπνίαο ε δηαθίλεζε ή κέξνο ηεο δηαθίλεζεο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ δελ πεξαηψζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 112
παξάγξαθνο 5.»
27. Ρν άξζξν 119 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 119
Ξαξαηππίεο θαηά ηε δηαθίλεζε ππνθεηκέλσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο
πξντφλησλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε αλάισζε
1. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπξαρζεί παξαηππία θαηά ηε δηάξθεηα δηαθίλεζεο
πξντφλησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57
παξάγξαθνο 1 ή ην άξζξν 60 παξάγξαθνο 1, ζε θξάηνο-κέινο άιιν απφ ην
θξάηνο-κέινο ζην νπνίν ηέζεθαλ ζε αλάισζε, ηα πξντφληα ππφθεηληαη ζε εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο, ν νπνίνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζην θξάηνο - κέινο φπνπ
δηαπξάρζεθε ε παξαηππία.
Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαηππία δηαπξαρζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο
θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
2. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαηππία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηα
νπνία έρνπλ ηεζεί ζε αλάισζε ζε άιιν θξάηνο-κέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57
παξάγξαθνο 1 ή ην άξζξν 60 παξάγξαθνο 1, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα
πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο ζηνλ νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαηππία, απηή ζεσξείηαη φηη
δηαπξάρζεθε θαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Υζηφζν, εάλ ην θξάηνο-κέινο φπνπ πξάγκαηη δηαπξάρζεθε ε παξαηππία
εμαθξηβσζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηξηεηνχο πεξηφδνπ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο
ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1.
3. Ρνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην πξφζσπν πνπ
εγγπήζεθε ηελ θαηαβνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 7 πεξίπησζε
α΄ ή ην άξζξν 60 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε α΄, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν
ζπκκεηείρε ζηελ παξαηππία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 119Α.
Νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν ηα ππνθείκελα ζε εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πξντφληα ηέζεθαλ ζε αλάισζε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο,
επηζηξέθνπλ ή δηαγξάθνπλ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ν νπνίνο επηβιήζεθε
ζην θξάηνο-κέινο φπνπ δηαπξάρζεθε ή δηαπηζηψζεθε ε παξαηππία. Νη αξκφδηεο
αξρέο ηνπ θξάηνπο-κέινπο πξννξηζκνχ απνδεζκεχνπλ ηελ εγγχεζε πνπ έρεη
θαηαηεζεί θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξάγξαθνο 7 πεξίπησζε α΄, ή ηνπ
άξζξνπ 60 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε α΄.

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «παξαηππία» λνείηαη ε θαηάζηαζε
πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαθίλεζεο ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 57 παξάγξαθνο 1 ή ηνπ άξζξνπ 60
παξάγξαθνο 1, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ην άξζξν 61 θαη ιφγσ ηεο νπνίαο δελ
πεξαηψζεθε κε θαλνληθφ ηξφπν κηα δηαθίλεζε ή κέξνο κηαο δηαθίλεζεο πξντφλησλ
πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο.»
28. Κεηά ην άξζξν 119 πξνζηίζεηαη άξζξν 119Α σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 119Α
Ξαξαβάζεηο - Θπξψζεηο
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ε κε ηήξεζε ησλ
δηαηππψζεσλ ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Θψδηθα ραξαθηεξίδεηαη σο απιή
ηεισλεηαθή παξάβαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 142 θαη επφκελα ηνπ
παξφληνο Θψδηθα θαη επηζχξεη πξφζηηκν κέρξη δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ
γηα θάζε παξάβαζε, δπλάκελν λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα,
πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.
2. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθπγή ή απφπεηξα δηαθπγήο ηεο θαηαβνιήο ησλ
νθεηιφκελσλ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, θαζψο θαη ε κε ηήξεζε ησλ
δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηξίην κέξνο ηνπ παξφληνο Θψδηθα κε
ζθνπφ ηε κε θαηαβνιή ησλ σο άλσ θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ,
ραξαθηεξίδνληαη θαη ηηκσξνχληαη δηνηθεηηθψο θαη πνηληθψο σο ιαζξεκπνξία θαηά
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη επφκελα ηνπ παξφληνο Θψδηθα.
Ρν πνιιαπιφ ηέινο επηβάιιεηαη θαη αλ αθφκε θξηζεί αξκνδίσο φηη δελ ζπληξέρνπλ
ηα ζηνηρεία αμηνπνίλνπ ιαζξεκπνξίαο.
3. Νη εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2
δηαπξαηηφκελεο παξαβάζεηο, θαηά ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε, θαηνρή, κεηαθνξά
θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο Θψδηθα, ηηκσξνχληαη κε
ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηα πξντφληα απηά.»

Άξζξν 86
Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 85
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ηζρχο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010.
2. Έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 νη δηαθηλήζεηο πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνο νπνηνδήπνηε πξννξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
112 ηνπ λ. 2960/2001, φπσο απηφ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ
άξζξνπ 85 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη λα
εθθαζαξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 112 παξάγξαθνη 3 έσο θαη 6, ηνπ άξζξνπ 115 θαη ηνπ άξζξνπ 116
παξάγξαθνη 1 έσο θαη 3 ηνπ λ. 2960/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ κέρξη θαη ηελ 31ε
Καξηίνπ 2010.

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην άξζξν 112 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 2960/2001 φπσο
ηζρχεη κέρξη θαη ηελ 31ε Καξηίνπ 2010, εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εγγπεηέο πνπ
νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 112 παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ ηδίνπ
λφκνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ απφ 1ε Απξηιίνπ 2010.
3. Γηα ηηο δηαθηλήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζψο θαη γηα φζεο μεθηλνχλ απφ άιια θξάηε-κέιε κε πξννξηζκφ πνπ βξίζθεηαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, βάζεη ησλ δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν απηή, ηα άξζξα 114 θαη 115 ηνπ λ. 2960/2001, φπσο ηζρχνπλ απφ 1ε
Απξηιίνπ 2010, δελ εθαξκφδνληαη.
4. Όιεο νη δηαθηλήζεηο ησλ ππνθείκελσλ ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
νη νπνίεο έρνπλ αξρίζεη πξηλ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010, ζπλερίδνληαη θαη
εθθαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2960/2001 φπσο ηζρχνπλ κέρξη
θαη ηελ 31ε Καξηίνπ 2010. Γηα ηηο δηαθηλήζεηο απηέο δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 85 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Ρα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ εθδφζεθαλ θαη΄
εμνπζηνδφηεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 2960/2001 πνπ αληηθαζίζηαληαη κε
ηνλ παξφληα λφκν, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη αληηθαηάζηαζήο ηνπο
αλαιφγσο πξνζαξκνδφκελσλ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ.2960/2001, φπσο απηά
αληηθαζίζηαληαη θαη ηζρχνπλ απφ 1ε Απξηιίνπ 2010.
Νη δηνηθεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
δηαηάμεσλ άξζξσλ ηνπ λ. 2960/2001 πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ηνλ παξφληα λφκν,
αλαιφγσο πξνζαξκνδφκελσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 2960/2001 φπσο απηά αληηθαζίζηαληαη θαη
ηζρχνπλ απφ 1ε Απξηιίνπ 2010, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξφληα
λφκν.

Άξζξν 87
Δηδηθφο Φφξνο ζε είδε πνιπηειείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
1.Ρν άξζξν 17 ηνπ λφκνπ 3833/2010 (ΦΔΘ 40 Α΄), ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
α) Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ
εδάθηα:
«Ξξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά νρήκαηα ηεο Γαζκνινγηθήο Θιάζεο 87.03
πξνεξρφκελα απφ δηαζθεπή, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο γηα ηελ επηινγή ηνπ
πνζνζηνχ θαη επηβνιή ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ιακβάλνληαη ππφςε:
α) ε εξγνζηαζηαθή αμία ηνπ πξνο δηαζθεπή νρήκαηνο ή βάζεο θαη
β) ε αμία ηνπ θφζηνπο δηαζθεπήο ζηελ νπνία δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζφ
ηνπ Φ.Ξ.Α.»
β) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Απφ ην θφξν πνιπηειείαο εμαηξνχληαη:

α) Ρα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ σο δεκφζηαο
ρξήζεο, ηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα αζζελνθφξα, νη λεθξνθφξεο, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο θξαηνπκέλσλ (θινχβεο), θαζψο θαη ηα απηνθίλεηα νρήκαηα κε κηθηφ
βάξνο κέρξη 3,5 ηφλνπο ηεο Γαζκνινγηθήο Θιάζεο 87.03 ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο
ππνπεξίπησζεο ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ.
2960/2001.
β) Ρα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ παξαπιεγηθνχο αλαπήξνπο
θαη αλαπήξνπο κε ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ θάησ άθξσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ην ηέινο
ηαμηλφκεζεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.650
θπβηθψλ εθαηνζηψλ.
Γηα ηα απηνθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ παξαιακβάλνληαη κε απαιιαγή
απφ ην θφξν πνιπηειείαο θαη απνδεζκεχνληαη απφ ην θαζεζηψο απαιιαγήο ηνπ
ηέινπο ηαμηλφκεζεο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο σο
πξνο ην ηέινο ηαμηλφκεζεο πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο, εηζπξάηηεηαη ν θφξνο
πνιπηειείαο πνπ αλαινγεί. Ν θφξνο πνιπηειείαο επηβάιιεηαη επί ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ. 2960/2001 (ΦΔΘ 265 Α΄)
γ) Ρα είδε ησλ πεξηπηψζεσλ ε), ζ), η) θαη ηα) ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, ησλ νπνίσλ ε θνξνινγεηέα αμία επηβνιήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο
είλαη κηθξφηεξε ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά ηεκάρην θαη ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε
αλαςπρήο.»
γ) Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Ν θφξνο πνιπηειείαο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ) θαη ηγ) ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17,
αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο, βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο παξάιιεια κε ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ
νθεηιφκελσλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη σο πξνο ηηο θπξψζεηο εθαξκνγή
έρνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη επφκελα ηνπ λ. 2960/2001.»
2. ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ζη) ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 17 θαη πξηλ ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «Γηακάληηα
έζησ θαη θαηεξγαζκέλα».
3. ζην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17
πξνζηίζεληαη νη παξαθάησ δηαθξίζεηο:
«4103.20, ΔΣ 4103.90, ΔΣ 4106.91, ΔΣ 4106.92».
4. Κεηά ηελ πεξίπησζε ηγ) ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17
πξνζηίζεληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
«ΞΝΠΝΠΡΝ
ΦΝΟΝ
ΞΝΙΡΔΙΔΗΑΠ
ηδ) Ονιφγηα απφ πνιχηηκα κέηαιια ή απφ κέηαιια
επηζηξσκέλα κε πνιχηηκα κέηαιια Γ.Θ. 9101
10%
ηε) Θάζεο (θειχθε) γηα ξνιφγηα απφ πνιχηηκα κέηαιια ή
απφ κέηαιια επηζηξσκέλα κε πνιχηηκα κέηαιια ηεο

δαζκνινγηθήο δηάθξηζεο 9111.10

10%
ηζη) Βξαρηφιηα (κπξαζειέ) ξνινγηψλ απφ πνιχηηκα
κέηαιια ή απφ κέηαιια επηζηξσκέλα απφ πνιχηηκα
κέηαιια ηεο δαζκνινγηθήο δηάθξηζεο 9113.10
10%
ηδ) Ρα είδε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ε΄, ζ΄ θαη η΄ απφ άξγπξν ησλ
δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ ΔΣ 7113, ΔΣ 7114 θαη ΔΣ 7115 εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ
πνιπηειείαο.»
5. α) Όια ηα πξνβιεπφκελα βηβιία, ηίηινη είζπξαμεο θαη επηζηξνθήο θαη ινηπά
ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ηακηαθή ππεξεζία ησλ Ρεισλείσλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ
ζηα Ρεισλεία, δχλαληαη λα ηεξνχληαη θαη λα εθδίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηα
Ρεισλεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλνγξαθηθά.
Όζα απφ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ
εθηππψλνληαη ππνρξεσηηθά.
Ζ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ, απφ θάζε αηηία, πνζψλ δαζκνθνξνινγηθψλ θαη
ινηπψλ επηβαξχλζεσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ειεθηξνληθά κε ρξήζε
νπνηνπδήπνηε θαζηεξσκέλνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηξφπνπ πιεξσκήο.
Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη
δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ειεθηξνληθά κε εληνιή κεηαθνξάο κε δηαβίβαζε
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ επηζηξνθψλ ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο κε κείσζε ησλ
θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είζπξαμεο θαη δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο κέζσ
ηξάπεδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γξαθείν Ππκςεθηζκνχ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Ρν αξρείν απηφ ζα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή απφ ηελ πεξεζία πνπ ζα νξηζζεί.
Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη
ιεπηνκέξεηεο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ.
β) Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ εηζπξάμεσλ, ν έιεγρνο ησλ ειεθηξνληθά
αληαιιαζζφκελσλ αξρείσλ κε ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε απφδνζε ησλ
βεβαησζέλησλ θαη εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ησλ Ρεισλείσλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ,
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηζηξνθψλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεξεζία ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο.
6. Κεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3833/2010
(ΦΔΘ 40 Α΄) πξνζηίζεληαη ηξία λέα εδάθηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
«Ν θφξνο πνιπηειείαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηα
εγρσξίσο παξαγφκελα εηδηθά γηα ηα πσινχκελα ιηαληθψο γηα ηα νπνία
πξνεγνχκελα δελ έρεη επηβιεζεί θφξνο πνιπηειείαο ιφγσ παξαγσγήο ηνπο απφ

ηελ ίδηα επηρείξεζε, επηβάιιεηαη επί ηεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο πξν Φ.Ξ.Α.,
κεησκέλεο θαηά 30%. Ν θφξνο απηφο δελ επηβάιιεηαη εάλ ηα αγαζά απηά
εμάγνληαη ή απνηεινχλ αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο. Σξφλνο γέλεζεο
ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαηά ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε είλαη ν ρξφλνο
παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηνλ απνθηψληα, γηα δε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα, θαηά
ηελ πψιεζε απηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ. Ρα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βεβαίσζε, ηνλ
έιεγρν, ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ έθδνζε
θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά ζηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Oη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄)
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηε θνξνινγία απηή.»

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΒ΄
ΠΩΚΑ ΓΗΩΜΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ
ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Άξζξν 88
Πψκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 85/2005 (ΦΔΘ 122 Α΄)
1. Ζ πεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (Ξ.Δ.Δ.), πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.
3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α΄) κεηνλνκάδεηαη ζε Πψκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
(Π.Γ.Ν.Δ.).
2. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 85/2005 (ΦΔΘ 122 Α΄) πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε δ΄ σο αθνινχζσο:
«δ) Ρκήκα Γ΄ Αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.»
3. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 85/2005 (ΦΔΘ 122 Α΄) πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε δ΄ σο αθνινχζσο:
«δ) Ρκήκα Γ΄ Αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη απηέο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 85/2005 (Ρκήκα Α΄ Θνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ Δπηδνηήζεσλ
θαη Δπηρνξεγήζεσλ), σο πξνο ηα ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, παξάλνκεο πξνέιεπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, παξάλνκσλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη παξάλνκσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ζπκβάζεσλ, ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά, αξκνδηφηεηεο πνπ
αζθνχληαλ σο ζήκεξα απφ ην Ρκήκα Β΄ Δηδηθψλ Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ ηεο ίδηαο
Γηεχζπλζεο.
Ππλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο πεξεζίεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ζηε ρψξα καο, πξντφλησλ θαη άιισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζπλνξηαθέο εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο
γηα δέζκεπζε ή γηα θαηάζρεζε ή γηα δήκεπζε ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ζε

πινπνίεζε ηεο απφθαζεο 2007/845/ ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2007, θαζψο θαη ησλ απνθάζεψλ ηνπ: α)
2001/500/JHA γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε
δέζκεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, β) 2003/577/JHA
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο, γ) 2005/212/JHA γηα ηε δήκεπζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δ) 2006/783/ JHA γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ
απνθάζεσλ δήκεπζεο θαη ε) 2006/960/JHA γηα ηελ απινπνίεζε ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Γησθηηθψλ Αξρψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Ππλεξγάδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν κε φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο γηα ηελ
άκεζε αληαπφθξηζε θαη ζπλδξνκή ζηα αηηήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ πεξεζηψλ ησλ
θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαιχπηνληαη κε ζπκβάζεηο
ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο.
Νξίδεηαη σο ην Δζληθφ Γξαθείν αλάθηεζεο θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη σο ην ζεκείν επαθήο κε ηηο αληίζηνηρεο
πεξεζίεο αλάθηεζεο θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη σο ζηφρν αθ’ ελφο ηε δηεπθφιπλζε ηεο ακνηβαίαο
δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλδξνκήο, κε ηελ ηαρεία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
θαη ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ CARIN (CAMDEN ASSETS RECOVERY
INTERAGENCY NETWORK) θαη αθ’ εηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο γλψζεο ησλ
κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζπλνξηαθήο αλίρλεπζεο, δέζκεπζεο,
θαηάζρεζεο θαη δήκεπζεο ησλ πξντφλησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
Γηελεξγεί εζσηεξηθέο έξεπλεο θαη φπνπ απαηηείηαη δηαβηβάδεη ηα αηηήκαηα ζηηο
Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ ζρεηηθέο
έξεπλεο θαη ειέγρνπο.
Νη δησθηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ
έγθαηξα ην Ρκήκα Γ΄ γηα φιεο ηηο δεζκεχζεηο, θαηαζρέζεηο θαη δεκεχζεηο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ αθ’ ελφο γηα ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ ζηνλ
ηνκέα απηφ θαη αθ’ εηέξνπ γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηεο EUROPOL θαη
ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο εζληθφ ζεκείν επαθήο γηα ηε
ρψξα καο.
Ζ αλάθηεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
πξνζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη θαηφπηλ δηθαζηηθήο
ζπλδξνκήο κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία κέζσ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε νπνία δελ ππνθαζίζηαηαη κε ηηο
δηαηάμεηο απηέο.
Πηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ θαη
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πψκαηνο Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο θαη απφ
πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ.»
4. Ρν άξζξν 11 ηνπ π.δ. 85/2005 (ΦΔΘ 122 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 11

Γηάξζξσζε θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δηδηθψλ
πνζέζεσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο
Η. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Γηεχζπλζε Δηδηθψλ πνζέζεσλ Αζελψλ δηαξζξψλεηαη ζηηο
παξαθάησ πνδηεπζχλζεηο θαη Ρκήκαηα:
α) Α΄ πνδηεχζπλζε Διέγρσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) Ρκήκαηα
Διέγρσλ.
β) Β΄ πνδηεχζπλζε Διέγρσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) Ρκήκαηα
Διέγρσλ.
γ) Ρκήκα Γηθαζηηθνχ.
δ) Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο.
Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ Αζελψλ
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ, σο εμήο:
Α. Α΄ πνδηεχζπλζε Διέγρσλ
α) Ρκήκα Α΄- πνζέζεσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή απαηψλ,
παξαηππηψλ θαη ινηπψλ παξάλνκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ ζε βάξνο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.
Γηελεξγεί ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή πεξεζία
Θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (O.L.A.F.), ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 2185/1996
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 11εο Λνεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε
ηνπο ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο πνπ δηεμάγεη επηηνπίσο ε επηηξνπή κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ απφ
απάηεο θαη ινηπέο παξαηππίεο.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο πεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δ.Δ. αιιά θαη
ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Ρκήκαηνο.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
β) Ρκήκα Β΄- Θαηαπνιέκεζεο ηεο Λνκηκνπνίεζεο Ξαξάλνκσλ Δζφδσλ θαη Διέγρνπ
Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ

Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Πψκαηνο Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο πεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δ.Δ. αιιά θαη
ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
3691/2008, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 40 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Γηελεξγεί ειέγρνπο
πξνζψπσλ.

πεξηνπζηαθήο

θαηάζηαζεο

θαη

δαπαλψλ

ησλ

θπζηθψλ

γ) Ρκήκα Γ΄- Ξξνζηαζίαο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, ησλ λφκσλ 2121/1993 «πεξί πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο» θαη 2239/1994 «πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ».
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ σο άλσ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ρεξεί αξρείν ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ επί ησλ παξαβάζεσλ
πεξηπηψζεσλ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.

ησλ

αλσηέξσ

Ππλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηηο Φνξνινγηθέο, Ρεισλεηαθέο θαη ινηπέο αξκφδηεο
αξρέο θαη θνξείο, φηαλ απφ ηηο παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ, αλαθχπηνπλ
ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο.
Β. Β΄ πνδηεχζπλζε Διέγρσλ
α) Ρκήκα Α΄- Διέγρνπ Δζληθψλ Δπηδνηήζεσλ θαη Δπηρνξεγήζεσλ
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Δπηιακβάλεηαη επί ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο παξαβάζεσλ ζε βάξνο ησλ
εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, επί ζεκάησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ,
ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ επηρνξεγνχληαη
απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, επί ζεκάησλ λφκηκεο δηάζεζεο θαη
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη δαλείσλ θαη επί παξαβάζεσλ

ηεο λνκνζεζίαο πεξί παξνρήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, θαζψο θαη επί παξαβάζεσλ
επί ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, επηδνηήζεσλ ή δαλείσλ
γηα επελδχζεηο.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ ζε βάξνο ησλ
εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Δξεπλά ππνζέζεηο ππεξηηκνιφγεζεο θαη ππνηηκνιφ-γεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ πξνκεζεχνληαη ή ιακβάλνπλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα.
β) Ρκήκα Β΄- Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη
εγθιεκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε βάξνο ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, ζηα ζέκαηα ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
π.δ. 85/2005, εθηφο απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ ηκεκάησλ.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
γ) Ρκήκα Γ΄- Διέγρνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη Δγθιήκαηνο
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο παξαβάζεσλ ζε βάξνο ησλ
εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη εηδψλ πνπ απαγνξεχνληαη ή ηεινχλ ππφ πεξηνξηζκφ, νη

νπνίεο δηελεξγνχληαη ή πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (INTERNET) κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δξεπλά ζην δηαδίθηπν (INTERNET), δηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ
πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε θαη πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο
ειέγρνπο θαη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.
Γ. Ρκήκα Γηθαζηηθνχ
Ξαξαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ
θαη επηκειείηαη ηεο παξαπνκπήο απηψλ ζηε δηθαηνζχλε. Ππιιέγεη ην απνδεηθηηθφ
πιηθφ, ιακβάλεη θαηαζέζεηο θαη απνινγίεο, θαζψο θαη ζπκπιεξψλεη ηνπο θαθέινπο
κε ηηο ηπρφλ άιιεο απαξαίηεηεο εθζέζεηο.
πνβάιιεη ηηο κελπηήξηεο αλαθνξέο ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα παξαβάζεηο επί
ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Ν.E., νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ απηφ θαη
δηψθνληαη πνηληθά θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, παξαθνινπζεί ηελ εθδίθαζε
απηψλ, ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππνβάιιεη ηα αλαγθαία έλδηθα
κέζα θαη βνεζήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Γηθαζηηθά Γξαθεία.
Δλεκεξψλεη ην Ρκήκα Λνκηθήο πνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο
πνζηήξημεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ
πνπ άγνληαη ζηα δηθαζηήξηα.
Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο Ξαξέδξνπο ηνπ N.Π.K. γηα
Γηεχζπλζεο, ηα νπνία ρξεηάδνληαη λνκηθή θαη δηθαζηηθή ππνζηήξημε.

ζέκαηα

ηεο

Κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θαηαζρεζέλησλ
εκπνξεπκάησλ ιαζξεκπνξίαο, θνξνδηαθπγήο ή άιισλ πεξηπηψζεσλ.
Γ. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο
i. Ππγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ηα δεδνκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο.
Θαηαγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή άιιεο
δηαθξίζεηο θαη εθπνλεί ηηο κεζφδνπο δξάζεο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.
Ξξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη ηηο
νδεγίεο ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ.
Ξξνεηνηκάδεη θαη εθδίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο εληνιέο ειέγρνπ.
Φξνληίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πνδηεπζχλζεηο, ψζηε, θαηά ηελ θαζεκεξηλή
εξγαζία, λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ.
Κεξηκλά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ειεγθηψλ κε ηα θαηάιιεια έληππα ησλ ειέγρσλ.

Δλεκεξψλεη ηε Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ Διέγρσλ ηεο Θεληξηθήο
πεξεζίαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. γηα ζέκαηα άζθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο
Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ Αζελψλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε
ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ κέηξσλ.
Κειεηά ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάπξαμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππαιιήινπο ηεο
Δπηρεηξεζηαθήο
Γηεχζπλζεο
Δηδηθψλ
πνζέζεσλ
Αζελψλ
γηα
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαβαηψλ
θαη ηελ πξφιεςε θαη δίσμε γεληθφηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
ii. Κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ θαη
εγθπθιίσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαλνκή απηψλ ζηνπο ππαιιήινπο.
Κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ Φχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο
(Φ.Δ.Θ.), ηε βηβιηνδεζία ηνπο θαη ηελ ηήξεζε βηβιηνζήθεο Φ.Δ.Θ., θαζψο θαη
άιισλ εληχπσλ θαη βηβιίσλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Π.Γ.Ν.Δ.
Ρεξεί ην γεληθφ αξρείν εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη θξνληίδεη ηελ
εθθαζάξηζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Κεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ.
Κεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε θάζε θχζεο αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο.
Δθθαζαξίδεη θαη πιεξψλεη ηηο απνδνρέο, ηα επηδφκαηα θαη ινηπέο ακνηβέο ή
απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θαη
εθδίδεη ηα θχιια δηαθνπήο κηζζνδνζίαο απηνχ.
Ρεξεί ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ.
Δπνπηεχεη ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο.
Γηεθπεξαηψλεη ηελ θνηλή θαη εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία (φπσο παξαιαβή,
πξσηνθφιιεζε, δαθηπινγξάθεζε, παξαβνιή, εθηχπσζε αληηγξάθσλ θαη
απνζηνιή εγγξάθσλ) θαη αζθεί, γεληθά, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο
Γηεχζπλζεο.
Ξαξαθνινπζεί ηηο δαπάλεο ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εγγξαθή ζηνλ
Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ πξνκήζεηαο θάζε
είδνπο πιηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.
Νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ απνζήθε πιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, δηαηεξεί ηα
αλαγθαία απνζέκαηα, δηελεξγεί ηαθηηθή απνγξαθή θαη ηεξεί ηα αλαγθαία βηβιία θαη
ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο δηαρείξηζεο απηνχ, θαζψο θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο
ρξήζηεο.
Κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ ρεξζαίσλ κέζσλ δίσμεο, ηνλ
εθνδηαζκφ ηνπο κε θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη άιια απαξαίηεηα εθφδηα θαη
παξαθνινπζεί ηελ θίλεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δπηκειείηαη ηεο ζηέγαζεο θαη θχιαμεο ησλ απηνθηλήησλ, ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη
ησλ ινηπψλ κέζσλ δίσμεο.

Δθνδηάδεη ηα
θπθινθνξίαο.

απηνθίλεηα

θαη

ηηο

κνηνζηθιέηεο

κε

ζπκβαηηθέο

πηλαθίδεο

Δθδίδεη δηαηαγέο πνξείαο ησλ ρεξζαίσλ κέζσλ δίσμεο ηεο Γηεχζπλζεο.
ΗΗ. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Γηεχζπλζε Δηδηθψλ πνζέζεσλ Θεζζαινλίθεο δηαξζξψλεηαη
ζηα παξαθάησ Ρκήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο,
σο εμήο:
α) Ρκήκα Α΄- Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ Δπηδνηήζεσλ θαη Δπηρνξεγήζεσλ
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
i. Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή απαηψλ,
παξαηππηψλ θαη ινηπψλ παξάλνκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ ζε βάξνο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δ.Δ.
Γηελεξγεί ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή πεξεζία
Θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (O.L.A.F.), ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 2185/1996
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 11εο Λνεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε
ηνπο ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο πνπ δηεμάγεη επηηνπίσο ε επηηξνπή κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ απφ
απάηεο θαη ινηπέο παξαηππίεο.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο πεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δ.Δ. αιιά θαη
ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Ρκήκαηνο.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
ii. Δπηιακβάλεηαη επί ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο παξαβάζεσλ ζε βάξνο
ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, επί ζεκάησλ πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ
επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, επί ζεκάησλ λφκηκεο δηάζεζεο
θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη δαλείσλ θαη επί
παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί παξνρήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, θαζψο θαη επί
παξαβάζεσλ επί ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, επηδνηήζεσλ
ή δαλείσλ γηα επελδχζεηο.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ ζε βάξνο ησλ
εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.

Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Δξεπλά ππνζέζεηο ππεξηηκνιφγεζεο θαη ππνηηκνιφ-γεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ πξνκεζεχνληαη ή ιακβάλνπλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα.
β) Ρκήκα Β΄- Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη
εγθιεκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε βάξνο ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, ζηα ζέκαηα ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
π.δ. 85/2005, εθηφο απηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ ηκεκάησλ.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ θαη εγθιεκάησλ.
Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
γ) Ρκήκα Γ΄ - Θαηαπνιέκεζεο ηεο Λνκηκνπνίεζεο Ξαξάλνκσλ Δζφδσλ θαη
Διέγρνπ Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Πψκαηνο Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δ.Δ. αιιά θαη
ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ
3691/2008, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 40 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.

Γηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά
ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
θαη αμηνιφγεζε.
Γηελεξγεί ειέγρνπο
πξνζψπσλ.

πεξηνπζηαθήο

θαηάζηαζεο

θαη

δαπαλψλ

ησλ

θπζηθψλ

δ) Ρκήκα Γ΄ – Ξξνζηαζίαο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Διέγρνπ Ζιεθηξνληθνχ
Δκπνξίνπ θαη Δγθιήκαηνο
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄-ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
i. Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, ησλ λφκσλ 2121/1993 «πεξί
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη 2239/1994 «πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ».
Ππιιέγεη, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ινηπέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη πξνβαίλεη
ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη έξεπλεο πξνο εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ σο άλσ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ρεξεί αξρείν ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ επί ησλ παξαβάζεσλ
πεξηπηψζεσλ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.

ησλ

αλσηέξσ

Ππλεξγάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηηο Φνξνινγηθέο, Ρεισλεηαθέο θαη ινηπέο αξκφδηεο
αξρέο θαη θνξείο, φηαλ απφ ηηο παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ, αλαθχπηνπλ
ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο.
ii. Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο παξαβάζεσλ ζε βάξνο ησλ
εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη εηδψλ πνπ απαγνξεχνληαη ή ηεινχλ ππφ πεξηνξηζκφ, νη
νπνίεο δηελεξγνχληαη ή πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (INTERNET) κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δξεπλά ζην δηαδίθηπν (INTERNET), δηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δελ αμηνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ
πνζέζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε θαη πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο
ειέγρνπο θαη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, απνθάιπςε, ηεθκεξίσζε θαη
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ.
Ππλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο, ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο αιιά θαη ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.
ε) Ρκήκα Δ΄- Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο θαη Γηθαζηηθνχ
i. Ππγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ηα δεδνκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο.
Θαηαγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή άιιεο
δηαθξίζεηο θαη εθπνλεί ηηο κεζφδνπο δξάζεο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.

Ξξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη ηηο
νδεγίεο ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ.
Ξξνεηνηκάδεη θαη εθδίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο εληνιέο ειέγρνπ.
Φξνληίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα, ψζηε, θαηά ηελ θαζεκεξηλή
εξγαζία, λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε ζηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ.
Κεξηκλά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ειεγθηψλ κε ηα θαηάιιεια έληππα ησλ ειέγρσλ.
Δλεκεξψλεη ηε Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ θαη Ππληνληζκνχ Διέγρσλ ηεο Θεληξηθήο
πεξεζίαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. γηα ζέκαηα άζθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο
Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ Θεζζαινλίθεο θαη εηζεγείηαη ηε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ κέηξσλ.
Κειεηά ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάπξαμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππαιιήινπο ηεο
Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαβαηψλ
θαη ηελ πξφιεςε θαη δίσμε γεληθφηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
ii. Κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ θαη
εγθπθιίσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαλνκή απηψλ ζηνπο ππαιιήινπο.
Κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ Φχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο
(Φ.Δ.Θ.), ηε βηβιηνδεζία ηνπο θαη ηελ ηήξεζε βηβιηνζήθεο Φ.Δ.Θ., θαζψο θαη
άιισλ εληχπσλ θαη βηβιίσλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Π.Γ.Ν.Δ.
Ρεξεί ην γεληθφ αξρείν εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη θξνληίδεη ηελ
εθθαζάξηζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Κεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ.
Κεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε θάζε θχζεο αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο.
Δθθαζαξίδεη θαη πιεξψλεη ηηο απνδνρέο, ηα επηδφκαηα θαη ινηπέο ακνηβέο ή
απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θαη
εθδίδεη ηα θχιια δηαθνπήο κηζζνδνζίαο απηνχ.
Ρεξεί ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ.
Δπνπηεχεη ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο.
Γηεθπεξαηψλεη ηελ θνηλή θαη εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία (φπσο παξαιαβή,
πξσηνθφιιεζε, δαθηπινγξάθεζε, παξαβνιή, εθηχπσζε αληηγξάθσλ θαη
απνζηνιή εγγξάθσλ) θαη αζθεί, γεληθά, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο
Γηεχζπλζεο.
Ξαξαθνινπζεί ηηο δαπάλεο ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εγγξαθή ζηνλ
Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ πξνκήζεηαο θάζε
είδνπο πιηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.

Νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ απνζήθε πιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, δηαηεξεί ηα
αλαγθαία απνζέκαηα, δηελεξγεί ηαθηηθή απνγξαθή θαη ηεξεί ηα αλαγθαία βηβιία θαη
ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο δηαρείξηζεο απηνχ, θαζψο θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο
ρξήζηεο.
Κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ ρεξζαίσλ κέζσλ δίσμεο, ηνλ
εθνδηαζκφ ηνπο κε θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη άιια απαξαίηεηα εθφδηα θαη
παξαθνινπζεί ηελ θίλεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δπηκειείηαη ηεο ζηέγαζεο θαη θχιαμεο ησλ απηνθηλήησλ, ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη
ησλ ινηπψλ κέζσλ δίσμεο.
Δθνδηάδεη ηα
θπθινθνξίαο.

απηνθίλεηα

θαη

ηηο

κνηνζηθιέηεο

κε

ζπκβαηηθέο

πηλαθίδεο

Δθδίδεη δηαηαγέο πνξείαο ησλ ρεξζαίσλ κέζσλ δίσμεο ηεο Γηεχζπλζεο.
iii. Ξαξαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ
παξαβάζεσλ θαη επηκειείηαη ηεο παξαπνκπήο απηψλ ζηε δηθαηνζχλε. Ππιιέγεη ην
απνδεηθηηθφ πιηθφ, ιακβάλεη θαηαζέζεηο θαη απνινγίεο, θαζψο θαη ζπκπιεξψλεη
ηνπο θαθέινπο κε ηηο ηπρφλ άιιεο απαξαίηεηεο εθζέζεηο.
πνβάιιεη ηηο κελπηήξηεο αλαθνξέο ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα παξαβάζεηο επί
ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Ν.E., νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ απηφ θαη
δηψθνληαη πνηληθά θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, παξαθνινπζεί ηελ εθδίθαζε
απηψλ, ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππνβάιιεη ηα αλαγθαία έλδηθα
κέζα θαη βνεζήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Γηθαζηηθά Γξαθεία.
Δλεκεξψλεη ην Ρκήκα Λνκηθήο πνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο
πνζηήξημεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ
πνπ άγνληαη ζηα δηθαζηήξηα.
Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο Ξαξέδξνπο ηνπ N.Π.K. γηα
Γηεχζπλζεο, ηα νπνία ρξεηάδνληαη λνκηθή θαη δηθαζηηθή ππνζηήξημε.

ζέκαηα

ηεο

Κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θαηαζρεζέλησλ
εκπνξεπκάησλ ιαζξεκπνξίαο, θνξνδηαθπγήο ή άιισλ πεξηπηψζεσλ.»
5. Ζ νξγαληθή ζέζε αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο
Δηδηθψλ πνζέζεσλ Αζελψλ, πνπ ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α΄), θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο απηήο κε ηε λέα ηεο δνκή.
6. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 85/2005 (ΦΔΘ 122 Α΄)
αλαθέξνληαη νη θιάδνη ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο: Δηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο (software),
ΓΔ Ξιεξνθνξηθήο: Δηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο (software), ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο:
Δηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο (hardware), ΡΔ Ξξνζσπηθνχ Ζ/: Δηδηθφηεηαο
Σεηξηζηψλ Κέζσλ Δηζαγσγήο Πηνηρείσλ, ΓΔ Νδεγψλ θαη ΓΔ Γαθηπινγξάθσλ,
λννχληαη νη θιάδνη ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο: Δηδηθφηεηαο Δπηζηήκεο Ζ/ (software), ΓΔ
Ξξνζσπηθνχ: Δηδηθφηεηαο Ξξνγξακκαηηζηψλ Ζ/, ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο: Δηδηθφηεηαο
Κεραληθψλ Ζ/ (hardware), ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο: Δηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο
(software),
ΓΔ
Ρερληθφο:
Δηδηθφηεηαο
Νδεγψλ
Απηνθηλήησλ
θαη
ΓΔ
Γαθηπινγξάθσλ – Πηελνγξάθσλ: Δηδηθφηεηαο Διιεληθήο Γαθηπινγξαθίαο,
αληίζηνηρα.

7. Ν ρξφλνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γ΄ -Αλάθηεζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ πνζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεπζχλζεσλ
Δηδηθψλ πνζέζεσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο κε ηε λέα ηνπο δνκή, θαζνξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.

Άξζξν 89
Γξαθείν Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Ξξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ θαη πνδνκψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ
Πηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ
ζπζηήλεηαη απηνηειέο Γξαθείν Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη
Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη πνδνκψλ ππαγφκελν απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Αξκνδηφηεηέο ηνπ Γξαθείνπ είλαη:
α) Ζ κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, κε ηελ
θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή αξρψλ, δηαδηθαζηψλ, ηερληθψλ θαη κέηξσλ πξνζηαζίαο
ησλ ζηνηρείσλ θαη νιφθιεξνπ ηνπ Ξιεξνθνξηθνχ Ππζηήκαηνο απφ θάζε ηπραία ή
ζθφπηκε απεηιή.
β) Ζ ζχληαμε πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο Ξιεξνθνξηθνχ
Ππζηήκαηνο, αζθάιεηαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
γ) Ζ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο.
δ) Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ αλαζθάιεηαο, ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη ζην Γξαθείν απηφ απφ ηηο
πεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Ξ.Π, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επεηζνδίσλ
αζθάιεηαο.
ε) Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξναγσγή ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο
ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, θαζψο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ
πεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Ξ.Π. ζε ζέκαηα αζθάιεηαο.
ζη) Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ, γλσζηηθψλ θαη
ινηπψλ πφξσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ.
δ) Ζ αλάπηπμε ζρεδίνπ ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Νινθιεξσκέλσλ
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηεο Γ.Γ.Ξ.Π. θαη επαλαθνξάο απηψλ ζε πεξίπησζε
θαηαζηξνθήο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε πνπ αθνξά ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα.
ε) Ν έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηά απφ
εληνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ή ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή ΘΔ.Ξ..Ν, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αζθάιεηαο θαη πξφηαζε
πξφζζεησλ κέηξσλ.

ζ) Ζ πεξηνδηθή εθαξκνγή ηνπ
Νινθιεξσκέλσλ Ξιεξνθνξηαθψλ
νξζφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ.

ζρεδίνπ ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Ππζηεκάησλ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο

η) Ν ζρεδηαζκφο θαη εηζήγεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Γ.Ξ.Π, ζε ζέκαηα αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ,
θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ.
Ρνπ Γξαθείνπ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο κε βαζκφ
Α΄.

Άξζξν 90
Άιιεο δηαηάμεηο
1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2956/2001 (ΦΔΘ 258 Α΄)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο:
«Ν εθάζηνηε Γηνηθεηήο ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
(Ν.Α.Δ.Γ.) αζθεί θαζήθνληα Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
«Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε Α.Δ.», ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.»
2. Ζ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΘ 165 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«2. Θαη’ εμαίξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ επηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ
πηζησηηθά ηδξχκαηα ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε απφ ην ρξεκαηνδνηνχκελν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν βεβαηψζεσο ηνπ Η.Θ.Α. ή ηνπ νηθείνπ θνξέα θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πεξί κε ππάξμεσο νπνηαζδήπνηε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ απφ
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε απηά, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο
θαηαηεζεί απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ππέξ ηνπ Η.Θ.Α. ή ηνπ νηθείνπ θνξέα
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ, πιελ
ελδερφκελεο ππνρξεσηηθήο παξαθξαηήζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.»
3. Πην άξζξν 1 παξ. 3 πεξίπησζε ζη΄ ηνπ λ. 3833/2010 πξνζηίζεληαη εληφο ηεο
παξελζέζεσο θαη κεηά ηηο ιέμεηο «παξ. Α11», νη ιέμεηο «θαη άξζξν 51 παξ. Α10».
Πηελ πεξίπησζε ζ΄ πξνζηίζεληαη εληφο ηεο αγθχιεο θαη κεηά ηελ παξέλζεζε νη
ιέμεηο «θαη άξζξν 1 παξ. 5 ηνπ λ.3554/2007 (ΦΔΘ 80 Α΄).»
4. Πην άξζξν 1 ηνπ λ. 3833/2010, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε ηγ΄ σο εμήο:
«ηγ) εηδηθήο απνδεκίσζεο (ηεο παξ. Α19 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3205/2003 θαη ηεο
αξ. 2015007/1423/0022/14.2 .1989 θ.π.α. (ΦΔΘ 199 Β΄), πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 7 παξ.1 ηνπ λ.1858/1989 (ΦΔΘ 148 Α΄), θαη ηεο αξηζκ.
164721/4033/12.1.1982 θ.π.α. (ΦΔΘ 58 Β΄), πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 55 παξ.
Θ΄ ηνπ λ. 1249/1982 (ΦΔΘ 43 A΄), θαζψο θαη απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο
εηνηκφηεηαο κνλάδσλ, εθφζνλ πξνζδηνξίδεηαη ζε ψξεο λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο
(άξζξν 51 παξ. Α8 πεξίπησζε β΄ ηνπ λ. 3205/2003).»
5. Πην άξζξν 1 παξάγξαθνη 5 θαη 6, ζην άξζξν 2 παξ.2 θαη ζην άξζξν 3 παξ.1
ηνπ λ. 3833/2010 κεηά ηηο ιέμεηο «ζην θξάηνο» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ζε

Λ.Ξ.Γ.Γ. ή ζε Ν.Ρ.Α.» θαη κεηά ηηο ιέμεηο «Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ» πξνζηίζεληαη
νη ιέμεηο «ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο».
6. Πην άξζξν 8 ηνπ λ. 3833/2010 ε παξάγξαθνο 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Νη πξνζαπμήζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ κεηά ηελ 1.1.2010, απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο αξηζκ. 55682/10.9.2009 (ΦΔΘ 1967
Β΄) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ κφλνπ
ηεο αξηζκ. 2/9247/0022/28.5.2009 (ΦΔΘ 1125 Β΄) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο,
θαζψο θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3731/2008 (ΦΔΘ 263 Α΄),
αλαζηέιινληαη θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο αλαθαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ.»
7. Πην άξζξν 9 ηνπ λ. 3833/2010, ζην ηέινο ηεο παξ. 1 πξνζηίζεηαη εδάθην σο
εμήο:
«Δηδηθψο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2685/1999 (ΦΔΘ 35 Α΄) κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ νη εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο θαη’ έηνο επηηξέπεηαη λα
θαζνξίδνληαη θαη πέξαλ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ.»
8. Ρν άξζξν 22 ηνπ λ. 3832/2010 (ΦΔΘ 38 Α΄) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ
ίζρπζε σο εμήο:
«Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη: α. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία
Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζπλεζηήζε κε ην π.δ.
224/1986, β. ην Δζληθφ Ππκβνχιην Πηαηηζηηθήο πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1819/1988 (ΦΔΘ 256 Α΄), γ. ηα άξζξα 1, 2, 3, 5, 6, 7 θαη 11 ηνπ λ. 2392/1996
(ΦΔΘ 60 Α΄) θαη ην άξζξν 8 ηνπ λ.1819/1988 (ΦΔΘ 256 Α΄) θαη δ. θάζε άιιε
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή
ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζην λφκν απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ λ. 2392/1996 νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο
ΔΙ.ΠΡΑΡ.»
9. Πην άξζξν 23 ηνπ λ. 3832/2010 (ΦΔΘ 38 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 πνπ
έρεη σο εμήο:
«6. Κέρξη 31.12.2010 νη δαπάλεο ηεο ΔΙ.ΠΡΑΡ. βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο εθθαζαξίδνληαη κε
δηαηάθηε ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
θείκελεο, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δηαηάμεηο.»
10. Πηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3816/2010 (ΦΔΘ 6 Α΄) ε θξάζε
«δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 2/54310/0025/13.9.2007 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 1858 Β΄)» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «δπλάκεη ησλ κε
αξηζκφ 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΔΘ 1740 Β΄) θαη 2/54310/0025/13.9.2007
(ΦΔΘ 1858 Β΄) απνθάζεσλ ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχνπλ,».

Άξζξν 91
Ξαξνρή επίγεηαο εμππεξέηεζεο ζηνπο αεξνιηκέλεο ηεο ρψξαο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζην π.δ. 285/1998

Πηνπο ειιεληθνχο αεξνιηκέλεο νη νπνίνη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
π.δ. 285/1998 επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο ε αλάζεζε
ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο.
Ζ πξφζθιεζε εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο πεξεζίαο Ξνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ηνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιήγεη απηνδηθαίσο θαηά ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ησλ θνξέσλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο πνπ ζα
επηιεγνχλ θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ε αλσηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί
γηα έμη (6) κήλεο.
Κε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη νη αεξνιηκέλεο ή νκάδεο αεξνιηκέλσλ γηα ηηο νπνίεο
κπνξεί λα εθδεισζεί ελδηαθέξνλ. Υο αλάδνρνη κπνξεί λα επηιεγνχλ φζνη ήδε
δξαζηεξηνπνηνχληαη σο εγθεθξηκέλνη θνξείο επίγεηαο εμππεξέηεζεο ζηηο
θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο απνζθεπψλ θαη εμππεξέηεζεο ζηελ πίζηα, ζε ειιεληθνχο
αεξνιηκέλεο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ π.δ. 285/1998. Νη
αηηήζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Πηελ αίηεζε
αλαθέξνληαη νη αεξνιηκέλεο ή νκάδεο αεξνιηκέλσλ πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο. Ζ δηαδηθαζία δηελεξγείηαη απφ ηελ πεξεζία Ξνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, ε νπνία εηζεγείηαη ηνπο αλαδφρνπο γηα θάζε αεξνιηκέλα ή νκάδα
αεξνιηκέλσλ.
Πηε ζρεηηθή πξφζθιεζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη φξνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην δηθαίσκα
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα ζε αεξνιηκέλα ή αεξνιηκέλεο ηεο
επηινγήο ηνπ δχλαηαη λα ζπλαξηάηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ηαπηφρξνλα θαη ζε
άιινλ ή άιινπο αεξνιηκέλεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ π.δ.
285/1998 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ή ησλ νπνίσλ δελ έρεη εθδεισζεί
ελδηαθέξνλ.
Ζ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ελ ιφγσ αεξνιηκέλεο γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο
πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Υο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλαδφρσλ
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 285/1998. Νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.

Άξζξν 92
Έλαξμε ηζρχνο
1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ αξρίδεη:
α) Ρσλ άξζξσλ 1 (παξάγξαθνη 2, 8 θαη 9), 2, 3, (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 4), 4, 5 (παξάγξαθνη 3, 7, 8, 9, 11 θαη 12), 6 (παξάγξαθνο 2), 8
(παξάγξαθνη 2, 3 θαη 5), 17 (παξάγξαθνο 6), απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010 γηα ηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
πεξίπησζε, απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά.
β) Ρνπ άξζξνπ 6 (παξάγξαθνο 1), 7 (παξάγξαθνο 6) γηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο
πνπ αξρίδνπλ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.

γ) Ρνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 9 γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά.
δ) Ρνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 5 γηα ηηο νξηζηηθέο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη επφκελα.
ε) Ρνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 4 γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ ππνγξάθνληαη απφ 1εο
Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά.
ζη) Ρνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 3 γηα θέξδε ηζνινγηζκψλ πνπ θιείλνπλ κε 31
Γεθεκβξίνπ 2009 θαη κεηά.
δ) Ρνπ άξζξνπ 15 παξάγξαθνο 2 γηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη κεηά.
ε) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 11 θαη ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 4, 6
έσο θαη 9 απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011.
ζ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 1 θαη 3 απφ 1εο Ηνπιίνπ 2010.
η) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 5, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 27, 28, 30 θαη 31 απφ ηνλ
κεζεπφκελν κήλα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
ηα) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 10, 13, 15 θαη 16 απφ ηηο
δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
ηβ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 22 απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ
αξρίδεη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη γηα ππεξεζίεο πνπ είραλ παξαζρεζεί κέρξη ηε
ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο απηήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί νη
ακνηβέο, ηα ζηνηρεία απηά επηηξέπεηαη λα εθδνζνχλ κε ηελ είζπξαμε.
ηγ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 2, 26 θαη 29 απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη γηα ηελ παξάγξαθν 2 ζηαδηαθή εθαξκνγή
έληαμεο ζηε δεχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.
ηδ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνη 1 έσο θαη 5 απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011.
ηε) Ρα άξζξα 27 - 50, 56 θαη 57 ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
ηζη) Νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 61 θαη νη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 62 ηζρχνπλ απφ 1εο Ηνπιίνπ 2010 θαη ε παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 62
ηζρχεη απφ ηελ 1εο Απξηιίνπ 2010.
ηδ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξάγξαθνη 1 έσο θαη 5 γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ
δηαπξάηηνληαη απφ ηνλ κεζεπφκελν κήλα ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο.
ηε) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 81 ηζρχεη απφ 1εο Ηνπλίνπ 2010.

ηζ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 απφ 4 Καξηίνπ 2010 κε εμαίξεζε ηηο παξαγξάθνπο
3 θαη 4 πνπ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο.
θ) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ απφ 15 Απξηιίνπ 2010.
2. Νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ.
Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη
ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο.

Αζήλα, 22 Απξηιίνπ 2010

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Κεγάιε Πθξαγίδα ηνπ Θξάηνπο

Αζήλα, 23 Απξηιίνπ 2010

