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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, με
ταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ  

ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α  ) τροποποιούνται, αντικαθί
στανται και συμπληρώνονται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μετά την περίπτω
ση β' προστίθεται νέα περίπτωση γ ' ,  ως εξής:

« γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιρια
κά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του εντα
χθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

« 1. Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερα
τωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οι
κοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιο
κτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων 
εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α ')  που κυ
ρώθηκε με το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α '),  εφόσον πραγ
ματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκα
τάσταση σε αυτά.

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
α) ως κτίρια, τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κα

τασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδα
φος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο,

β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με 
οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την ανέ
γερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η 
μίσθωση ή άλλη χρήση, θεωρείται επίσης ότι πραγματο
ποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συ
μπληρώνεται πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης 
της οικοδομικής αδείας.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτω
σης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζο
νται για ακίνητα, των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδέ- 
ται ή αναθεωρείται από 1 ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον 
μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει 
οι εργασίες κατασκευής. Εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης 
φάκελος στην πολεοδομία και έχει υπογράφει προσύμ
φωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την



25-11-2005, μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, με αί
τηση των ενδιαφερομένων.

,| 4. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως
ί εξής:

«  5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο
νομικών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέ
ρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

5. Η περίπτωση γ '  της παραγράφου 2 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«  γ) η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση ή η παράδοση σε μη 
φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η 
μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, ή η χρησι
μοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχεί
ρηση, των ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξει«? του 
άρθρου 6 ,»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 6, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο: 

α) υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, 
β) σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης στην περίπτω

ση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού, 
γ ) μεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαι

τείται η κατάρπση συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
δ) πραγματοποίησης των πράξεων που προβλέπουν οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 2 του άρ
θρου 7,

ε) υπογραφής προσυμφώνου, με τον όρο της αυτο
σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώ
δικα εφόσον καταβλήθηκε ολόκληρο το τίμημα και παρα
δόθηκε η νομή του ακινήτου.»

7. Στο άρθρο 16 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως 
εξής:

«  4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο
νομικών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέ
ρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 
αντικαθίσταται ως εξής:

«  δ) για πς πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α' του άρθρου 6, ως φο
ρολογητέα αξία λαμβάνεται το τίμημα που έλαβε ή θεω
ρείται ότι έλαβε ή πρόκειται να λάβει για πς πράξεις αυ
τές ο υποκείμενος από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο 
πρόσωπο, προσαυξημένο με οποιαδήποτε παροχή που 
συνδέεται με πς πράξεις αυτές.

Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέ
δου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής 
με το σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία 
λαμβάνεται η αξία των κπσμάτων που παραδίδονται σε 
αυτόν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού 
μεριδίου του οικοπέδου που ανπστοιχεί σε αυτά. Η αξία 
αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των πο
σοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον κύ
ριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον 
από αυτόν υποδεικνυόμενο τρίτο.»

9. Η περίπτωση λα' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
αντικαθίσταται ως εξής:

«λα) α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από:
-την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ

θρου 6
-τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της πε

ρίπτωσης γ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7



β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής 
από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης 

■ κατοικίας. Η απαλλαγή αυτή από τον Φ.Π.Α. κρίνεται ορι- 
; στικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου.»

10. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 31 αναριθμού- 
νται σε 8 και 9 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγρα- 

ί φος 7 ως εξής:
«7. Προκειμένου για πράξεις σε ακίνητα που προβλέ

πουν οι διατάξεις του άρθρου 6, η έκπτωση του φόρου 
εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετο
χής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο 
οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση 
των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύ
πτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με 

* τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..»
11- Η περίπτωση γ ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36 

αντικαθίσταται ως εξής:
«γ ) να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ:
ί) ειδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν ενεργεί πράξεις που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται κατά το χρόνο γέννεσης της φορολογικής 
υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 16. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, 
καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην παράδοση του 
ακινήτου φόρος, αφού συμψηφισθεί ο φόρος εισροών 
κατά το ποσοστό που βαρύνει τη μεταβιβαζόμενη ιδιο
κτησία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη χρονική σπγμή 
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

ϋ) ειδικά έντυπα απεικόνισης του συνολικού κόστους 
της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιο
κτησίες, προϋπολογιστικά και απολογιστικά.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών ορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
υποβολής της ειδικής δήλωσης και των ειδικών εντύπων, 
καθώς και ο χρόνος υποβολής των εντύπων αυτών και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δια
τάξεων της παραγράφου αυτής.»

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Κατά την υποβολή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ ' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36 και σε περίπτωση κατά 
την οποία το δηλούμενο από τον υποκείμενο στον φόρο 
τίμημα υπολείπεται της αγοραίας αξίας, ο Προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. ελέγχει άμεσα την ακρίβεια της υποβαλλόμε
νης δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη του τις αξίες όπως 
αυτές ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και 
στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και το συνολικό κό
στος του παραδιδόμενου ακινήτου σε συνδυασμό με τα 
τεχνικά, ποσοτικά και οικονομικά δεδομένα που αφορο
ύν την άδεια ανέγερσης του ακινήτου. Σε περίπτωση κα
τά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο δεν αποδέχεται το 
αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού, η αξία του παραδιδόμε- 
νου ακινήτου υπόκειται στην δεσμευτική κρίση του Σώ
ματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε ανα
γκαίο στοιχείο ή λεπτομέρεια που αφορά τον έλεγχο αυ
τόν.»

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Προκειμένου για επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλη
σης οικοδομών, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδό- 
σει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου και ανά



ειδική δήλωση Φ.Π.Α. που προβλέπεται στην περίπτωση 
γ '  της παραγράφου 4 του άρθρου 36.»

14. Η παράγραφος 8 του άρθρου 62 καταργείται και η ; 
παράγραφος 9 αναριθμείται σε 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΦΟΡΟΣ Α Υ ΤΟ Μ Α ΤΟ Υ  ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 2
Αντικείμενο του φόρου

1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγμα- : 
του δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού · 
που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2006 
και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με 
επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμή
ματος (Φ.Α.Υ.) στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυ
τού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου 
νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα 
από τη μεταγραφή της.

2. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή
του παρόντος περιλαμβάνονται: :

α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, κα
θώς και η μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυοκή αίρε
ση ή με τον όρο της εξώνησης, 

β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας 
των άρθρων 1188 έως 1191 του Αστικού Κώδικα, 

γ ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από 
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, 

δ) η σύσταση, η απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το 
δεσπόζον άκίνητο πραγματικής δουλείας των άρθρων 
1118 έως 1141 του Αστικού Κώδικα, 

ε) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης,

στ) η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής > 
χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών 
χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέ- ι 
δου, ί

ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει συντελε- 
στεί υπέρ προσώπου υποκείμενου σε φόρο αυτομάτου 
υπερτιμήματος,

η) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστι
κού πλειστηριασμού.

3. Δεν υπάγονται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος: 
α) Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο .

3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950, 
β) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, 
γ) η αυτούσια διανομή, ανταλλαγή ή συνένωση ακινή

των,
δ) η κατά τη διάλυση εταιρίας μεταβίβαση της ακίνη

της περιουσίας της στα μέλη της, 
ε) η μεταβίβαση ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας : 

επί οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον έχει το χαρακτήρα ερ
γολαβικού ανταλλάγματος για την ανέγερση επί του οι- : 
κοπέδου ή γηπέδου οικοδομής, καθώς επίσης η μεταβίβα
ση ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του οικοπέδου 
ή γηπέδου από την αντιπαροχή του οικοπεδούχου.

Άρθρο 3
Φορολογητέα αξία ,

1. Ως αξία υποκείμενη σε φόρο λαμβάνεται η διαφορά 
μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακι
νήτου ή του εμπράγματου επ’ αυτού δικαιώματος.

2. Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου

Λ



5 -

επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το 
χρόνο απόκτησής του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 
41 παρ. 1, 2 ,3  εδ. α' και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παρ. 
1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 42 Α  ), όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950, 

* στις λοιπές περιπτώσεις.
3. Ως τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου 

επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το 
χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή 
της πράξης μεταβίβασης, όπως προσδιορίζεται στο άρ
θρο 41 παρ. 1, 2 ,3  εδ. α ' και 4 έως 7 και άρθρο 41α παρ. 
1,2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπου εφαρμόζεται το 
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και στην παρά
γραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950, στις λοιπές 
περιπτώσεις. Σε περίπτωσή μεταβίβασης ακινήτου ή

■ εμπράγματου επ’ αυτού δικαιώματος, το οποίο μετά την 
κτήση του εντάχθηκε σε σύστημα αντικειμενικού προσ
διορισμού της αξίας του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται η 
αξία που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό ή το 
δηλούμενο τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

4. Σε περιπτώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία θανάτου, 
δωρεάς ή γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για 
τον προσδιορισμό του φόρου αυτομάτου υπερπμήματος 
θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας ή ο χρό
νος κατάρπσης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παρο
χής, έστω και αν συντρέχει νόμιμος λόγος μετάθεσης 
του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής.

5. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, 
της επικαρπίας, της οίκησης, της περιορισμένης προσω
πικής δουλείας ή της πραγματικής δουλείας επί ακινήτου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της 
περίπτωσης δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα
ροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώ
θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α ').

Άρθρο 4
Υποκείμενο του φόρου

Ο  φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος βαρύνει τον πωλητή. 

Άρθρο 5
Καταβολή του φόρου

Ο  φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος καταβάλλεται εξ 
ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσης και πριν από 
την κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Άρθρο 6
Φορολογικοί συντελεστές

Ο  φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό: 
α) είκοσι τοις εκατό (20%), αν η μεταβίβαση γίνει σε 

χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την κτήση 
του ακινήτου,

β) δέκα τοις εκατό (10%), αν η μεταβίβαση γίνει σε 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) έως και δε
καπέντε (15) ετών από την κτήση του ακινήτου, 

γ ) πέντε τοις εκατό (5%), αν η μεταβίβαση γίνει σε 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) έως 
και είκοσι πέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου.

Αν η μεταβίβαση γίνει μετά την πάροδο είκοσι πέντε 
(25) ετών από την κτήση του ακινήτου ή του εμπράγμα
του επ' αυτού δικαιώματος, δεν επιβάλλεται φόρος αυ-



τομάτου υπερτιμήματος.
Άρθρο 7 

Απαλλαγές

Δεν υπόκεινται οε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, 
α) Το  Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο .Τ .Α , οι ιεροί ναοί και ,

οι ιερές μονές.
β) Η μεταβίβαση ακινήτων από μη κερδοσκοπικό οικο

δομικό συνεταιρισμό στα μέλη του.
γ ) Η πρώτη, μετά την έκδοση, μεταβίβαση του τίτλου , 

μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
δ) Η πώληση οικοδομής που ανεγέρθηκε από φυσικό ή | 

νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερσης 
και πώλησης οικοδομών και του οποίου τα καθαρα κέρδη 
από τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήμα- ·,

τος. . ;
ε) Η μεταβίβαση ακινήτου από οποιοσδήποτε μορφής , 

επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήμα- .? 
τος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ζ ' της παραγρά- : 
φου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα- > 
τος.

Άρθρο 8
Διαδικαστικά ζητήματα

Για την υποχρέωση και τη διαδικασία υποβολής της 
δήλωσης, την καταβολή του φόρου, τις συνέπειες της μη 
δήλωσης, της εκπρόθεσμης και της ανακριβούς δήλω- · 
σης, τον έλεγχο της δήλωσης από τη φορολογούσα αρ
χή, τη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, »■ 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, την επιστροφή 
του φόρου, τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθη- : 
κοφυλάκων και Δημόσιων Αρχών, καθώς και για κάθε θέ
μα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του
παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του α.ν. 1521/1950, :

όπως ισχύουν.

Άρθρο 9 
Παραγραφή

Το  δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου 
αυτομάτου υπερτιμήματος παραγράφεται μετά την πά
ροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποί
ου υποβλήθηκε η οικεία δήλωση. Σε περίπτωση μη υπο
βολής της δήλωσης το δικαίωμα του Δημοσίου παραγρά
φεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από το τέ
λος του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για 
την υποβολή της δήλωσης. 1

Άρθρο 10
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι- ■ 
κών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλω
σης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και 
είσπραξη του φόρου.

ί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ  

Αρθρο 11
Αντικείμενο του τέλους

1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγμα
του δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού



* που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2006 
και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με 
επαχθή αιτία, αντί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, 
επιβάλλεται τέλος συναλλαγής επί τα αξίας του.

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μεταβίβασης οικοδομής 
| που ανεγέρθηκε επί οικοπέδου ή γηπέδου που αποκτή- 
’ θΓ|Κε ^ετά ΤΓ)ν ανωτέρω ημερομηνία επιβάλλεται φόρος 

μεταβίβασης ακινήτων.
, 2. Τέλος συναλλαγής επιβάλλεται απς περιπτώσεις

α . β . Υ . δ , ε και η της παραγράφου 3 και της παρα
γράφου 4 του άρθρου 1, καθώς και στις περιπτώσεις του
άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950. Οι περιπτώσεις διανομής, 
ανταλλαγής ή συνένωσης ακινήτων, τα οποία αποκτήθη
καν στο σύνολό τους ή μερικώς μετά την 1.1.2006, υπό- 
κεινται σε τέλος συναλλαγής.

3. Δεν υπάγεται σε τέλος συναλλαγής η μεταβίβαση 
ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί οικοπέδου ή γη
πέδου, εφόσον έχει το χαρακτήρα εργολαβικού ανταλ
λάγματος για την ανέγερση επί του οικοπέδου ή γηπέ
δου οικοδομής, καθώς επίσης η μεταβίβαση ποσοστών 
εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του οικοπέδου ή γηπέδου 
από την αντιπαροχή του οικοπεδούχου.

Άρθρο 12 
Φορολογητέα αξία

1. Για τον υπολογισμό του τέλους συναλλαγής, ως 
αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώ
ματος λογίζεται η αξία που ορίζεται στα άρθρα 41 και 
41α του ν. 1249/1982, όπου εφαρμόζεται το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού, και στην παράγραφο 2
του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950, στις λοιπές περιπτώ
σεις.

Σε περίπτωση που, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, το 
τίμημα ή, επί αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, 
το εκπλειστηρίασμα, είναι μεγαλύτερο της αξίας που 
προκύπτει με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το 
τέλος συναλλαγής υπολογίζεται με βάση το τίμημα ή το 
εκπλειστηρίασμα αντίστοιχα.

2. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, 
της επικαρπίας, της οίκησης, της περιορισμένης προσω
πικής δουλείας ή της πραγματικής δουλείας επί ακινήτου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της 
περίπτωσης δ ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα
ροχών.

Άρθρο 13
Υποκείμενο του τέλους

Το τέλος συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή. Ως αγο
ραστής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απο
κτά ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
παρόντος.

Άρθρο 14
Καταβολή του τέλους

Το τέλος συναλλαγής καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με 
την υποβολή της δήλωσης και πριν από την κατάρτιση 
του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Άρθρο 15
Συντελεστής του τέλους

/



1- Το  τέλος συναλλαγής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις 
εκατό (1%) επί της αξίας του ακινήτου ή του εμπράγμα
του επ' αυτού δικαιώματος.

2. Σε περίπτωση διανομής, ανταλλαγής ή συνένωσης 
ακινήτων το τέλος συναλλαγής υπολογίζεται σε ποσο
στό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των ακινήτων που 
λαμβάνει ο κάθε συμβαλλόμενος.

Άρθρο 16 
Απαλλαγές

Από το τέλος συναλλαγής απαλλάσσονται μόνο: 
α) το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι ιεροί ναοί και 

οι ιερές μονές,
β) οι δικαιούχοι απαλλαγής πρώτης κατοικίας μέχρι ; 

του ποσού που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α '), όπως ισχύουν, ;

γ) οι αγρότες κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ; 
ή κτηνοτροφικών εκτάσεων κατά τις διατάξεις των νό- > 
μων 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α  ) και 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α  ), ' 
όπως ισχύουν,

δ) η εισφορά και μεταβίβαση ακινήτων κατά τη συγχώ
νευση ή μετατροπή επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του ; 
ν. δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α"), όπως ισχύουν, ι

ε) η εισφορά και μεταβίβαση ακινήτων κατά το μετα
σχηματισμό επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α '),  όπως ισχύουν, 

στ) η αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων κατά τις 
διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα, 

ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης ακινήτων, 
η) η μεταβίβαση ακινήτων από μη κερδοσκοπικό οικο- , 

δομικό συνεταιρισμό στα μέλη του, 
θ) οι αγορές ακινήτων από αγροτικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην 
περιφέρειά τους, κατά πς διατάξεις του άρθρου 35 του 
ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α ),

ι) η μεταβίβαση ακινήτων προς αμοιβαία κεφάλαια ακί- ! 
νητης περιουσίας, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων 
προς εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, κατά 
τις διατάξεις του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α ), 

ια) οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην 
περίπτωση που σχηματισθούν μετά από συγχώνευση ‘ 
δύο ή περισσότερων εταιριών, οι οποίες διαθέτουν ακί
νητη περιουσία, ή μετά από διάσπαση ή απόσχιση υφι- ' 
στάμενης εταιρίας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της 
σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουρ
γεί ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, κατά 
τις διατάξεις του ν. 2778/1999, 

ιβ) η αγορά ακινήτων από πληγέντες από σεισμούς, 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες κατά τις διατάξεις των 
νόμων 867/1979 (ΦΕΚ 4 Α ) και 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α *), 
όπως ισχύουν,

ιγ) η αγορά ακινήτων από τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.),

ιδ) οι συγχωνεύσεις ανωνύμων κτηματικών εταιριών, 
εφόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών 
της απορροφώμενης, κατά τις διατάξεις της παραγρά
φου 2 του άρθρου 11 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α ), 
όπως ισχύουν.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά απαλλα
γές από φόρους ή τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν εφαρ
μόζεται για το τέλος συναλλαγής. ,

X
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Άρθρο 17
Διαδικαστικά ζητήματα

Για την υποχρέωση και τη διαδικασία υποβολής της 
δήλωσης, την καταβολή του τέλους, τις συνέπειες της 
μη δήλωσης, της εκπρόθεσμης και της ανακριβούς δήλω
σης, τον έλεγχο της δήλωσης από τη φορολογούσα αρ
χή, τη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, την επιστροφή 
του τέλους, τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθη
κοφυλάκων και Δημόσιων Αρχών, καθώς και για κάθε θέ
μα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του 
παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του α.ν. 1521/1950, 
όπως ισχύουν.

Άρθρο 18 
Παραγραφή

Το  δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του τέλους 
συναλλαγής παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας 
από το τέλος του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η 
οικεία δήλωση. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης 
το δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την πά
ροδο δεκαπέντε (15) ετών από το τέλος του έτους εντός 
του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δή
λωσης.

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλω
σης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και 
είσπραξη του τέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 20
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και 

γονικών παροχών

1. Η περίπτωση ε ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) συνένωση επικαρπίας ακινήτων ή κινητών γενικά 
πραγμάτων με την ψιλή κυριότητα, λόγω θανάτου του 
επικαρπωτή ή διάλυσης του νομικού προσώπου, αν ο επι
καρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, όταν η κτήση ή μεταβί
βαση με επαχθή αιτία της ψιλής κυριότητας αυτών και η 
κτήση της επικαρπίας ή η παρακράτησή της έγιναν από 2 
Απριλίου 1980. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η 
επικαρπία περιέρχεται στον κατά το χρόνο της συνένω
σης ψιλό κύριο από τον επικαρπωτή αιτία θανάτου και η 
αξία αυτής προσδιορίζεται στην αξία της πλήρους κυριό
τητας, μετά την αφαίρεση από αυτή του τμήματος της 
αξίας που αναλογεί στο ποσοστό για το οποίο ο ψιλός 
κύριος είχε υπαχθεί σε φόρο κατά την απόκτηση της ψι
λής κυριότητας.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υπο
θέσεις στις οποίες η συνένωση της επικαρπίας με την ψι-



λή κυριότητα γίνεται από την 1η Ιανουάριου 2006.
2. Το  πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της ενότητας 

Β του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος σε φόρο δύναται, χω
ρίς φορολογική επιβάρυνση, εφόσον διαπιστώσει ότι 
έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος κατά τη σύνταξη του 
φύλλου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων ή εσφαλ
μένη επιλογή των προκαθορισμένων τιμών εκκίνησης ή 
των συντελεστών αυξομείωσής τους, να υποβάλει νέα 
δήλωση και να ζητήσει επαναπροσδιορισμό του φόρου.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορο
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντι
καθίσταται ως εξής:

«2. Αν η ψιλή κυριότητα ακινήτων μεταβιβασθεί και πά
λι λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας, δωρεάς και γονι
κής παροχής πριν από την επάνοδο σε αυτήν της επικαρ
πίας, δεν οφείλεται φόρος για τη μεταβίβαση αυτή. Κατά 
τη συνένωση της επικαρπίας στην κυριότητα ο τότε ψι
λός κύριος υπόκειται στο φόρο της κτήσης αιτία θανά
του, ο οποίος υπολογίζεται στην αξία της πλήρους κυ- : 
ριότητας κατά το χρόνο αυτόν και με βάση τη συγγενική 
του σχέση με τον αρχικά κληρονομηθέντα κατά το δια
χωρισμό της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα. Στην : 
περίπτωση, όμως, που με βάση τη συγγενική αυτού σχέ- ; 
ση με αυτόν από τον οποίο περιήλθε η ψιλή κυριότητα 
αναλογεί μεγαλύτερος φόρος, τότε οφείλεται ο μεγαλύ
τερος αυτός φόρος. Τυχόν βελτιώσεις που έγιναν, δεν 
υπολογίζονται κατά τον καθορισμό της αξίας της πλή
ρους κυριότητας.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της ενότητας 
Α του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονο
μιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η  απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας: 
α) κατοικίας μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) 

ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι 
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων (115.000) ευρώ για κάθε έγ
γαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν 
την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυ
ξάνεται κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για κα
θένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα 
πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο < 
κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία 
εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό 
εξ αδιαιρέτου,

β) οικοπέδου μέχρι τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) 
ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι 
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) ευρώ για κάθε έγ
γαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν 
την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυ- ί 
ξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα · 
από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δώδεκα χιλιά
δες (12.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμε- ί 
να τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή 
κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλή
ρου 'Και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαι
ρέτου.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υ π ο -.



θέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται 
από την 1η Ιανουαρίου 2006.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 τουΚώδικα Φορολο
γίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθί
σταται ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενι
κή τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσο
νται στις επόμενες τρεις κατηγορίες. Για καθεμιά από τις 
κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα 
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α '

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται 
σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώ
του βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο 
έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστι
κά ένανπ του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο 
γάμο ή δικαστικά ένανπ και των δύο γονέων), γ ) καπό- 
ντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίμα-
τος πρώτου βαθμού.

Κλιμάκια 
(σε ευρώ)

Συντελεστής
Κλιμακίου

(% )

Φόρος 
<λιμακίου 
σε ευρώ)

Φορολο
γητέα 

περιουσία 
(σε ευρώ)

Φόρος 
που ανα

λογεί 
(σε ευρώ)

80 000 — 80.000 -
20.000 5 1.000 100.000 1.000

120.000 10 12.000 220.000 13.000
Υπερβάλλον 20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται 
σε: α) κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών, β) ανιό
ντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ ) εκούσια ή δικα
στικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του 
πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) καπόντες του αναγνωρι- 
σθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων 
αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) 
συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πα
τριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του 
συζύγου, θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και
ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά).

Κλιμάκια 
(σε ευρώ)

Συντελεστής
Κλιμακίου

(% )

Φόρος 
Κλιμακίου 
(σε ευρώ)

Φορολο
γητέα 

περιουσία 
(σε ευρώ)

Φόρος 
που ανα

λογεί 
(σε ευρώ)

15.000 _ _ 15.000 _
45.000 10 4.500 60.000 4.500

160.000 20 32.000 220.000 36.500
Υπερβάλλον 30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται 
σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγ
γενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.



Κλιμάκια 
(σε ευρώ)

Συντελεστής
Κλιμακίου

(% )

Φόρος 
Κλιμακίου 
(σε ευρώ)

Φορολο
γητέα 

περιουσία 
(σε ευρώ)

Φόρος 
που ανα

λογεί 
(σε ευρώ

5.000 _ __ 5.000
55.000 20 11.000 60.000 11.000

160.000 30 48.000 220.000 59.000
Υπερβάλλο\ 40

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο 
πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημο
σίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

α) 3%  υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α  ) 
και

β) 7 %  υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προ- 
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α ') .  Η απόδοση των φόρων υπέρ τρί
των γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υπο
θέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται 
από την 1η Ιανουάριου 2006.

6. Στην παράγραφο 2 της ενότητας Α ' του άρθρου 34 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως εξής:

«στ) συνένωση επικαρπίας ακινήτων ή κινητών γενικά 
πραγμάτων με την ψιλή κυριότητα, λόγω συμπλήρωσης 
του χρόνου διάρκειας της επικαρπίας, όταν η κτήση ή 
μεταβίβαση με επαχθή αιτία της ψιλής κυριότητας αυτών 
και η κτήση της επικαρπίας ορισμένου χρόνου ή η παρα
κράτησή της για ορισμένο χρόνο γίνεται από την 1η Ια
νουάριου 2006, είτε από φυσικό είτε από νομικό πρόσω
πο. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η επικαρπία πε
ριέρχεται στον κατά το χρόνο της συνένωσης ψιλό κύριο 
από τον επικαρπωτή αιτία δωρεάς και η αξία αυτής προσ
διορίζεται στην αξία της πλήρους κυριότητας, μετά την 
αφαίρεση από αυτή του τμήματος της αξίας που αναλο
γεί στο ποσοστό για το οποίο ο ψιλός κύριος είχε υπα
χθεί σε φόρο κατά την απόκτηση της ψιλής κυριότητας.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 
1η Ιανουάριου 2006.

7. Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β' του άρθρου 34 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

« Τ ο  ποσό αυτό ορίζεται στις εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε εκα
τόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ, όταν ο ένας από 
τους γονείς έχει αποβιώσει.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υπο
θέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται 
από την 1η Ιανουάριου 2006.

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
42 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονι
κών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκτα
ση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της 
έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επανα
λαμβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαί
νει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.»



9. Η ενότητα Α ' του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογί
ας Κληρονομιών. Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθί
σταται ως εξής:

«Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ ολο

κλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ενότητας Α ' του άρθρου 26:

α) κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι εβδο
μήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ για κάθε άγαμο δι
καιούχο. Το  ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατόν δεκαπέντε 
χιλιάδες (115.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και 
διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επι
μέλεια των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά είκοσι 
τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για καθένα από τα δύο 
πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα πέντε χιλιάδες
(35.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα 
τέκνα τους,

β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι τριά
ντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιο
ύχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιά
δες (64.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγ
μένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια 
των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυ
τών και κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για το τρίτο 
και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υπο
θέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται 
από την 1η ΙανουαρΙου 2006.

10. Η περίπτωση η ' της παραγράφου 1 του άρθρου 67 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου σε 
φόρο και του κληρονομούμενου.»

11. Το  άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονο
μιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει ανάκληση της δή
λωσης, που υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο, λόγω 
ουσιώδους πλάνης περί τα πράγματα που αποδεικνύεται 
προσήκοντος ή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των διατά
ξεων του νόμου αυτού. Η ανάκληση της δήλωσης δεν 
μπορεί να αφορά την αξία των αντικειμένων της κληρο
νομιάς.

2. Η ανάκληση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι και 
το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή την 
ανακοίνωση για την ειλικρίνεια της δήλωσης. Μετά το 
στάδιο αυτό η ανάκληση της δήλωσης μπορεί να γίνει σε 
κάθε στάση της δίκης ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού 
δικαστηρίου.

3. Για το αποδεκτό ή μη της ανάκλησης, που έγινε μέ
χρι και το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
ή την ανακοίνωση για την ειλικρίνεια της δήλωσης, απο- 
φαίνεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας- δημόσιας οικο
νομικής υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο. Κατά της απόφασης 
αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή και λοιπά ένδικα μέ
σα.

4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλω
σης ως προς την περιγραφή μεταβιβασθέντος ακινήτου, 
μετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την 
πάροδο της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, που ορί



ζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 της ενότητας 
Β ' του άρθρου 10, από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ει
δικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φό
ρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συμπληρω
ματικής δήλωσης επιπλέον αξία. Δεν επιβάλλεται φόρος 
αν η διαφορά μεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορί
στηκε οριστικά και της πραγματικής που προκύπτει μετά 
από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 
2%  αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του 
ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια 
(1.500) ευρώ.»

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορο
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντι
καθίσταται ως εξής:

« 1 .0  φόρος που βεβαιώνεται:
α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, 

που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης 
άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) ίσες διμηνιαίες δόσεις.

β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την 
καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλ
λεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες διμηνιαίες δόσεις.

γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικα- 
σπκό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες διμηνιαί
ες δόσεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις κάθε δόση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της 
τελευταίας, και η πρώτη δόση καταβαλλεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα 
του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή 
του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία ερ
γάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων 
που ακολουθούν.

Αν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο 
απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης του φόρου, ο αριθμός 
των δόσεων, που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, δι
πλασιάζεται. Ο διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων 
δεν ισχύει για τις κτήσεις αιτία δωρεάς ή γονικής παρο

χής-“
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν σε υπο

θέσεις στις οποίες η βεβαίωση του φόρου στο τμήμα 
εσόδων γίνεται από τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Η περίπτωση ε ' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου των συμβαλλο- 
μένων. »

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορο
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντι
καθίσταται ως εξής:

«2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης του 
προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, 
αποφαίνεται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τον 
αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και τον προϊστάμενο 
της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας αυτή<^* με αίτηση του 
φορολογουμένου ή του προϊσταμένου της δημόσιας οι
κονομικής υπηρεσίας, που υποβάλλεται μέσα σε μία 
τριετία από την οριστικοποίηση της πράξής και, προκει- 
μένου για εγγραφές για πς οποίες δεν έχει εκδοθεί πρά
ξη, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής ανα
κοίνωσης. Η απόφαση της επιτροπής εκδίδεται μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης ή, εφόσον



ζητηθεί η προσκόμιση στοιχείων από τον αιτούντα, μέσα 
σε ένα (1) μήνα από την προσκόμιση αυτών, και σε κάθε ' 

; περίπτωση μέσα σε έξι (6) μήνες από την κατάθεση της 
- αίτησης κατ' ανώτατο όριο. Κατά της απόφασης της τρι

μελούς επιτροπής επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προ- 
βλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν σε αιτή
σεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση του παρό
ντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 102 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δω
ρεών, Γονικών Παροχών παρατείνεται μέχρι την 31η Δε
κεμβρίου 1989.

Αρθρο 21
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
του α.ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ εν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης 
που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται 
ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερ
βαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 
του α.ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ εν οφείλεται φόρος, αν η επιπλέον έκταση δεν 
υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης 
που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία 
του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια 
(1.500) ευρώ.»

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του α.ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η ημέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προ
συμφώνου, αν το οριστικό συμβόλαιο συντάσσεται μέσα 
σε δύο (2) χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου. 
Στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται με βάση 
τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης 
του προσυμφώνου. Σε κάθε περίπτωση σύνταξης οριστι
κού συμβολαίου σε εκτέλεση προσυμφώνου και ανεξίάρ- 
τητα από το χρόνο σύνταξης του προσυμφώνου ή του 
οριστικού συμβολαίου, στην αξία του ακινήτου δεν υπο
λογίζονται οι προσθήκες και βελτιώσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τον εκ προσυμφώνου αγοραστή 
μετά την υπογραφή του προσυμφώνου και πριν την κα
τάρτιση του οριστικού συμβολαίου, με την προϋπόθεση 
όπ κατά τη σύνταξη του προσυμφώνου καταβλήθηκε εξ 
ολοκλήρου το συμφωνηθέν τίμημα και παραδόθηκε στον 
αγοραστή η χρήση, νομή και κατοχή του ακινήτου. Τα 
ανωτέρω ισχύουν για οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης, 
τα οποία συντάσσονται μετά την έναρξη ισχύος του πα
ρόντος, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης του προ
συμφώνου.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, 
της επικαρπίας, της οίκησης, της περιορισμένης προσω
πικής δουλείας ή της πραγματικής δουλείας επί ακινήτου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της 
περίπτωσης δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα
ροχών.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 
αντικαθίσταται ως εξής:



\(ρ

«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμε
νη παράγραφο παρέχεται;

α) για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, 

β) για αγορά κατοικίας από έγγαμο και διαζευγμένο ή 
χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέ
κνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατόν δεκαπέντε χιλιά
δων (115.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 
είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για καθένα από τα 
δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα πέντε χιλιάδες
(35.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα 
τέκνα τους,

γ) για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 
τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο 
και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την 
επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εξήντα 
τεσσάρων χιλιάδων (64.000) ευρώ. Το  ποσό αυτό προ- ■ 
σαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθέ
να από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δώδεκα χι- ;- 
λιάδες (12.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επό- » 
μένα τέκνα τους.»

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 
1η Ιανουάριου 2006.

6. Μεταβιβάσεις υποκείμενες σε φόρο αυτομάτου > 
υπερτιμήματος δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακι
νήτων (Φ.Μ.Α.).

Άρθρο 22
Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων 

σε εκτέλεση προσυμφώνων

Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβο- > 
λαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλε
ση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1997 και κατά τη σύνταξη των οποίων καταβλήθη
κε ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα και παραδόθηκε 
στον αγοραστή η χρήση, νομή και κατοχή του ακινήτου, 
επιτρέπεται η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβα
σης μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικο
ύς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προ
θεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη 
των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προ
θεσμίας, δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού φορο
λογικού μητρώου του πωλητή και η προσκόμιση από αυ
τόν του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, του 
πιστοποιητικού ή της δήλωσης των άρθρων 81 του Κώδι
κα Φορολογίας Εισοδήματος και 32 του ν. 2459/1997 ·. 
(ΦΕΚ 17 Α ' ) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα
ροχών. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που κα
ταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται με 
ευθύνη του συμβολαιογράφου στην αρμόδια για τη φο
ρολογία εισοδήματος του πωλητή δημόσια οικονομική 
υπηρεσία.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από 
την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1 η 
Ιανουάριου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυ
ριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκε- . 
ται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση

Άρθρο 23
Δήλωση στοιχείων ακινήτων



στοιχείων ακινήτων.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, 

στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο. Η πρώτη εφαρμογή ήταν την 
1η Ιανουαρίου 2005.

Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογε
νειακής κατάστασης του υποχρέου την 1η Ιανουαρίου, 
υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το 
αντίστοιχο έτος.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων συνυποβάλλεται με τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών 
προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 
του άρθρου 2 και στο άρθρο 101 του ν. 2238/1994.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδή
ματος υπάρχει και όταν συντρέχει υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την επιφύλαξη των δια
τάξεων των επόμενων εδαφίων.

Τα  νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 
101 του πιο πάνω νόμου, τα οποία δεν έχουν υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλ
λουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στις προθεσμίες 
που ορίζονται από την περίπτωση β' της παραγράφου 2 
του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, λόγω υπερδωδεκάμηνης 
χρήσης, δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδή
ματος με τη λήξη του πρώτου τμήματος αυτής, δωδεκά
μηνης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, εντός του οποί
ου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή, υποβάλλουν τη δή
λωση στοιχείων ακινήτων μέχρι τη 10η ημέρα του πέμ
πτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού 
έτους.

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η προ
ερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, 
καθώς και η απορροφώσα, σε περίπτωση συγχώνευσης 
με απορρόφηση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων για λογαριασμό της επιχείρησης 
που μετασχηματίστηκε, ταυτόχρονα με τη δήλωση φο
ρολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στο όνομα της 
τελευταίας.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί εισφοράς κλάδου 
από επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση.

Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολο
γίας εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διά
λυσης, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και δήλωση 
στοιχείων ακινήτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών, καθορίζεται κατ’ έτος ο τύπος και το περιεχόμενο 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθώς και ο τρόπος, 
οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ
ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρό
ντος.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή 
για ακίνητα του Δημοσίου.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του 
ν. 3296/2004 {ΦΕΚ 253 Α ) καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 24
Δαπάνες επιχειρήσεων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φο
ρολογίας Εισοδήματος όπως αυτός κυρώθηκε με το ν.
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2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α  ) προστίθενται περιπτώσεις σ ',  . 
Τ · υ · Φ . X . Ψ , ω που έχουν ως εξής·

«  σ) των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δα
πάνες ταξιδιων που πραγματοποιούν στην αλλοδαπή

την,καθως και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που ’ 
εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και αφο- .

ΦήοΤοξΪ π ^ εΓ  Χε,ων' εΐσΐΤήρ,α και έξοδα δ ιατρό- : 
φης. Τα έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του πο
σού που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής.

° ι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν με την 
προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται με την 
ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης 

τ) των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη 
διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιάζομε^ 
δωμάτια η οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέροο 
από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους λόγω ε κ £ £  
έδρας εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση 
του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής πρέπει να -

ν,λΙΪ, ^  μ0ν,μΠ ΚαΤΟ,Κία ΤΟυ εΡΥαζομένου εκατό 
ίή  νη 6μετΡ° *αι άνω και επιπλέον, τα δικαιολογητι- 
κά να έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης

υ) του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλει επιχείρη- 
ση λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα

Γ ^ 3 ς(φ 2 ? μ » τ ο υ  
ΦΕΚ 179 Α } Κατα το ΧΟόνο καταβολής 

φ) των δωρων της επιχείρησης προς πελάτες επιγει- - 
ρήσεις η μη, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει 
καταβΛηθεΙ το αναλογούν δημοα»ό τίΛος γ,α*  
κπ αξία των δώρων αυτών.Το ποοό της ώ ί ά ν ^  Ζ » -  ί 
πίπτει με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν '

Κ χ ω ώ ^ ΡβαΙν“  Τ° δ6ΚαΠένΤε ( ' 5) « =  «άθε

„  30 Των α νο χώ ν σε χρήμα ή σε είδος της επ,χείρησηο
εμ7°ζ°μέν0υς Της γ,α επ*βράβευση της αίόδοσής 

τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί^ 
αναλογούσες ασφαλισπκές εισφορές

κινΨη Γ νΤη°*σών ΠΟυ Καταβάλλε' Π επιχείρηση για έξοδα 
κινητης τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν
στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαοια 
σμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αρ^μό των α π Ζ ο -  
λουμένων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής Α π ό ίο

τ Τ ^ Τ ^ / Γ *  " Κ ? ” ’άν'Κ
α ε ά δ ρ ^ α  ί“ < 5 , ανν“ Ρ'ζεΙα' °"° ™

κ α ΐ Γ ^ Πανών °ΡΥάνωσης ενημερωτικών ημερίδων 
Ζ λΖ  Τ .  Υΐα Τ°υς εΡΥαζομένους ή πελάτεοτης 
εφόσον οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Ι τΩ γ

εδρεύε' η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος 
στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημά της » Μ ς

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παοανοά 
ωου 1 το υ ύ ρ β ρ ο ^ , Τ0„ Κ Φ .Ε.

«Ειδικά γ,α τ,ς επιχειρήσεις σταθερής κα, κ(νητής τη 
λεφωνιας, τ,ς επ,χε,ρήσε,ς ύδρευσης α π ο χ έ τε υ Ζ  σο 
εγχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργε,αςΤς 
X ρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών 
σταθμών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανομής και παρο

ία, μ Γ π ό σ ΐ ^ Γ ’ ™  Π°°6 Πρ0βλεψΓΚ  “π ο λ ο γ ί ζ ε ^  αι με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αΕίαο τωνίί
υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται σταεκδι
δόμενα, σύμφωνα με τ,ς διατάξεις τ Γ κ .Β .Σ  Γ ο ,χ ε ία
προς επ,τηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά ίο υ
εκδιδονται προς το Δημόσιο, δήμους κα, κο,νότητες. δη- ■

\)θ\χχ>

ρ°° <ν ■> ί 
I ο ^Ο -Ο ιΔ ν ·η
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μόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»

3. Η περίπτωση ρ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως
εξής:

«ρ) των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την 
αγορά ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού, η οποία επι
βάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και ομοιόμορ
φης εμφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των κα
θηκόντων του.»

4. Οι παράγραφοι 16,17, 18 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
αναριθμούνται σε 17,18,19 αντίστοιχα και προστίθεται 
νέα παράγραφος 16, που έχει ως ακολούθως:

«1 6 . Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ωκειοθε- 
λώς σε εργαζομένους της ή σε τρίτους, πλην των περι
πτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν 
αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση 
ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει 
από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, 
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα.»

5. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. όπως 
αυτή αναριθμήθηκε με το παρόν άρθρο προστίθεται νέο 
εδάφιο που έχει ως εξής:

« Επίσης και για τις δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρί
ζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προς έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αποφαίνε- 
ται η επιτροπή της παραγράφου αυτής και περιλαμβάνο
νται σε ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθείται και για τις δαπάνες που 
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσο
δα των επιχειρήσεων.»

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή 
για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρί
ου 2005.

Άρθρο 25
Παράταση προθεσμιών

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρα- 
τείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδή
ματα που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και των 
υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 
18.2.2017.

2. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 
1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α '),  όπως ισχύει, παρατείνεται μέ
χρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 26
Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

1. Τα ποσά των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και 
το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
που αναφέρεται στην υποπερίπτωση εε' και στο προτε
λευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ’ της παραγράφου 3 
του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυ
ξάνονται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ το 
πρώτο ποσό και σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ το επόμενο 
ποσό, αντίστοιχα.



2. Η περίπτωση γ '  της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως 
εξής:

-γ )  Το  τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δω
ρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι 
εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει 
την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του 
ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία 
αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμο
ποιηθεί ως κύρια κατοικία.»

3. Στο άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
οι περιπτώσεις ιγ ', ιδ' και ιε' αναριθμούνται σε ιδ ', ιε' 
και ιστ' αντίστοιχα και προστίθεται περίπτωση ιγ" ως 
εξής:

«ιγ  ) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύ
πτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ^β-ξέν^ 
,Γ. ,μ“ ί4  κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτε
ρικού.»

4. Το  δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
114 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα
ται ως εξής:

«Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήματος από κι
νητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από μετοχές 
και ιδρυπκούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανε
μόμενα κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, είναι πρό
σωπο από τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ ' της πα
ραγράφου 1 του άρθρου 101, το οποίο όμως δεν έχει μό
νιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρα- 
κρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) στο εισόδημα αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος 
δεν υποχρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογι
κής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδημα. Εξαιρετικά για 
τους τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουάριου 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, το ποσο
στό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι εν
νέα τοις εκατό (29%).»

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 
2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α ')  καταργούνται για κέρδη που 
προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από την 1η 
Ιανουάριου 2005 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

ΤΩ Ν  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟ Υ  Α.Ν. 89/1967 «ΠΕΡΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩ Ν

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (ΦΕΚ 132 Α  )

Άρθρο 27

Το άρθρο 1 του α.ν. 89/1967 ανπκαθίσταται ως εξής: 

«Αρθρο 1

1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους 
καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έν
νοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, και μη εγκατε
στημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβου
λευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, 
ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών 
και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβά
σεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχεί
ων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και
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ί ανάπτυξης. Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται: 
* α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που εκ- 
ί δίδεται η απόφαση της επόμενης παραγράφου και εφε- 
ί ξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχι- 
] στον τεσσάρων ατόμων και β) να έχουν δαπάνες λει- 
| τουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες 
| (100.000) ευρώ ετησίως.
ϊ Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δια- 
ί μονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό- 
| κληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της 
; στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης 

του.
. 2. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαι-
ί τείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύε
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός πενήντα 
(50) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Δι^- 

ι— Ίθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονο
μίας και Οικονομικών.

/ 3. Με όμοια απόφαση ανακαλείται η άδεια, εφόσον
ί διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων της ή του παρόντος 

νόμου. Πριν από την ανάκληση η διοίκηση οφείλει να κα
ί λέσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου να εκθέσρ 
ί εγγράφως τις απόψεις της για τις παραβάσεις που 
ί αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
ι από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.»

Άρθρο 28

la!

f  OUS

Το άρθρο 2 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2

1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράτ- 
τονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, 
προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρ
δους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και απο- 
σβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος 

..cost-plus). Το εφαρμοζόμενο σε κάθε εταιρεία ποσοστό 
_κέρδουο,1«4 προκύπτει από την ες
ων της κανονιστικής απόφασης της 

υ 3 του παρόντος; καθορίξοτι

?γή των κριτηρί- 
Βαραγράφου 1

5φαση το ι
'πουργού οϊϊ?η\7πρ{η<Μ<̂  ύστεοα από γνιί -
ιη ΕπιΐροπήςΓΤίδίΓσυνιστάται στοΥποΰργείογΗ «ό  και 
'Ογκροτοίται μο οπόφαση του ίδιου Υπουργοφ. Η Επι

τροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο και 
από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Φορολογίας 
Εισοδήματος και της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερι
κού του ιδίου Υπουργείου, καθώς και από έναν ορκωτό 
ελεγκτή, ως μέλη.Γ* τ-Ά-

2. Για τον καθορισμό ^βυ-ποραπάνω ττυυυυ τση κέρ- ! 
δους, ^θ-θπβί^οεν μπορεί να είναι κατώτερ^ από πέντε 
τοις εκατό (5%), λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των 
παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστη
ριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις 
εντός ομίλων επιχειρήσεων. Τό ως άνω ποσοστό
δους επανεξετάζεται ανά πθνταοτία ή νωρίτορα σφόσσν- χ - ^  
διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της-αγοράς^-<-^<—■—

3. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήμα
τος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολο
γίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάρι-
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στα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα 
παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, ’ 
όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύ
τερα από τα έσοδα που προσδιορίζονται με τη μέθοδο 
της πρώτης παραγράφου του παρόντος, λαμβάνονται 
υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.»

Άρθρο 29

1. Το  άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 5 και 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 ■ 1

Ό λες οι δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και οι 
ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν στη Διεύθυνση Κεφαλαί
ων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο
μικών κάθε πληροφορία που τους ζητείται και κάθε δυνα
τή συνδρομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του παρό
ντος νόμου.»

2. Προστίθεται άρθρο 3 ως εξής: 1

«Αρθρο 3 1
ί

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών: α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέ
χουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρό
ντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 2 παρ. 2 
του παρόντος, γ ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία 
ελέγχου των εταιρειών αυτών, καθώς και οι λόγοι ανά
κλησης των αδειών τους και δ) ορίζεται η διαδικασία και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των ! 
εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατά
ξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση 1 
του παρόντος.

2. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται 
και άλλες υπηρεσίες συντονιστικού ή επικουρικού χαρα
κτήρα, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρό- '■ 
ντος, τις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν οι εταιρείες 
που υπάγονται στον παρόντα νόμο.»

Άρθρο 30

Το άρθρο 4 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 6 και προ- > 
στίθεται άρθρο 4 ως εξής:

«Άρθρο 4

Στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων υπάγονται 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως και ημεδαπές εταιρείες, εφό
σον παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 1 του παρόντος σε υποκαταστήματά 
τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεμένες με αυτές και μη 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες.»

Άρθρο 31

Αλλοδαπές εταιρείες ήδη εγκατεστημένες στην Ελλά
δα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 
89/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις >
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διατάξεις του παρόντος, από 1 ης ΙανουαρΙου 2006, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 27 του παρόντος, με αίτησή τους, που υποβάλλε- ι -°
ται μέχρι 31 ^ οκομβρίου ΟΟΟ̂ στη Διεύθυνση Κεφαλαίων ' Η α ^ Τ Λ  ο  Ο
Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι
κών. Μέχρι την έκδοση της άδειας, οι εταιρείες αυτές 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των 
υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν κατ' εξουσιο
δότησή του, οι δε άδειες παραμονής και εργασίας του 
αλλοδαπού προσωπικού των ήδη εγκατεστημένων εται
ρειών, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημε
ρομηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους ισχύουν και για 
τις άδειες αυτές οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ').

Άρθρο 32

1. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του α,ν. 89/1967, πρέπει μέσα 
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του πα
ρόντος να επανεξαχθούν ή να αποσταλούν σε άλλο κρά- 
τος-μέλος της Ε.Ε. ή να καταστραφούν ή να εγκαταλει- 
φθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή να καταβληθεί το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του αναλογούντος τέλους ταξι
νόμησης, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες επιβαρύν
σεις. Η δυνατότητα της μειωμένης καταβολής του τέ
λους ταξινόμησης ισχύει για επιβατικά αυτοκίνητα, τα 
οποία παρελήφθησαν ατελώς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 
2004. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α '), όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας ή η πα
ραχώρηση της χρήσης των αυτοκινήτων που τακτοποκ^" 
Βνται σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της παρελεύσεως 
διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση 
παράβασης της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφί
ου, καθίσταται αμέσως απαιτητό το σύνολο των δασμο- 
φορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων αυτών.

3. Τα είδη οικοσκευής που έχουν εισαχθεί με τις δια
τάξεις του α.ν. 89/1967 και εξακολουθούν να βρίσκονται 
στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, εάν δεν επα
νεξαχθούν, θεωρούνται τακτοποιημένα χωρίς να απαιτού
νται οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, εφόσον οι δικαιού
χοι καταθέσουν σχετική αίτηση για την τακτοποίησή 
τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εντός έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 33

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρ
θρου, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αυτός νοείται όπως ισχύ
ει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του παρό
ντος.

Άρθρο 34

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί ή θα 
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77 Α ), διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις 
αυτού και του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α ), όπως ισχύουν, 
καθώς και από τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, χωρίς να 
ισχύουν οι αναφορές τους στον α.ν. 89/1967.

2οο£>



Άρθρο 35

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου 
άρθρου, καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 2006 όλες οι 
κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ' εφαρμογή του α.ν. 89/1967.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
Εισφορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο 

για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδι
κα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται δύο νέα εδά
φια που έχουν ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή 
και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώ
το εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμε- 
νης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση 
του κεφαλαίου υφιστάμενης. Ως πραγματική αξία των 
μετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του , 
κεφαλαίου ημεδαπής εταιρείας, λαμβάνεται η αξία η 
οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του . 
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.» .

Άρθρο 37
Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων ;

1. Τα  κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α '),  ποσά φόρου προ
σαυξάνονται για την πενταετία 2006-2010 κατά ποσοστό 
τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύ
πτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται 
στα διαμορφωθέντα, κατά το έτος 2005 ποσά φόρου, 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων 
ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπά
νω πενταετία.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον , 
υπολογισμό της κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 οφει- , 
λόμενης εισφοράς.

2. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α ) ποσά εισφοράς 
προσαυξάνονται για την πενταετία 2006-2010 κατά πο
σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. -

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ
σαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος ■ 
2005 ποσά εισφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά 
των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα 
στην παραπάνω πενταετία.

Άρθρο 38
Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται 

από την τηλεόραση

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου, ο οποίος επιβάλλε
ται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεό
ραση, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ
θρου 15 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α ), μειώνεται σε δέ
κα τοις εκατό (10%) από την κατάθεση του παρόντος νό
μου, σε πέντε τοις εκατό (5%) από την 1 η Νοεμβρίου 2006



και μηδενίζεται από την 1 η Νοεμβρίου 2007 και μετά.

Αρθρο 39
Κατάργηση ειδικού αφορολόγητου 

> αποθεματικού επενδύσεων

Τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α ') ,  που 
r προβλέπουν το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου απο- 

θεματικού επενδύσεων, καταργούνται για εισοδήματα 
που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, 
καθώς και για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς 
που κλείνουν από την ίδια ημερομηνία και μετά.

Αρθρο 40
Ανώνυμες Εταιρείες παροχής δανείων και πιστώσεων

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φο
ρολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και σπς 
ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες ασχολούνται κατ' επάγ
γελμα με την παροχή δανείων και πιστώσεων με οποιον- 

. δήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης 
πιστωτικών καρτών για τη διάθεση αγαθών και την παρο
χή υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρα
γράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α '), 
όπως ισχύει.

Άρθρο 41
Τροποποίηση άρθρου 177 του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που κυρώθηκε με 
το ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατάσχονται χερ
σαία ή εναέρια μεταφορικά μέσα ή εμπορευματοκιβώτια, 
ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα 
αντικειμένων λαθρεμπορίας ή λαθρομεταναστών, το 
Υπηρεσιακό Όργανο το οποίο επέβαλε την κατάσχεση ή 
η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί αυτό, τα παραδίδει μαζί 
με αντίγραφο της Έκθεσης Κατάσχεσης στην αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή, συντασσομένης Έκθεσης Παράδοσης 
και Παραλαβής.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 177 του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 
2960/2001 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Όταν κατάσχονται πλωτά μέσα ως αντικείμενα λα
θρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρε
μπορίας, ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών ή 
μεταφοράς λαθρομεταναστών, η κατά τόπο αρμόδια Λι
μενική Αρχή φυλάσσει αυτά και αν είναι η κατάσχουσα 
αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της Έκθεσης Κατάσχεσης 
στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.. 
Ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. έχει τη διαχείριση αυτών και προβαίνει 
στην εκποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό
ντος νόμου.

Τα πλωτά μέσα παραμένουν στην παραφυλακή της Λι
μενικής Αρχής μέχρις ότου παραδοθούν στον αναδει- 
χθέντα από τις δημοπρασίες του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. αγοραστή 
ή έως ότου δοθεί η εντολή καταστροφής τους, εφόσον 
δεν προκόψει αγοραστής.

Αν ήθελε διορισθεί ειδικός μεσεγγυούχος από τη Λι
μενική ή Τελωνειακή Αρχή, αυτός ορίζεται από τον ειδι
κό κατάλογο πραγματογνωμόνων και οφείλει να παρα- 
δώσει πλήρη παραστατικά για τα πραγματοποιηθέντα



έξοδά του στην κατά τόπο αρμόδια φορολογική αρχή.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 

177 του ν. 2960/2001 μετά τη λέξη «κατασχεθέντα» προ
στίθενται οι λέξεις «εξαιρουμένης της περιπτώσεως των 
πλωτών μέσων».

4. Το  τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
177 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση του βουλεύμα- ' 
τος ή της δικασπκής απόφασης για απόδοση των κατα- '■ 
σχεμένων, απαιτείται η καταβολή προηγουμένως των μη 
καταβληθέντων εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων ' 
ή της τελωνειακής οφειλής στην αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 177 του ν. 
2960/2001 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«  Για τα πλωτά μέσα μπορούν να γίνουν μέχρι τέσσε- 
ρις δημοπρασίες εκποίησης. Εάν αποβεί άκαρπη και η τέ
ταρτη δημοπρασία, τότε η Λιμενική Αρχή φύλαξης του : 
πλωτού μέσου θα προβαίνει, μετά από σχετική βεβαίωση 
του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., σε πρόταση προς το Υπουργείο Εμπο- * 
ρικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για : 
καταστροφή των πλωτών μέσων, σύμφωνα με τα ισχύο- 
ντα για τις καταστροφές των πλωτών μέσων των ανωτέ- : 
ρω Υπουργείων.»

6. Το  προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ- ■ 
θρου 177 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϋπόθεση της ως άνω καταβολής είναι η προηγού
μενη καταβολή των μη καταβληθέντων εισαγωγικών δα
σμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και κάθε 
άλλης οφειλής, από πολλαπλά τέλη ή τέλη κυκλοφορί
ας, που πηγάζει από το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο 
και εκκρεμεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Η καταβο
λή μπορεί να γίνει και με συμψηφισμό.»

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 177 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής: ,-

«11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του . 
παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατασχέσεως ■’ 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου και εμπορευ
ματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται ως μεταφορικά μέ
σα ναρκωτικών ουσιών ή λαθρομεταναστών, εξαιρουμέ- 
νων των περιπτώσεων κλεμμένων αυτοκινήτων. Τα 
κλεμμένα αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί ως αντικεί
μενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα λαθρεμπορί
ας ή ναρκωτικών ουσιών ή λαθρομεταναστών, καθώς και : 
τα κλεμμένα αυτοκίνητα που ανακαλύπτονται κατά τους 
ελέγχους ή έρευνες από τα Τελωνεία ή τις Διωκτικές 
Αρχές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή . 
από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λι
μενικού Σώματος, παραδίδονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. και 
φυλάσσονται από αυτόν έως ότου παραληφθούν από 
τους δικαιούχους τους κατόπιν δικαστικής απόφασης ή 
άδειας παράλαβής από την αρμόδια Αρχή, και εφόσον 
καταβληθούν προηγουμένως έξοδα μεταφοράς και φύ- ' 
λαξης. Τα έξοδα φύλαξης καταβάλλονται από τους δι
καιούχους, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία που η δι
καστική απόφαση κατέστη αμετάκλητη ή από την ημερο
μηνία που κοινοποιήθηκε στον δικαιούχο η άδεια της αρ- ι 
μόδιας Αρχής για την παραλαβή του οχήματος. Εάν δεν 5 
καταβληθούν τα προαναφερόμενα έξοδα εντός εξαμή
νου, τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα του Δη
μοσίου. Εάν εντός ενός (1) έτους από την κατάσχεση 
δεν ανευρεθεί ο δικαιούχος τους και εφόσον δεν έχει · 
λάβει γνώση ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. από τον έχοντα έννομο .. 
συμφέρον, ότι εκκρεμεί διεκδίκηση των οχημάτων ή των '



μηχανημάτων έργου ενώπιον δικαστικής αρχής ή αν δεν 
παρουσιαστεί ο δικαιούχος με αποκλειστική του υπαιτιό
τητα μέσα σε έξι (6) μήνες μετά την έκδοση αμετάκλη- 
της δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή διοικητικής 
απόφασης περί απόδοσης, τότε αυτά εκποιούνται ή δια
τίθενται από τον Ο .Δ .ΔΎ. Α.Ε.. Αν εκδοθεί βούλευμα ή 
δικαστική απόφαση μετά την εκποίηση ή διάθεση των 
αυτοκινήτων που διατάσσει αμετάκλητα την απόδοσή 
τους, σε κατονομαζόμενους δικαιούχους, ο Ο.Δ.Δ.Υ. 
Α.Ε. αποζημιώνει αυτούς σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του παρόντος. Η παράγραφος 9 του παρόντος εφαρμό
ζεται αναλόγως.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών και μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου 
του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. και πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ρυθμίζεται 
το ημερήσιο κόστος φύλαξης, οι δαπάνες φόρτωσης, εκ- 
φόρτωσης, καθώς και μεταφοράς των αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων έργου.»

8. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 177 του ν. 
2960/2001, η οποία έχει ως εξής:

« 13. Ό λ α  τα είδη μεταφορικών μέσων και μηχανημά
των έργου που για οποιαδήποτε αιτία έχουν δεσμευτεί ή 
ακινητοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και έχουν παρα
δοθεί για φύλαξη στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., παραχωρούνται ή 
εκποιούνται από τον Ο .Δ .Δ Ύ . Α.Ε., εφόσον παρέλθει 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δέ
σμευσης ή ακινητοποίησης και εντός αυτής της διετίας 
δεν έχει κοινοποιηθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. έγγραφη γνω
στοποίηση περί επιβολής κατάσχεσης ή κίνησης ποινι
κής διαδικασίας απόδοσής τους στους κατά νόμο δικαιο
ύχους, ή προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

Εάν μετά την εκποίηση ή διάθεση των ανωτέρω διατα- 
χθεί αμετάκλητα η απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη, κατα
βάλλεται αποζημίωση από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.»

9. Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 177 του ν. 
2960/2001, η οποία έχει ως εξής:

«14. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως για τις περιπτώσεις που κατάσχο
νται μεταφορικά μέσα ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή 
ως μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας, ναρ
κωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, μεταφοράς λα
θρομεταναστών καθώς και αυτών που έχουν ανευρεθεί ή 
κατασχεθεί ως προϊόντα κλοπής, ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. και οι 
υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες σύμφωνα με 
την απόφαση 2/20010/0025/3.9.2002 (ΦΕΚ 1177 
Β 711.9.2002) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητές του, ορίζονται ως 
αποκλειστικοί μεσεγγυούχοι.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α  ) 

«Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις»

1.Το άρθρο 2 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως
εξής:

« Αρθρο 2 
Δραστηριότητες

1. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και 
αντασφαλίσεις που συνδέονται με την παροχή βραχύ-



πρόθεσμων μέχρι δύο (2) έτη, μεσοπρόθεσμων από δύο 
(2) έως πέντε (5) έτη και μακροπρόθεσμων άνω των πέ
ντε (5) ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η παρεχόμενη αυτή 
κάλυψη μπορεί να έχει τη μορφή είτε της κάλυψης της 
πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον 
προμηθευτή (πίστωση προμηθευτή) είτε της κάλυψης 
της πιστώσεως χρηματοπιστωτικού οργανισμού προς 
τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει με μετρητά 
τον προμηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης μπορεί 
να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, ιδιωτι
κού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του 
αλλοδαπού Δημοσίου.

Μπορούν να ασφαλίζονται από τον Ο.Α.Ε.Π.: 
α. εξαγωγές εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, που 

απέκτησαν προστιθέμενη αξία ή έχουν παραχθεί ή παρα
σχεθεί στην Ελλάδα,

β. παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων, 
επίβλεψη τεχνικών έργων, ανάληψη εκτέλεσης τεχνι
κών έργων σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. από ελληνικές 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή από κοινοπραξίες ή εταιρί
ες στις οποίες μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, 

γ. κατασκευή, μετασκευή ή επισκευή σε ελληνικές 
ναυπηγοκατασκευαστικές επιχειρήσεις πλοίων, πλοιαρί
ων και πλωτών ναυπηγημάτων, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή της σημαίας του πλοίου, 

δ. απαιτήσεις που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α' έως γ ' , 

ε. εξαγωγή ελληνικών εμπορευμάτων με σκοπό την 
πώλησή τους ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις και επιδείξεις, 

στ. μίσθωση μηχανημάτων, εργαλείων και μεταφορι
κών μέσων για την εκτέλεση τεχνικών έργων σε χώρες 
εντός και εκτός Ε.Ε.,

ζ. συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη σύναψη 
συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ή για την 
εκπόνηση μελετών, την ανάληψη επιβλέψεων ή εργολα
βιών ή για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων σε 
χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., 

η. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από χρηματο
πιστωτικούς οργανισμούς ή ασφαλιστικές εταιρίες, που 
αφορούν πράξεις που αναφέρονται στα εδάφια α' έως 
Υ '.

θ. άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε χώ
ρες εντός και εκτός Ε.Ε. από ελληνικές επιχειρήσεις, 

ι. Πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές επιχειρή- ; 
σεις σε επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) 
εγκατεστημένες σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. ή από 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν 
σΓΠν Ε.Ε., σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή επι
χειρήσεις (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) που λειτουργο
ύν σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., με σκοπό την πραγμα
τοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α' 
έως γ ' ,

2. Οι εγγυώμενες, ασφαλιζόμενες ή αντασφαλιζόμε- 
νες από τον Ο.Α.Ε.Π. πράξεις των εδαφίων α ' , β ' , γ '  της 
παραγράφου 1, ανάλογα με τον τρόπο που χρηματοδο
τούνται, μπορούν να έχουν τη μορφή είτε «πίστωσης 
προμηθευτή» (Supplier Credit) είτε «πίστωσης στον αγο
ραστή» (Buyer Credit). Οι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά 
των δύο αυτών μορφών πράξεων ορίζονται στο παράρ- . 
τημα της Οδηγίας 98/29/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 7ης 
Μαίου 1998 «Για την εναρμόνιση των κυριοτέρων διατά- » 
ξεων που διέπουν την Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσε
ων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κά-



λυψης» (E.E.L148/19.5.98), ως εξής: 
α. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης Προμηθευτή»:
¡. Ο όρος «πίστωση προμηθευτή» εφαρμόζεται σε 

εμπορική σύμβαση που προβλέπει την εξαγωγή εμπο
ρευμάτων ή / και υπηρεσιών καταγωγής ενός κράτους- 
μέλους, μεταξύ ενός ή περισσότερων προμηθευτών και 
ενός ή περισσότερων αγοραστών, με την οποία ο αγορα
στής (ή οι αγοραστές) αναλαμβάνει να πληρώσει τον 
προμηθευτή με μετρητά ή πίστωση.

ϋ. Οι διατάξεις για την κάλυψη της «πίστωσης προμη
θευτή» εφαρμόζονται όταν η κάλυψη παρέχεται σε επι
χειρήσεις εγκατεστημένες σε ένα κράτος-μέλος. σύμ
φωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 58).

Hi. Αν μια εμπορική σύμβαση χρηματοδοτείται με τη 
βοήθεια «πίστωσης στον αγοραστή», ή οποιοσδήποτε 
άλλης χρηματοδοτικής ρύθμισης, η κάλυψη που παρέχε
ται στον εξαγωγέα για την εμπορική σύμβαση, καθ’ αυτή, 
ακολουθεί τις διατάξεις για την κάλυψη των «πιστώσεων 
προμηθευτών».

β. Χαρακτηριστικά της «Πίστωσης στον Αγοραστή»: 
ϊ. Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρμόζεται σε 

δανειακές συμβάσεις μεταξύ ενός ή περισσότερων χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενός ή περισσότερων δα- 
νειζομένων για τη χρηματοδότηση εμπορικής σύμβασης 
που προβλέπει την εξαγωγή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών 
καταγωγής κράτους-μέλους. Με τη δανειακή σύμβαση, ο 
δανειοδοτικός οργανισμός (ή οργανισμοί) αναλαμβάνει 
να εξοφλήσει τον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές), 
σύμφωνα με τη βασική συναλλαγή, σε μετρητά για λογα
ριασμό του αγοραστή / δανειζόμενου (ή των αγοραστών 
/ δανειζομένων), ενώ ο τελευταίος θα εξοφλήσει τον δα- 
νειοδοτικό οργανισμό με πίστωση.

«- Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγορα
στή» εφαρμόζονται όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηματο
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατά
στασης ή καταχώρησής τους, υπό τον όρο ότι η «πίστω
ση στον αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του 
δανειζομένου να επιστρέψει την οφειλή του, ανεξάρτη
τα από την αποδοτικότητα της εμπορικής σύμβασης που 
χρηματοδοτείται.

ϋ·. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγο
ραστή» εφαρμόζονται όσον αφορά την κάλυψη που πα
ρέχεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο κατέχει 
νομίμως διαπραγματεύσιμους τίτλους πληρωτέους από 
αγοραστή δυνάμει συμφωνίας για τη χρηματοδότηση 
εμπορικής σύμβασης.

3. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ο.Α.Ε.Π. 
παρέχει συμβουλές, πληροφορίες, καθώς και συμπληρω
ματική τεχνική υποστήριξη για την είσπραξη ληξιπρόθε
σμων εξαγωγικών απαιτήσεων από τους δικαιούχους
τους.»

2.Το άρθρο 3 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 3
Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

1. Ο Ο.Α.Ε.Π. μπορεί να εγγυάται, ασφαλίζει και αντα- 
σφαλίζει συγκεκριμένους κινδύνους, ενώ έχει ευθύνη 
για αποζημίωση μόνον αν η ζημιά οφείλεται άμεσα και 
αποκλειστικά στην επέλευση ενός ή περισσότερων από 
τους παρακάτω καλυπτόμενους κινδύνους, ανεξάρτητα 
αν ο χρεώστης (αγοραστής ή δανειζόμενος) είναι φυσι
κό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου το
μέα.
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α. Αφερεγγυότητα
Αφερεγγυότητα για την πληρωμή. Σε περίπτωση που ο 

χρεώστης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, και εφόσον υπάρ
χει εγγυητής του, αφερεγγυότητα του εγγυητή, de jure ή · 
de (acto, 

β. Υπερημερία
Υπερημερία για την πληρωμή ή κίνδυνος του κυρίαρ

χου κράτους (sovereign risk) εφόσον ο χρεώστης ανήκει 
στο δημόσιο τομέα και έχει την εγγύηση του Κράτους, 

γ. Αθέτηση
Αθέτηση εκ μέρους του χρεώστη και, εφόσον υπάρχει, 

του εγγυητή του.
δ. Αυθαίρετη καταγγελία ή άρνηση 
Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «πίστωσης του 

προμηθευτή» με βάση το εδάφιο α' της παραγράφου 2 
του άρθρου 2, να διακόψει ή να ακυρώσει την εμπορική 
σύμβαση ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εμπορεύματα ή 
ας υπηρεσίες, χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, 

ε. Απόφαση τρίτης χώρας
Κάθε μέτρο ή απόφαση της κυβέρνησης μιας χώρας, 

εκτός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων και απο
φάσεων των Δημόσιων Αρχών, που θεωρείται ότι αποτε- · 
λούν κυβερνητική παρέμβαση, τα οποία εμποδίζουν την 
εκτέλεση της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης, αντί- * 
στοιχα, ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης, ή δια
φοροποιούν το αρχικό καθεστώς της επένδυσης, όπως : 
εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις, 

στ. Χρεοστάσιο
Γενικό χρεοστάσιο που θεσπίζεται από την κυβέρνηση, 

είτε της χώρας του χρεώστη είτε τρίτης χώρας, μέσω 
της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή στα πλαίσια 
της δανειακής ή εμπορικής σύμβασης, 

ζ. Παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων 
Πολιπκά γεγονότα και οικονομικές δυσκολίες που πα- · 

ρουσιάζονται, καθώς και νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα 
που λαμβάνονται εκτός Ελλάδας, τα οποία παρεμποδί
ζουν ή καθυστερούν τη μεταφορά κεφαλαίων, που κατα- 
βάλλονται στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης ή της 
εμπορικής σύμβασης.

η. Νομικές διατάξεις στη χώρα του χρεώστη 
Νομικές διατάξεις που θεσπίζονται στη χώρα του χρε

ώστη, με τις οποίες οι πληρωμές στο τοπικό νόμισμα 
στις οποίες προβαίνει ο χρεώστης, λογίζονται ως νόμι- 1 
μες, έστω και αν οι πληρωμές, όταν μετατρέπονται στο 
νόμισμα της εμπορικής ή δανειακής σύμβασης, δεν κα
λύπτουν πλέον το ποσό της οφειλής κατά την ημερομη
νία της μεταφοράς κεφαλαίων, λόγω των διακυμάνσεων 
της συναλλαγματικής ισοπμίας.

θ. Απόφαση της χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλι- - 
σμένου

Κάθε μέτρο ή απόφαση που λαμβάνει η κυβέρνηση της 
χώρας του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου, συμπερι
λαμβανομένων μέτρων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, που αφορά το εμπόριο μεταξύ ενός κρά- 
τους-μέλους και τρίτων χωρών, όπως είναι η απαγόρευ
ση των εξαγωγών, εφόσον οι συνέπειές του δεν καλύ
πτονται με άλλον τρόπο από την ενδιαφερόμενη κυβέρ
νηση. :

ι. Ανωτέρα βία
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας που ανακύπτουν εκτός 

της χώρας του ασφαλιστή, οι οποίες είναι δυνατόν να . 
περιλαμβάνουν πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου και του 
εμφυλίου, επανάσταση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, 
κυκλώνα, πλημμύρα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρ- L



ροϊκό κύμα και πυρηνικό ατύχημα, εφόσον οι συνέπειές 
τους δεν καλύπτονται ασφαλιστικά με άλλον τρόπο.

2. Γενική εξαίρεση από την ευθύνη του ασφαλιστή 
Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν υπέχει ευθύνη για κάθε ζημία η οποία 

' αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα:
α. Σε ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισμένου ή προ- 

ι σώπου που ενεργέί για λογαριασμό του.
β. Σε διάταξη περιορισμού των δικαιωμάτων του ασφα- 

; λισμένου, η οποία περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβα
ση, στην εμπορική σύμβαση ή σε οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγράφου 
που αφορά τις αντίστοιχες ρυθμίσεις εγγύησης ή ασφά
λειας.

γ. Σε οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία μεταξύ του 
ασφαλισμένου και του χρεώστη, μετά τη σύναψη της δα
νειακής σύμβασης ή της εμπορικής σύμβασης, η οποία 
εμποδίζει ή καθυστερεί την εξόφληση της οφειλής.

δ. Προκειμένου για «πίστωση του προμηθευτή» με βά
ση το εδάφιο α ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, σε 
αδυναμία των υπεργολάβων, των συναναδόχων ή άλλων 
προμηθευτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 
υπό τον όρο ότι αυτή η αδυναμία δεν αποτελεί συνέπεια 
πολιτικών γεγονότων, όπως αναφέρονται στα εδάφια ε ' , 
στ', ζ", η ', θ' και ι ? της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
• πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο 
I Ο.Α.Ε.Π. μπορεί να προβαίνει στην κάλυψη και άλλων 
I κινδύνων που συνδέονται με το σκοπό του και δεν ανα- 
I φέρονται στην παράγραφο 1, σε συμμόρφωση προς οδη- 
ι γίες και αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης.»
3.Το άρθρο 4 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως

εξής:

«Αρθρο 4 
Αυτασφάλιση

1. Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του 
παρόντος ο Ο.Α.Ε.Π. δύναται:

-  να τους καλύπτει ως πρωτασφαλιστής ή ως συνα- 
σφαλιστής ή ως αντασφαλιστής,

- να τους εκχωρεί ή να τους αντεκχωρεί ή να τους 
αντασφαλίζει σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμο
ύς ή στο Δημόσιο.

2 .0  Ο.Α.Ε.Π. δύναται να συνάπτει συμφωνίες με αντί
στοιχους εθνικούς οργανισμούς άλλων χωρών, σε θέμα
τα αμοιβαίας συνασφάλισης και αντασφάλισης (reciproc
al co-insurance, re-insurance) μεσο-μακροπρόθεσμων 
εξαγωγικών πιστώσεων με σκοπό την πραγματοποίηση 
των πράξεων που αναφέρονται στα εδάφια α ' , β ' , και γ ' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2.»

4.Το άρθρο 5 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Αρθρο 5 
Ποσοστό κάλυψης

Η εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Π. εγγυητική, ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
95% της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται ή της ζη
μιάς.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1796/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Π. από εγγυήσεις, 
ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις «μη εμπορεύσιμων κινδύ
νων» (non - marketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορί
ζονται από αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, 
έχουν αυτοδικαίως την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί
ου μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρι
κό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του - 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»

ί
Αρθρο 43

Οι διατάξεις του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α710.2.2004) 
τροποποιούνται ως εξής:

α) Στην παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση θ ' 
ως εξής:

«θ) Συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας, διαρκείς ή ■ 
πρόσκαιρες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της. Στην 
απόφαση σύστασης καθορίζεται το έργο, η διάρκεια και 
η σύνθεση κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας. Το ύψος 
της αμοιβής των μελών καθορίζεται σύμφωνα με το άρ
θρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ' ), όπως ισχύει κάθε ; 
φορά.»

β) Η παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«  2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλει

στικής απασχόλησης και προσλαμβάνεται με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ύστερα από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύε
ται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλα
δικής κυκλοφορίας. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται 
και οι αποδοχές του, κατά παρέκκλιση των κείμενων δια
τάξεων. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεώνεται με την 
ίδια κάθε φορά διάρκεια. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 
εφαρμόζεται αναλόγως και για τον Γενικό Διευθυντή.»

Υ) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση δ ' 
ως εξής:

«δ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του», 

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:
«3. Το  προσωπικό της Επιτροπής μπορεί να προέρχε

ται εν μέρει από μετάταξη ή απόσπαση από το προσωπι
κό της ήδη υπάρχουσας Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επι
χειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυ- ·, 
ξης, κατά προτεραιότητα, από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. 
ή δημόσιους οργανισμούς. Οι αποσπώμενοι στην 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των απο
δοχών τους, μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων, εις 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού m e 
ΕΠ.Ε.Ι.Α..»

ε) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως 
εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο
νομικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορί
ζονται οι υπάλληλοι, από τους υπηρετούντες στο Υπουρ
γείο Οικονομίας και Οικονομικών, στους οποίους ανατί
θενται καθήκοντα υποστήριξης των λειτουργικών εργα
σιών της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Η διαπίστωση του χρόνου λήξεως 
της ανάθεσης γίνεται με όμοια απόφαση.»

«6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέ- 
πονται στις περιπτώσεις α , β ' , σ τ ' , ζ ' , θ ' , κ ' τ η ς  παρ. 1 
και στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και 
ιδίως στα άρθρα 3, 6, 6α, 8, 9, 10, 12α, 13γ, στις παρα
γράφους 5, 6, 7 του άρθρου 15α), στο άρθρο 17γ), στα 
άρθρα 35, 36, 37, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
43, στις παραγράφους Α περίπτωση 9) και Β περίπτωση



2) του άρθρου 55 και στο άρθρο 58 του ν.δ. 400/1970 
(Φ ΕΚ 10 Α  ), όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσω
πικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια άσκησης 
των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραπάνω πε
ριπτώσεις.»

Άρθρο 44

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 
Α ) προστίθεται περίπτωση θ' ως ακολούθως:

«θ) Η διάθεση για τις ανάγκες του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε αυτο
κινήτων -  οχημάτων, που περιήλθαν στην κυριόπιτα ή 
διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. »

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 προστίθε
ται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε όλες τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα ανωτέ
ρω προβλέπεται διάθεση αυτοκινήτων που έχουν περιέλ- 
θει στην κυριότητα του Δημοσίου και είναι μη κοινοτικά 
θα τηρούνται οι τελωνειακός διατυπώσεις που απαιτού
νται για την καταβολή των αναλογούντων δασμών. »

Άρθρο 45

Η παράγραφος 13 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 
(ΦΕΚ 253 Α ), με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο άρ
θρο 30 παρ. 3 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ') .  καταργεί-

Άρθρο 46

„ Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 
261 Α  ) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
νομού, η Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις περιοχές 
ως εξής: Λ ^

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ ': Περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητι
κής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) 
της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Ελ
ληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοί
κους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991, τα νη
σιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,’το Νο- 
μο Δωδεκανήσου, πλην της περιοχής που καθορίζεται 
απο την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου της πόλης της Ρόδου, και την παραμεθόρια ζώ
νη του ηπειρωτικού τμήματος της Επικράτειας σε από
σταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία 
εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα 
διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή.

Η περιοχή Δ ' διαιρείται στις υποπεριοχές Δ1 Δ2 και 
Δ3 ως εξής:

Δ1: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρω
τικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας της Κεντρι
κής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση 20 χιλιομέ
τρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δή
μοι η οι κοινότητες των οποίων τα διοικηπκά όρια τέμνο- 
νται απο τη ζώνη αυτή, το Νομό Δωδεκανήσου πλην της 
περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση 
του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Ρόδου τα 
νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-



ας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεός Ελλάδος, Αττι
κής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μέχρι 3.100 
κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991.

Δ2: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρω
τικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου σε 
απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα στην οποία 
εντάσσονται και οι δήμοι και οι κοινότητες των οποίων 
τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις 
Β.Ε.ΠΕ. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά 
της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τα νη
σιά της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, Δυτικής Ελλά
δας και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοί
κους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991.

Δ3: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής Περι
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ  . Περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του ■ 
Νομού Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 
37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950 Β )  κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων : 
Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και 
τις περιφέρειες, τους νομούς ή τα τμήματα νομών της 
Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ  ’ Β " < 
κ α ιΑ '. ’

ΠΕΡΙΟΧΗ Β : Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχει
ρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), την Επαρχία Λαγκαδά και 
το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσα
λονίκης και την επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής.

ΠΕΡΙΟΧΗ Α  . Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσο- 
νται στις λοιπές περιοχές.» ,

Άρθρο 47
Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3052/2002 
(ΦΕΚ 221 Α  ), η οποία αντικατέστησε την περίπτωση α ’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ Π Α 
που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ), αντικα
θίσταται ως εξής:

«5. Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο 
ως εξής:

αα) Κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου 
μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώ
δικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Το  ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υπο
χρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοι- ; 
χείων όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγε
ται στο φόρο. ,



ββ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέ
ρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν 

| βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλί- 
1 ων και Στοιχείων.
| Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογι

κή περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων 
; αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοι- 
; νοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνο

νται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά 
ί που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την 

αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες 
οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το 

’ Φόρ° που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πρά
ξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 30, 31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου 
που προκύπτει.

Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις 
που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή 

: εργασιών, εφόσον υποβάλλουν την αναφερόμενη στην 
: περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 δήλωση 
• μεταβολών.»

2- ° ι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουα- 

5 ρίου 2006.

Αρθρο 48

Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως πλαισίου 
ί του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α ), όπως αντι- 
/ καταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 

Α ) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 
(ΦΕΚ 101 Α  ), από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 
130 Α ), από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α ) 
και από το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α ') ,  ορί
ζεται η 31η Δεκεμβρίου 2010. οα<^>

Άρθρο Α*!

Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξαρτήτων Αρχών 
στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να συμμετέχει στα επιχειρησιακά προγράμματα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σύμφωνα με το Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 251), όπως ισχύει κάθε 
φορά, και στα λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η ένταξη έργων στο εκάστοτε ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα 
εκτέλεσης τη Βουλή των Ελλήνων, εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 
ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

_ ? 1 πιστώσειζ των έργων αυτών, που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Ε ^ ν ω Τ ^  εγΥΡαφ°νταΐ σε αντίστοιΧΠ Συλλογική Απόφαση Έργου (Σ.Α.Ε.) της Βουλής των

Οι χρηματοδοτήσεις θα ενεργούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και . £  /
οι κατανομές χρηματοδοτήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε ενάριθμο έργο θα 1/ 6 7 °ν  
περιλαμβάνουν εντολή μεταφοράς των σχετικών κονδυλίων Ειδικό Λογαριασμό της Βουλής 
που θα εξυπηρετεί και το σκοπό αυτό. *

3. Οι Ανεξάρτητες Αρχές που συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και στα λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν 
να χρηματοδοτούνται, για το σκοπό αυτό, μέσω της Συλλογικής Απόφασης Έργου (Σ Α Ε ) της 
Βουλής των Ελλήνων.

' Λ
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Άρθρο 5 ό

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να καταρτίζονται προγράμματα απασχόλησης ανέργων, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ Α Ί88), όπως ισχύει, για την απασχόληση 
των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανέργων της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, 80ΕΓΕΧ 
Α-Ε.» και της «ΑΓΝΟ Βιομηχανίας Γάλακτος Α.Ε.», οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε «ειδικό 
τοπικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας». 
Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στα προγράμματα διατηρούν την ασφάλισή τους στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους 
στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές. Για όσους ως 
εργαζόμενοι υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο χρόνος αυτός θεωρείται ως διανυθείς στην 
ασφάλιση του εν λόγω κανονισμού.
2. ' Οι δαπάνες των προγραμμάτων βαρύνουν τον Λογαριασμό Απασχόλησης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

'Αρθρο 5ΐ_
Σύσταση Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους

1. Στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ Α 272) «Περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις κ', κα' και κβ' ως εξής:

« κ \ Ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για την αξιολόγηση 
και τον έλεγχο ποιότητας χημικών αναλύσεων, φυσικοχημικών δοκιμών και μικροβιολογικών 
δοκιμών.

κα’. Ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών για την 
επικύρωση μεθόδων, την αξιολόγηση και πιστοποίηση υλικών αναφοράς και τον έλεγχο της 
τεχνικής ικανότητας, στους τομείς των χημικών αναλύσεων, των μικροβιολογικών δοκιμών και 
των φυσικοχημικών δοκιμών, για λογαριασμό του Γενικού Χημείου του Κράτους και άλλων 
φορέων.

κβ’. Οργάνωση, διαχείριση και παροχή συμβουλευτικών /  εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο 
χώρο των χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών και αναλύσεων και σε 
θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη ακρίβειας, ιχνηλασιμότητας και συγκρισιμότητας στις 
ανωτέρω δοκιμές και αναλύσεις.»

2. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους συνιστάται Ε’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, 
συμπληρωμένου του άρθρου 15 του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α 259 ), επιπέδου διεύθυνσης, υπό 
την εποπτεία της οποίας λειτουργεί Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας.

3. Στη συνιστώμενη Διεύθυνση περιέρχονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.

4. Η συνιστώμενη Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα ως εξής : 
α. Τμήμα Α Εργαστήριο Χημικής Μετρολογίας
β. Τμήμα Β Διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών



**· Γενικό Χημείο του Κράτους, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μετρολογίας(Ε.Ι.Μ),αναλαμβάνουν το έργο δημιουργίας και λειτουργίας Εθνικού 
Εργαστηρίου Μετρολογίας στον τομέα της Χημικής Μετρολογίας.
Το Εργαστήριο αυτό αποτελεί περιφερειακή μονάδα υποστήριξης του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. η της παρ.4 του άρθρου 1 του ν. 
2231/1994 (ΦΕΚ ). Αποστολή του εργαστηρίου αυτού είναι η υλοποίηση των μονάδων 
μέτρησης στο πεδίο των χημικών μετρήσεων του διεθνούς συστήματος (81), η τήρηση των 
αντίστοιχων εθνικόν προτύπων της χώρας και η διάδοση της γνώσης και της επιστήμης στο 
πεδίο της χημικής μετρολογίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων οι 
αρμοδιότητες της συνιστώμενης Διεύθυνσης και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας αυτής.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού 
Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ του Γενικού Χημείου 
του Κράτους και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.

Τροη. /|3q

Άρθρο 7>. τ5 SL

Ι,Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 (Α'~ 23), προστίθενται εδάφια 
ώςεξής: «Επίσης, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, το αντίτιμο, του βιβλιαρίου
(έντυπο), και των υλικών που απαιτούνται για την έκδοση των διαβατηρίων. Το ύψος και η 
διαδικασία είσπραξης του αντίτιμου αυτού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ».

2,Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 
(Α'- 23), όπως προστίθενται με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που η 
Ελληνική Αστυνομία εκδίδει με χαρακτηριστικά ασφαλείας άλλες κατηγορίες διαβατηρίων, 
ταυτότητες, άδειες, πιστοποιητικά ή έντυπα ^

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από 1ης Ια
νουάριου 2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί 
μέρους διατάξεις του. —
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