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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων

Αρθρο 1
Αδεια λειτουργίας - Μετοχικό κεφάλαιο - Ελεγχος - Ρυθμίσεις καταστατικού

1. Ανώνυμες εταιρίες με κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε πιστωτικά και 
χρηματοδοτικά ιδρύματα υπέρ των μετόχων τους, που ονομάζονται 
Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ), επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο 
ύστερα από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρέχεται 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα 
νομοθεσία, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Επιτρέπεται, 
επίσης, στις ΕΑΕ η παροχή συναφών προς τον κύριο σκοπό τους 
υπηρεσιών, ιδίως συμβουλευτικού και μελετητικού χαρακτήρα.
Για τη χορήγηση της άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμώνται η 
οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρίας, καθώς επίσης η 
αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που την διοικούν. Με πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται τα ανωτέρω 
κριτήρια.

2. Μέτοχοι της εταιρίας αμοιβαίων εγγυήσεων μπορεί να είναι μόνο μέλη των 
εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων, 
τα οποία διατηρούν εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, η οποία δεν 
απασχολεί άνω των εκατό (100) εργαζομένων. Επιτρέπεται κατά την 
ίδρυση εταιρίας αμοιβαίων εγγυήσεων η συμμετοχή των ως άνω 
επιμελητηρίων, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών 
εταιριών και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παρ.6 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ Α’ 65) πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 51 
του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101).

3. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος μπορεί να ορισθούν οι 
προϋποθέσεις και οι όροι για να επιτραπεί η σύσταση και λειτουργία 
εταιριών αμοιβαίων εγγυήσεων με σκοπό την παροχή εγγυήσεων και σε 
επαγγελματίες μετόχους τους.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αμοιβαίων εγγυήσεων ανέρχεται 
τουλάχιστον στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) 
δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την ίδρυση. Ειδικά για τις 
εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων με έδρα τους νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 
πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ολοσχερώς 
καταβεβλημένο κατά την ίδρυση. Απαγορεύεται η κάλυψη του κεφαλαίου με



δημόσια εγγραφή. Για τη χορήγηση της άδειας από την Τράπεζα της 
Ελλάδος απαιτείται η κατάθεση του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε τράπεζα 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται μετά τη 
χορήγηση της σχετικής άδειας.
Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου των ΕΑΕ.

5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβασή 
τους επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του. Σε 
κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών για τους 
μετόχους εκείνους, υπέρ των οποίων έχει εγγυηθεί η ανώνυμη εταιρία και 
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ασφαλιζόμενου χρέους. Η μεταβίβαση 
των μετοχών κατά τους κανόνες κληρονομικής διαδοχής είναι ελεύθερη υπό 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

6. Απαγορεύεται η κτήση μετοχών κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε 
τοις εκατό (5%) του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου, εκτός εάν 
πρόκειται για συμμετοχή, κατά την ίδρυση, πιστωτικών και χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων, επιμελητηρίων, ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του 
δημόσιου τομέα με την έννοια της παραγράφου 2. Η διάθεση των μετοχών 
τις οποίες κατέχουν πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, 
ασφαλιστικές εταιρίες και φορείς του δημόσιου τομέα πλέον του πέντε τοις 
εκατό (5%) του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται 
χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

7. Το ύψος της πάσης φύσεως διευκολύνσεων της εταιρίας στον ίδιο μέτοχο ή 
σε εταιρίες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του 
ν.2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το πέντε τοις εκατό 
(5%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

8. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται 
συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, τους οποίους πρέπει 
να τηρούν οι ΕΑΕ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει τη συμμόρφωσή τους 
προς τις ανωτέρω πράξεις και διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να πληρούνται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους χορήγησε την άδεια 
λειτουργίας τους. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα πιστωτικά ιδρύματα 
που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων προς αυτά και τα υπεύθυνα για τη 
διοίκησή τους πρόσωπα εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των 
ΕΑΕ.

9. Οι διατάξεις του άρθρου 23α του ν.2190/20 δεν εφαρμόζονται στις 
ανώνυμες εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων όσον αφορά τις συμβάσεις 
εγγυήσεως.

10. Το καταστατικό της εταιρίας αμοιβαίων εγγυήσεων ορίζει τους όρους, υπό 
τους οποίους παρέχονται υπέρ των μετόχων της εταιρίας εγγυήσεις, ιδίως 
δε το ύψος των προμηθειών που εισπράττει η εταιρία για την εγγύηση, 
καθώς και την άσκηση δικαιώματος αναγωγής κατά των μετόχων.



Αρθρο 2
Φορολογικές απαλλαγές

1. Το καταστατικό της εταιρίας αμοιβαίων εγγυήσεων, οι τροποποιήσεις του, 
οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι προμήθειες που εισπράττει η εταιρία, οι 
συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμενες γι’ αυτές ασφάλειες καθώς και η 
μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή ή αιτία θανάτου απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων.

2. Ο φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών κερδών των εταιριών 
αμοιβαίων εγγυήσεων ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Κατά 
την πρώτη πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα καθαρά 
κέρδη των εταιριών αυτών απαλλάσσονται από τον φόρο του εισοδήματος.

3. Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά τη 
φορολογία, δεν διανέμεται στους μετόχους της εταιρίας αλλά φέρεται σε 
ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη του κινδύνου από την άσκηση της 
σχετικής δραστηριότητας.

Αρθρο 3
Ταμεία αντεγγύησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία “Ταμείο Αντεγγύησης” (ΤΑ) με σκοπό την κάλυψη, κατά το 
ποσοστό που θα οριστεί με την ίδια απόφαση, του εγγυητικού κινδύνου 
που αναλαμβάνουν οι εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται ο τρόπος σχηματισμού περιουσίας του νομικού 
προσώπου, οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και η σχέση του 
με τις ανώνυμες εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων, για τις οποίες αντεγγυάται. 
Με αντίστοιχες αποφάσεις μπορεί να συνιστώνται ταμεία αντεγγύησης και 
για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

2. Τα εβδομήντα τοις εκατό (70%) των διαθεσίμων του ΤΑ τοποθετούνται 
υποχρεωτικά και παραμένουν κατατεθειμένα εντόκως σε τράπεζα που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αφού ενημερωθεί εγκαίρως η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του ΤΑ μπορεί να επενδύεται σε 
αξίες σταθερού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, οι τίτλοι του 
Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών και τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού 
εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων.

3. Τα ΤΑ λειτουργούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τον 
διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργού Εμπορίου.



Αρθρο 4

Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής (του κεφαλαίου αυτού του παρόντος. τΰο

Μ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Αρθρο 5
Εννοια - Υπαγωγή - Εποπτεία

1. Οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι 
ανώνυμες εταιρίες, που σκοπό έχουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο 
επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές δεν είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

2. Η ΕΚΕΣ μπορεί:
α. να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) στο 
κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο.

β. να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που εκδίδονται 
από επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο. Η μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 
εντός τριών (3) ετών από την απόκτησή τους.

γ. να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις 
οποίες συμμετέχει.

δ. να τοποθετεί τα διαθέσιμό της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες 
κινητές αξίες σε δραχμές ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

ε. να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την 
έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την



οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την 
πραγματοποίηση των σκοπών τους.

3. Η ΕΚΕΣ μπορεί, επίσης, κατ' εξαίρεση να συμμετέχει στο κεφάλαιο 
επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 
εφόσον η επένδυση της ΕΚΕΣ είναι αποτέλεσμα της άσκησης δικαιώματος 
που απορρέει από προϋπάρχουσα επένδυση της ΕΚΕΣ στην επιχείρηση. »

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΚΕΣ μπορεί να εκδίδει ομολογιακά 
δάνεια, μετατρέψιμα ή μη, σε μετοχές.

5. Η ΕΚΕΣ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι επιχειρήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας ή της 
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

7. Επιτρέπεται στην ΕΚΕΣ να αναθέτει, με βάση σύμβαση διαχείρισης, σε 
εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της 
περιουσίας της. Οι εταιρίες αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και 
διαθέτουν την προς τούτο αναγκαία οργάνωση, στελέχωση και εμπειρία.

8. Για τη σύσταση ΕΚΕΣ ο Υπουργός Εμπορίου εξετάζει αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και εγκρίνει την υπαγωγή της σε αυτόν.

9. Ο Υπουργός Εμπορίου ασκεί εποπτεία στις ΕΚΕΣ, μπορεί να ζητεί από 
αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία και να επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του παρόντος .

Αρθρο 6
Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι - Κανόνες αποτίμησης

1. Το ελάχιστο κεφάλαιο της ΕΚΕΣ ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο 
(1.000.000.000) δραχμές και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά. Σε περίπτωση 
τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου το ποσό που πρέπει να καταβληθεί 
κατά τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των



πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Η καταβολή του 
υπολοίπου κεφαλαίου μέχρι του ελάχιστου ποσού πρέπει να ολοκληρωθεί 
μέχρι τη λήξη της τρίτης εταιρικής χρήσης της ΕΚΕΣ. Με απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ελάχιστου κεφαλαίου.

*

2. Οι μετοχές της ΕΚΕΣ είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται.σε 
χρηματιστήριο αξιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Νομικά και φυσικά πρόσωπα και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους δεν 
επιτρέπεται να κατέχουν αμέσως ή εμμέσως πάνω από το τριάντα τοις εκατό 
(30%) των μετοχών της ΕΚΕΣ. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται 
κατ’ ανώτατο όριο να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το εξήντα πέντε τοις εκατό 
(65%) των μετοχών της ΕΚΕΣ.

4. Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την ΕΚΕΣ σε 
επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε, παρ. 5 του ν. 2190/20, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά 
το είκοσι τοις εκατό (20%) των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΕΣ, όπως αυτά 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου.

5. Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της ΕΚΕΣ να υπερβαίνουν τα ίδια 
κεφάλαιά της. Ως "ίδια κεφάλαια" και "υποχρεώσεις" της εταιρίας θεωρούνται 
αντίστοιχα οι κατηγορίες Α και Γ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 
του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α’ 283). Στις υποχρεώσεις 
συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των 
εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από την ΕΚΕΣ για δάνεια των επιχειρήσεων 
του άρθρου 5, παρ. 2 (γ), του παρόντος.

Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η ΕΚΕΣ, μέσα στους πρώτους 
έξι (6) μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, είναι υποχρεωμένη να 
αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τη σχέση των ιδίων 
κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση 
αυτή συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας λειτουργίας από την αρμόδια 
αρχή. Με την ανάκληση της αδείας η ΕΚΕΣ τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα 
με τους όρους του καταστατικού και του νόμου.



6. Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της, η ΕΚΕΣ υποχρεούται να έχει 
συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των 
ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές του άρθρου 5, παρ. 2(α) και 3, και 
μετατρέψιμες ομολογίες του άρθρου 5, παρ. 2(β).

Για τον υπολογισμό του ποσοστού πενήντα τοις εκατό συμπεριλαμβάνονται οι 
συμμετοχές του άρθρου 5, παρ. 2(α) και 3, σε επιχειρήσεις των οποίων οι 
μετοχές εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μετά την επένδυση της ΕΚΕΣ, και για 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

7. Οι κανόνες αποτίμησης των επενδύσεων των ΕΚΕΣ του άρθρου, 5 
παρ.2(α) και 2(β), καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Οι 
ΕΚΕΣ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες και ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, που έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Αρθρο 7 
Επιχορήγηση

1. Ειδικά για τη συμμετοχή τους σε αύξηση του κεφαλαίου ή σε ίδρυση 
επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας στην Ελλάδα, οι ΕΚΕΣ επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι τριάντα 
τοις εκατό (30%) στο ποσό της συμμετοχής αυτής. Για τον υπολογισμό του 
ύψους της επένδυσης υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εκτός από τις 
δαπάνες για την απόκτηση υλικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 
λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες για την κάλυψη προλειτουργικών 
δαπανών για έρευνα αγοράς, εκπαίδευση προσωπικού, απόκτηση 
τεχνογνωσίας και εξόδων ιδρύσεως και οργανώσεως.

2. Ως συμμετοχή κατά την έννοια του άρθρου αυτού θεωρείται η καταβολή 
μετοχικής ή εταιρικής εισφοράς σε αύξηση του κεφαλαίου ή σε ίδρυση 
επιχειρήσεων στην περίπτωση του άρθρου 5, παρ. 2(α).

3. Η επιχορήγηση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
ύστερα από γνώμη της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8, 
παρ.1(α) του ν. 1892/1990 όπως ισχύει, μετά από γνώμη της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας,



Ενέργειας και Τεχνολογίας. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά και άλλα 
απαραίτητα στοιχεία για τον χαρακτηρισμό των επενδύσεων ως υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 
την αίτηση για επιχορήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι 
προθεσμίες υποβολής της, η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 8
Φορολογικές απαλλαγές

1. Τα πάσης φύσεως κέρδη που πραγματοποιεί η ΕΚΕΣ από την πώληση ή 
ανταλλαγή συμμετοχών σε επιχειρήσεις του άρθρου 5, παρ. 2(α) και 3, 
εφόσον διανέμονται, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με ποσοστό δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) εξαντλουμένης της σχετικής φορολογικής επ' αυτών 
υποχρεώσεως, ενώ τα μη διανεμόμενα κέρδη απαλλάσσονται από κάθε 
άμεσο ή έμμεσο φόρο.

2. Οι απαλλαγές των κερδών που πραγματοποιεί η ΕΚΕΣ από την πώληση ή 
ανταλλαγή συμμετοχών της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν, εφόσον η ΕΚΕΣ 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, παρ. 6, συμμετέχει στις παραπάνω 
επιχειρήσεις για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και το ποσοστό ελέγχου της στις 
επιχειρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) σε όλη 
τη διάρκεια της συμμετοχής.

3. Τα πάσης φύσεως κέρδη που πραγματοποιούν οι μέτοχοι της ΕΚΕΣ από 
την πώληση ή ανταλλαγή των μετοχών της ΕΚΕΣ απαλλάσσονται από τον 
σχετικό φόρο εισοδήματος και οποιονδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο. Τα 
κέρδη από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και η διανομή της 
στους μετόχους της ΕΚΕΣ υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) εξαντλουμένης της σχετικής φορολογικής επ'αυτών 
υποχρεώσεως.

4 . Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει από κοινού με την ΕΚΕΣ 
στην αύξηση κεφαλαίου μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο επιχειρήσεων που



υπάγονται στην περίπτωση του άρθρου 5, παρ.2(α), για την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων, έχει δικαίωμα να εκπέσει συνολικά από τα φορολογητέα 
εισοδήματά του το τριάντα τοις εκατό (30%) της συμμετοχής του υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της ΕΚΕΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της 
επιχείρησης υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) μετά την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου. Η έκπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε 
έτος το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής παρεχόμενης έκπτωσης 
και το τριάντα τοις εκατό (30%) των ετησίων συνολικών φορολογητέων 
εισοδημάτων του.

Αρθρο 9

1. Εταιρίες που κατά τη δημοσίευση του παρόντος δραστηριοποιούνται στην 
παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου, είτε σύμφωνα με τον ν. 1775/88 (Α’ ΦΕΚ 
101) είτε εκτός των πλαισίων αυτού, μπορούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη 
δημοσίευση του παρόντος να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Υπουργό 
Εμπορίου να υπαχθούν σε αυτόν.

2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού του παρόντος, με την επιφύλαξη του 
επομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται στις εταιρίες της 
προηγούμενης παραγράφου από την δημοσίευση της απόφασης του 
Υπουργού Εμπορίου για την υπαγωγή. Οι διατάξεις περί φορολογικών 
κινήτρων του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται από τη λήξη της εταιρικής 
χρήσης που ακολουθεί τη χρήση στη διάρκεια της οποίας έγινε η υπαγωγή.

3. Ο ν. 1775/88 καταργείται δύο (2) χρόνια μετά την δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 1905/1990 (ΦΕΚ Α’ 147) 
τροποποιείται ως εξής:



"3. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και 
απαιτήσεις έναντι πελατών στο εξωτερικό, από επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, 
όπως επίσης και απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών 
τους στην Ελλάδα."

2. Προστίθεται στο άρθρο 1 του ν. 1905/1990 παράγραφος με τον αριθμό
4, η οποία έχει ως εξής:

*

"4. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και 
απαιτήσεις ιδρυτών ή μετόχων του φορέα του άρθρου 4 του 
παρόντος έναντι πελατών τους στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, 
εφόσον οι συμβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της 
τρέχουσας συναλλαγής του φορέα με τους πελάτες του."

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 1905/1990 αριθμούνται 5 και
6 αντίστοιχα.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990 τροποποιείται ως εξής:

"5. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών του εδαφίου β'της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους για 
οποιαδήποτε νομική αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και 
τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της 
Ελλάδος είναι άκυρη, εάν με τη μεταβίβαση ο αποκτών συγκεντρώνει 
μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις 
εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος 
των εταιρειών αυτών διεξάγεται από ορκωτούς ελεγκτές."

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1905/1990 τροποποιείται ως εξής:

"3. Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των φορέων του 
άρθρου 4 του νόμου αυτού επιτρέπεται να ενεργείται έκπτωση, για 
την κάλυψη του κινδύνου από τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής:

έως 2% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας 
έχει προεξοφλήσει, έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να 
εισπράξει χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών των 
προεξοφλήσεων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής και των 
ποσών των απαιτήσεων που ο φορέας έχει αναλάβει να 
εισπράξει στη λήξη τους, χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό, το 
ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου 
β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού ή το 
τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων 
του εδαφίου α'της ίδιας παραγράφου."



6. Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 6 του ν. 1905/1990 με τον αριθμό 
4, η οποία έχει ως εξής:

"4. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόμου 
από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η 
εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, 
προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση 
υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Χρηματοδοτική Μίσθωση

Αρθρο 11
Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων

1. Στο άρθρο 1του ν.1665/1986 (ΦΕΚ Α’ 194) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος με το αριθμό 3:

"Επιτρέπεται επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση, με τις μορφές που 
αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, ακινήτων, 
αποκλειομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης οικοπέδων. Η σχετική 
σύμβαση καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται υποχρεωτικά με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται στα βιβλία 
μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου, και καταχωρίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 2 στο βιβλίο του άρθρου 5 ν.δ. 1038/49 του 
Πρωτοδικείου Αθηνών".

2. Στο άρθρο 1του ν.1665/1986 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος με τον 
αριθμό 4:

"Οπου στην ισχύουσα νομοθεσία θεσπίζονται περιορισμοί ως προς την 
υπηκοότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων ή κινητών πραγμάτων κάθε είδους, οι 
περιορισμοί αυτοί, στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κρίνονται 
και στο πρόσωπο του μισθωτή".

3. Στην παρ. 1 εδ. α του άρθρου 6 αντικαθίσταται η λέξη "κινητά" με τη λέξη 
"πράγματα".

4. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν.1665/1986 προστίθενται οι κατωτέρω πέντε 
(5) παράγραφοι με τον αριθμό (9),(10),(11),(12),(13) και (14):



"(9) Απαλλάσσονται από τον φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος που επιβάλλεται 
με βάση το άρθρο 6 του ν.1882/1990 όπως ισχύει, καθώς και από τον 
φόρο μεταβίβασης ακινήτων:

α) η μεταβίβαση ακινήτου προς την εκμισθώτρια εταιρία με σκοπό τη 
σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης με μισθωτή τον ίδιο τον 
πωλητή,στα πλαίσια πώλησης και εκμίσθωσης κατά το άρθρο 1, πρρ. 
2, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής ασκεί στο συγκεκριμένο ακίνητο 
επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα.

β) η μεταβίβαση ακινήτου σε κάθε περίπτωση από την εκμισθώτρια 
εταιρία προς τον μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

γ) η εξαγορά του μισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

(10) Αν κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αντικείμενο 
το ακίνητο που μεταβιβάσθηκε αρχικά στην εκμισθώτρια εταιρία από 
τον ίδιο τον μισθωτή για να το εκμισθώσει κατά το άρθρο 1, παρ. 2, 
ο μισθωτής δεν αποκτά την κυριότητα αυτού, η εκμισθώτρια εταιρία 
υποχρεούται να καταβάλει τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο 
αυτομάτου υπερτιμήματος, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την 
αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

(11) Αν ο μισθωτής αποβιώσει, οι καθολικοί διάδοχοί του μπορούν να 
υπεισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον προκειμένου περί ακινήτου για 
επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι 
προϋποθέσεις σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης και υπό τον όρο της 
καταβολής απ' αυτούς του φόρου κληρονομιάς, κατά τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Προκειμένου περί ακινήτου για επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση, σε 
περίπτωση που οι καθολικοί διάδοχοι δεν συγκεντρώνουν στον πρόσωπό 
τους τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη λύση της συμβάσεως χρηματοδοτικής 
μίσθωσης πριν από τη λήξη.

(12) Σε περίπτωση πρόωρης λύσιις της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
για οποιονδήποτε λόγο και υπό τον όρο ότι η εκμισθώτρια εταιρία 
αγόρασε το ακίνητο κατά το άρθρο 1, παρ. 2 , η εταιρία χρηματοδοτικών 
μισθώσεων υποχρεούται να καταβάλει φόρο μεταβίβασης και τυχόν 
αναλογούντα φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, ανεξαρτήτως εάν το 
ακίνητο πωληθεί ή επανεκμισθωθεί ή παραμείνει στην αποκλειστική 
κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρίας χρηματοδοτικών μισθώσεων.



Στην περίπτωση αυτή, οι κατά τ' ανωτέρω καταβλητέοι φόροι 
υπολογίζονται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά την 
ημερομηνία της πρόωρης λύσεως της συμβάσεως. Ο φόρος αυτομάτου 
υπερτιμήματος υπολογίζεται επί του υπερτιμήματος που το συγκεκριμένο 
ακίνητο απέκτησε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονικής περιόδου, 
κατά την οποία δεν έχει καταβληθεί τέτοιος φόρος.

(13) Οι διατάξεις των νόμων περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης 
και οι αφορώσες τις μη επαγγελματικές μισθώσεις δεν ισχύςυν 
προκειμένου περί χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων.

(14) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
μπορεί να ρυθμίζεται έκπτωση των μισθωμάτων επί χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ακινήτων για μη επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση από το 
φορολογητέο εισόδημα του μισθωτή, όπως επίσης και ο συντελεστής 
Φ.Π.Α. ή τέλους χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών."

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1665/86 αντικαθίσταται ως εξής :

" Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι πάντοτε ορισμένη και δεν 
μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από τρία (3) έτη για τα κινητά και δέκα 
(10) έτη για τα ακίνητα. Αν συμφωνηθεί μικρότερη, ισχύει για τρία (3) έτη, 
όταν πρόκειται για κινητά πράγματα, και δέκα (10) έτη για ακίνητα. "

Αρθρο 12

1. Το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του ν. 1665/86 αντικαθίσταται με το ακόλουθο :

" Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κατά το άρθρο 2 εταιρία 
υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, 
παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό της συγχρόνως το δικαίωμα είτε να 
αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι 
συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς 
μπορεί ν' ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης. 
Προκειμένου για τη χρηματοδοτική μίσθωση κινητού πράγματος για μη 
επαγγελματική ή επιχειρηματική χρήση, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις 
του κεφαλαίου Δ' της υπ' αριθμ. 1955/2.7.91 πράξης του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως κάθε φορά ισχύει."

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1665/86 
τροποποιείται ως εξής :

"Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση 
ανωνύμων εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από το ήμισυ του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται 
για τη σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών."

3. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1665/86 καταργείται.



4. Στον νόμο 1665/86 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο με τον αριθμό 5α :

"1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων 
του ν. 1892/1990 όπως ισχύει, εφόσον ο επενδυτής θα αποκτήσει τη 
χρήση του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, αντικαθιστώντας , εν 
όλω ή εν μέρει, το προβλεπόμενο - από την εγκριτική απόφαση υπαγωγής 
- ποσοστό συμμετοχής του τραπεζικού δανεισμού επί του συνολικού 
ύψους της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1665/86, παρέχεται 
επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση καταβαλλόμενου προς την 
εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης μισθώματος όταν:

α. η διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι άνω των δέκα 
(10) ετών ή

β. στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας μέχρι δέκα (10) ετών 
ορίζεται ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός περιέρχεται στην 
κυριότητα του μισθωτή.

2. Το ποσοστό επιδότησης του μισθώματος καθορίζεται ετησίως με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και παρέχεται από την 
έναρξη καταβολής των μισθωμάτων και μέχρι τέσσερα (4) έτη κατ' 
ανώτατο όριο, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ', που 
πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παρ. 3 και τις 
επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 
1892/1990 όπως ισχύει, που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α, Β, Γ και 
Δ για τις οποίες η επιδότηση μισθώματος παρέχεται μέχρι έξι (6) έτη κατ' 
ανώτατο όριο. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους 
νομούς Εβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότηση μισθώματος παρέχεται 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεωςχρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. Για να καταβληθεί η επιδότηση μισθώματος πρέπει να έχει εκδοθεί η 
απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και να έχουν τηρηθεί οι όροι της 
εγκριτικής απόφασης.

4. Το ποσό επιδότησης μισθώματος, που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει 
το ποσό των μισθωμάτων που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

5. Η επιδότηση μισθώματος δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η 
επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1892/1990 όπως 
ισχύει."

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 1665/86 συμπληρώνεται ως εξής :

"Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, 
αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκμισθώσεως αυτοκινήτων για



επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλίνδρισμά κινητήρα μέχρι δύο 
χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,που έχουν στην κυριότητά τους οι 
επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκκπίπτουν μέχρι 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. "

6. Στο άρθρο 6 του ν. 1665/1986 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 ως εξής :

"Προκειμένου για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η εταιρία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης έχει δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις στα μεν κινητά πράγματα 
σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της συμβάσεως, στα δε ακίνητα 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αποσβέσεις των 
ακινήτων. "

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:

"Ο εκτοκισμός των οφειλομένων εν καθυστερήσει τόκων υπερημερίας των 
μισθωμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων και των λοιπών απαιτήσεων 
που απορρέουν από συ μ βάση χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται 
σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 289/30.10.1980 απόφαση της Ν.Ε. ( ΦΕΚ 
Α’ 269). "

8. Στο άρθρο 6 του ν. 1665/86 προστίθενται οι ακόλουθες τρεις (3) 
παράγραφοι με τον αριθμό 11, 12, και 13:

"11. Κατά την έκδοση τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή-πωλητή ο 
ΦΠΑ του τιμολογίου πώλησης προς την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αποδίδεται στο Δημόσιο από την εκμισθώτρια εταιρία με την έκδοση 
σχετικής δίγραμμης επιταγής εις διαταγήν της κατά τόπο αρμόδιας Δ.Ο. Υ.

12. Οι κατά τα ανωτέρω δίγραμμες επιταγές παραδίδονται από τις 
εκδώσασες εταιρίες στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, μέσα στο πρώτο 
πενθήμερο (5 ημέρες) εκάστου μηνάς και αφορούν τον ΦΠΑ του 
προηγούμενου μήνα.

13. Οι εκμισθώτριες εταιρίες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση 
απόδοσης ΦΠΑ στις προμηθεύτριες εταιρίες, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο 
(10 ημέρες) εκάστου μηνάς, σχετικά με τον αποδοτέο κατά τον 
προηγούμενο μήνα ΦΠΑ, για το συμψηφισμό εκ μέρους τους ή/'και για τη 
δικαιολόγηση της μη εκ μέρους τους απόδοσης του συγκεκριμένου ΦΠΑ."

Αρθρο 13

Ι Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, κωδικοποιούνται σε ενψιαίο κείμενο οι κείμενες



διατάξεις που ισχύουν και που αφορούν τους χρηματοπιστωτικούς 
θεσμούς του παρόντος νόμου. Στην παραπάνω κωδικοποίηση 
επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, των παραγράφων και 
των εδαφίων, η σύμπτυξη και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς 
να αλλοιώνεται η έννοια των διατάξεων που ισχύουν, καθώς και η 
απάλειψη των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.

Αρθρο 14

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’, των 
οποίων η ισχύς αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ


