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απόψεις
Η πληγή της αναδρομικής εφαρμογής ποινικών
φορολογικών διατάξεων
Με τον Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.2011), διευρύνθηκαν οι περιπτώσεις για τις
οποίες υφίσταται υποχρέωση της φορολογικής αρχής να υποβάλλει άμεσα, μετά το
πέρας του φορολογικού ελέγχου, μηνυτήρια αναφορά, χωρίς την τελεσιδικία του διοικητικού δικαστηρίου ή την οριστικοποίηση του καταλογισμού λόγω μη άσκησης
προσφυγής.
Τόσο από τις στήλες του περιοδικού, όσο και στο Συνέδριο που διοργάνωσε η
Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών στις 45.10.2012, με θέμα: «Η φορολογία της κρίσης και το κράτος δικαίου»1 είχαν επισημανθεί ζητήματα συνταγματικής ανοχής των διατάξεων του Ν.3943/2011, ιδίως
αναφορικά με την από την εκτελεστική εξουσία, αναδρομική εφαρμογή των επιμέρους ποινικών φορολογικών διατάξεων του ως άνω Νόμου.
Κατά την άποψη της θεωρίας αλλά και την ευρεία για το θέμα αυτό νομολογία, οι
τροποποιήσεις των ποινικών ουσιαστικών διατάξεων κατά ρητή συνταγματική πρόβλεψη δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ. Αντίθετα, οι τροποποιήσεις δικονομικών διατάξεων μπορούν να έχουν καταρχήν αναδρομική ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι η αναδρομικότητα δεν πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορούμενου.
Η νομολογιακή αλλά και επιστημονική αυτή άποψη είχε επισημανθεί κατά τη θέσπιση των ως άνω ρυθμίσεων του Ν.3943/2011. Η βασική ανησυχία που είχε εκφραστεί ήταν ότι η αναδρομική επιβάρυνση της θέσης του κατηγορουμένου και η
ευχερέστερη με βάση τις νεότερες διατάξεις του Ν.3943/2011 άσκηση σε βάρος του
ποινικής δίωξης πριν καν του κοινοποιηθούν οι σε βάρος του καταλογιστικές πράξεις, για διαχειρίσεις προ του έτους 2011, ήταν συνταγματικά ανεπίτρεπτη.
Δυστυχώς η εκτελεστική εξουσία κώφευσε έναντι όλων των αντιρρήσεων, ενστάσεων και διαμαρτυριών, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τη
δημοσίευση του Ν.3943/2011 έως σήμερα. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής της φορολογικής διοίκησης ήταν η υποβολή άμεσης μηνυτήριας αναφοράς κατά τον χρό1

Για το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου, βλ. Δ.Φ.Ν. 2012, σελ. 1315.
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νο ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου σε κάθε φορολογική υπόθεση, η οποία
ελέγχθηκε από το έτος 2011 έως σήμερα και αφορούσε παλαιότερες του έτους 2011
διαχειριστικές χρήσεις.
Όμως, στις 12.2.2013, ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής,
με την με αριθμό 2/762/12.2.2013 γνωμοδότησή του προς τους Εισαγγελείς όλης
της χώρας, δυστυχώς επιβεβαίωσε όλους τους ανωτέρω φόβους. Ειδικότερα, επισήμανε την αντισυνταγματική αναδρομική διεύρυνση των ορίων άσκησης ποινικής
δίωξης με βάση τα οριζόμενα στον Ν.3943/20112.
Τι ακριβώς σημαίνει η εισαγγελική αυτή επισήμανση;
Σημαίνει, απλούστατα, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πιθανώς φοροφυγάδες, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί ο σε βάρος τους καταλογισμός είτε λόγω μη άσκησης προσφυγής, είτε λόγω μη έκδοσης τελεσίδικης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, διώχθηκαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για υποθέσεις τους που αφορούσαν διαχειρίσεις προ του έτους 2011, χωρίς να είναι συνταγματικά ανεκτή η σε
βάρος τους αυτή ποινική δίωξη.
Κυρίως, όμως, σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος έδρασε για μια ακόμη φορά κατά παράβαση της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής του κράτους δικαίου.
Το έχουμε γράψει πολλές φορές και δεν θα βαρεθούμε να το επαναλαμβάνουμε.
Η δημοσιονομική ανάταξη της χώρας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής ώστε να
επιβιώσει το ελληνικό κράτος δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να εξυπηρετούνται με
συνταγματικά μη ανεκτούς τρόπους. Η επιλογή αντίθετων στο Σύνταγμα νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα, που οριοθετούν ιστορικά τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματός μας,
όπως το «ουδεμία ποινή χωρίς νόμο», δεν είναι μόνο αναποτελεσματική για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Δυστυχώς, η επιλογή αυτή λειτουργεί ως παράγοντας περαιτέρω
αποσύνθεσης των δημοκρατικών δομών, κλονίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στους
δημοκρατικούς θεσμούς και τελικά δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή από αυτό που επιδιώκει να περιορίσει.
Η επιλογή μέτρων που παραβιάζουν κατάφωρα ουσιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες δεν βρίσκει, ούτε ποτέ θα βρει νομιμοποίηση στην ανάγκη να διασωθεί το κράτος. Το έχουμε ξαναπεί, η διάσωση του κράτους δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά επιβάλλεται προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα, μέσα σε περιβάλλον ελευθερίας
και ισονομίας ο κάθε ένας από εμάς, τους πολίτες που μετέχουμε στην κρατικά οργανωμένη κοινωνία.
Με άλλα λόγια ο σκοπός δεν αγιάζει το παράνομο μέσο. Αντίθετα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ανοίγει μεγαλύτερες πληγές από αυτές που βραχυπρόθεσμα επιχειρεί να επουλώσει.
Ασπασία Μάλλιου
Βλ. σελ. 245 επόμενες παρόντος τεύχους, καθώς και από ημέρες σχετική καταχώριση στο ηλεκτρονικό
Δ.Φ.Ν. στη στήλη «Συμβαίνει τώρα»
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 1. Γενικά περί «διατακτικών»
Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ότι πολλές επιχειρήσεις, με την ευκαιρία εορτών ή σε
άλλες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, για την έμμεση οικονομική ενίσχυση του
προσωπικού τους, χορηγούν στο προσωπικό τους ειδικά έντυπα, τα οποία ονομάζονται
«διατακτικές», με τις οποίες το προσωπικό έχει δικαίωμα να αγοράσει διάφορα αγαθά
ορισμένης αξίας από επιλεγμένα καταστήματα, με τα οποία έχουν συμβληθεί οι επιχειρήσεις, που χορήγησαν τις ως άνω «διατακτικές». Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις,
εκτός από τις «διατακτικές», που χορηγούν, κατά τ ανωτέρω, στο προσωπικό τους, μπορεί να χορηγούν και «διατακτικές» και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν
στο προσωπικό τους και δεν τυγχάνουν υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (πρώην επιτηδευματίες, κατά τον Κ.Β.Σ.).

 2. Φορολογική αντιμετώπιση των χορηγούμενων «διατακτικών»
Σχετικά διακρίνουμε:
α. «Διατακτικές» χορηγούμενες από τις επιχειρήσεις στο προσωπικό αυτών.
1. Τα καταστήματα πώλησης των αγαθών, τα οποία δέχονται τις ανωτέρω «διατακτικές», κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις επιχειρήσεις, που εξέδωσαν αυτές, θα πρέπει, για τα πωλούμενα απευθείας αγαθά στο προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών, το
οποίο κατά την αγορά των αγαθών προσκομίζει τις ως άνω «διατακτικές», να εκδίδουν
προς τους αγοραστές των αγαθών, αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
(πρώην άρθρου 13 παρ. 1 Κ.Β.Σ.), με τον αναλογούντα επ' αυτών Φ.Π.Α., όπου συντρέχει περίπτωση.
Σημειώνεται, ότι, για τις παραπάνω συναλλαγές, πέραν της εκδοθείσας, ως άνω, απόΤόμος 67
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δειξης λιανικής πώλησης, δεν απαιτείται και έκδοση τιμολογίου πώλησης από τα καταστήματα πώλησης των αγαθών προς τις επιχειρήσεις, που εξέδωσαν τις ως άνω «διατακτικές» και κατέβαλαν την αξία, που αυτές αντιπροσωπεύουν.
2. Οι επιχειρήσεις, που χορηγούν στο προσωπικό τους τις παραπάνω «διατακτικές»
και καταβάλλουν την αξία των αγαθών, που αγοράζονται με αυτές από το προσωπικό στα
καταστήματα πώλησης των αγαθών, θα πρέπει να εκδίδουν προς το προσωπικό αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή να καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 13α', γ’ του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α.Σ.) (πρώην άρθρου 15 Κ.Β.Σ.), όπου θα αναγράφονται, για τη διευκόλυνση του
ελέγχου, αλλά και των επιχειρήσεων, τα συμβεβλημένα με τις επιχειρήσεις αυτές καταστήματα (Πρβλ. Υπ. Οικ. Εγκ. Σ.3660/310/πολ. 375/1987 και πολ. 1004/2013).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 45
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και «η αξία των χορηγούμενων διατακτικών, για την αγορά αγαθών
από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής, για εργαζομένους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική». Επί της ανωτέρω αξίας των χορηγούμενων διατακτικών, η οποία θεωρείται, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, λαμβάνει χώρα και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1γ’ του άρθρου 57 του ίδιου ως άνω Κώδικα.
Συνεπώς, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το δικαίωμα, που παρέχουν οι επιχειρήσεις στο προσωπικό τους, να αγοράσουν αγαθά ορισμένης αξίας, με βάση τις ως
άνω «διατακτικές», την αξία των οποίων καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα συμβεβλημένα με αυτές καταστήματα, αποτελεί παροχή σε είδος, που δίνεται ως αντάλλαγμα της
εξαρτημένης εργασίας (μισθωτικής εργασίας), που προσφέρει το προσωπικό στην επιχείρηση (εργοδότη) και φορολογείται, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (και Υπ.
Οικ. Σ. 3660/1987 - Πρβλ. Σ.τ.Ε. 2848/1981, 3174/1981).
4. Οι ανωτέρω αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών:
α) Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί τελών χαρτοσήμου διατάξεις, επειδή η αξία τους θεωρείται, ότι αποτελεί αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας (μισθωτικής εργασίας), που προσφέρει το προσωπικό στις επιχειρήσεις
(εργοδότες).
β) Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, για τον προσδιορισμό του
καθαρού εισοδήματος αυτής, με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι για την αξία των παραπάνω «διατακτικών», η οποία, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, για το προσωπικό των επιχειρήσεων, που έλαβε αυτές, καταβλήθηκαν
ή βεβαιώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού,
εκτός εάν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την
υποχρέωση, για την καταβολή εισφορών επί της αξίας των ως άνω «διατακτικών». Τούτο ορίζεται ρητά στο άρθρο 31 παρ. 1.α. «α» του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.
2238/1994). Συνεπώς, η, τυχόν, μη υπαγωγή των ανωτέρω παροχών του προσωπικού της
επιχείρησης σε ασφαλιστικές παροχές (κρατήσεις) συνεπάγεται και τη μη αναγνώριση
αυτών, ως δαπάνης της επιχείρησης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος
αυτής.

(συνέχεια στη σελ. 296)
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ

Η με αριθμό 2/12.2.2013 (αριθ. πρωτ. 762)
Γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
κ. Νικόλαου Παντελή προς τους Εισαγγελείς
Εφετών της Χώρας και δι' αυτών στους Εισαγγελείς
Πρωτοδικών περιφερείας τους
Η μη συνταγματικά ανεκτή αναδρομική διεύρυνση της άσκησης
ποινικής δίωξης άμεσα, με βάση τα αποτελέσματα του
φορολογικού ελέγχου και χωρίς οριστικοποίηση της
καταλογιστικής πράξης για διαχειρίσεις προ της θέσπισης του
Ν.3943/2011
Θέμα: Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2,
όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το Ν.3943/20111.
I) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2988 Κ.Δ.Ε/16-1-2013 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, υποβάλλεται αίτημα παροχής οδηγιών στις διωκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, περί του εάν η διάταξη του άρθρου 21 παρ.2 εδάφιο α περίπτωση αα του Ν.2523/1997,
όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο θ του Ν.3943/20112, έχει
ή όχι αναδρομική ισχύ και επί περιπτώσεων κακουργηματικής φοροδιαφυγής (στην φορολογία
εισοδήματος) τελεσθεισών πριν από την ισχύ του Ν.3943/2011. Σχετικά με το ζήτημα αυτό το
οποίο είναι γενικότερου ενδιαφέροντος ως συναπτόμενο άμεσα με τις προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες ασκείται εγκύρως ποινική δίωξη σε διάφορες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η γνώμη
μας είναι η εξής:
II) Με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2523/1997, όπως αυτό ίσχυε μετά την τροποποίηση του με το
άρθρο 12 παρ.3 του Ν.2753/1999, οριζόταν ότι η ποινική δίωξη επί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής ασκείτο αυτεπάγγελτα και δεν άρχιζε πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που τυχόν είχε ασκηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, ή, σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής, πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής
εγγραφής με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής.
Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του ιδίου νόμου που αφορούσαν την έκδοση πλαστών ή εικονικών και την αποδοχή ή νόθευση εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ποινική δίωξη ασκείτο άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και την μηνυτήρια αναφορά
του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ως τέτοιου νοουμένου του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ένθα
έχει τη έδρα της η επιχείρηση κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος τούτου) ή του προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από
1
2

Βλ. και Απόψεις παρόντος τεύχους, σελ. 241 επ.
Δ.Φ.Ν. 2011, σελ. 551.
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όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) ή των Ελεγκτικών Κέντρων του
άρθρου 3 του Ν.2343/1995. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο της
ίδιας παραγράφου, η μηνυτήρια αναφορά υποβαλλόταν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς επί της απόφασης επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα από το εάν κατά της απόφασης
αυτής είχε ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου. Με το άρθρο 40
παρ.1 του Ν.3220/20043 (Φ.Ε.Κ. Α 15/28-1-2004) προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.2523/1997, με το οποίο ορίστηκε ότι «ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) με κάθειρξη μέχρι
δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ», ενώ με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου προστέθηκε εδάφιο τελευταίο
στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν.2523/1997, ως εξής: «ειδικά, όταν η συνολική αξία των
εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, δεν ακολουθείται η
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αλλά η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την
ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου». Το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 175/30-9-2010)4, ως εξής: «ειδικά, στις περιπτώσεις: α) της παραγράφου 1 περίπτωση γ του άρθρου 18, β) της παραγράφου 5
του άρθρου 19, όταν το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ και γ) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 19, δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αλλά η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου». Η επελθούσα δηλαδή με τον Ν.3220/2004 μεταβολή σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής της μηνυτήριας αναφοράς στην περίπτωση της κακουργηματικής φοροδιαφυγής του άρθρου 19 παρ.1 εδάφιο β του Ν.2523/1997, επαναλήφθηκε στο άρθρο 16 παρ.3 του
Ν.3888/2010 με την προσθήκη ότι η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της κακουργηματικής φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε. και λοιπών
παρακρατούμενων φόρων ή εισφορών (άρθρο 18 παρ.1 εδάφιο γ του Ν.2523/1997), καθώς και
στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο
76 παρ. 2 του Ν.3842/2010, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.
ΙΙΙ) Με τα εδάφια β, ε και η της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ. τεύχος
Α 66/31-3-2011) αντικαταστάθηκαν οι λέξεις «με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) ετών» της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 17, της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου
18 και της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν.2523/1997, με την λέξη «με κάθειρξη», ενώ με το εδάφιο θ της παραγράφου 2 του ιδίου νόμου (3943/2011), η παράγραφος 2 του
άρθρου 21 του Ν.2523/1997, αντικαταστάθηκε ως εξής: «2. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε
3
4
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από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων
του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. 211 Α) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής: α) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με
την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 17, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, ββ) στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος έχει διαταχθεί για την ημερομηνία που διενεργήθηκε, με ειδική εντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονομικών γγ) στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18,
δδ) στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και εε) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ. β) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς, επί της οικείας απόφασης επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. ή κατά της οικείας πράξης
επιβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς και ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ή της πράξης
ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στις περιπτώσεις α και
β της παραγράφου 1 του άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει διαταχθεί με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ββ) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου και την περίπτωση
α της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και γγ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19,
εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα δέκα ή δεν
υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής: αα) στην περίπτωση α
της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και ββ) στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 17,
εφόσον δεν παραγγέλθηκε η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη». Με την επελθούσα κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 17,
18, 19 και 21 παρ.2 του Ν.2523/1997, αφ' ενός μεν επιτάθηκε το όριο ποινής για τι κακουργηματικές πράξεις φοροδιαφυγής, έτσι ώστε αυτές να τιμωρούνται εφεξής με ποινή κάθειρξης έως
είκοσι (20) έτη, αντί του ανωτάτου ορίου των δέκα (10) ετών που προβλεπόταν έως τότε, αφ' ετέρου δε στις μέχρι τότε περιπτώσεις που θέσπιζαν υποχρέωση των αρμόδιων φορολογικών αρχών
να υποβάλλουν άμεσα μηνυτήρια αναφορά μετά το πέρας του ελέγχου, χωρίς να αναμένουν τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή την παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής κατά της οικείας πράξης καταλογισμού φόρου, προσετέθη αφ' ενός μεν η περίπτωση κακουργηματικής φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος του άρθρου 17 παρ. 2 εδάφιο β, αφ'
ετέρου δε οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος γι' αυτές, έχει διαταχθεί για την ημερομηνία που διενεργήθηκε με ειδική εντολή ελέγχου του
Υπουργού Οικονομικών, επιπροσθέτως δε διαφοροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την υποβολή
της μηνυτήριας αναφοράς στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο εδάφιο β της παραγράφου 2
του ως άνω άρθρου.
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IV) Οι λαβούσες χώρα κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων 17, 18 και 19 του Ν.2523/1997
ανάγονται στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και όπως είναι φυσικό ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της
διάταξης του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Κ., ενώ οι διαδοχικές τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ιδίου νόμου ανάγονται στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και κατά την γενικώς κρατούσα στον χώρο αυτό θεωρητική αλλά και νομολογιακή άποψη (βλ. σχετικά Η. Γάφου, Η Ποινική Δικονομία κατά τον νέο Κώδικα, τεύχος Α σελ 13 και επόμ., Ζησιάδη Ποινική δικονομία, έκδοση δεύτερη τόμος Α σελ 23 και επόμ, ολομ Α.Π 1282/1992 Ποιν Χρον. MB 921, εν μέρει αντίθ. Α. Καρράς Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδοση τρίτη, σελ 10), θα μπορούσαν κατ' αρχήν να έχουν αναδρομική
ισχύ. Η αναδρομική όμως ισχύς των δικονομικών κανόνων γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι
δεν αποβαίνει σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Αντίθετα, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε νομολογιακό επίπεδο, γίνεται δεκτό ότι, εκτός εναντίας ρητής νομοθετικής
πρόβλεψης (βλ. σχετικά I. Ζησιάδη Ποινική Δικονομία, έκδοση δεύτερη, τόμος Α σελίδα 25), απαγορεύεται γενικώς η αναδρομική εφαρμογή δικονομικών κανόνων, όταν αυτοί περιέχουν προβλέψεις οι οποίες θίγουν εν τέλει ουσιώδη συμφέροντα του κατηγορουμένου (βλ. σχετ. Α Καρρά,
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, έκδοση τρίτη, σελίδα 10, παρατηρήσεις Μπέκα υπό το 71/1990 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, σε Υπεράσπιση 1991, σελίδες 14 και επόμ. , παρατηρήσεις Καλφέλη υπό την υπ' αριθμ. 94/1992 Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης,
σε Υπεράσπιση 1992 σελίδα 1201, και αναλυτική επισκόπηση για το θέμα σε Ε. Φυτράκη, Η απαγόρευση της αναδρομικότητας στην Ποινική Δικονομία, έκδοση 1998 σελίδες 149 και επόμ., Α.Π
1786/2003 Ποιν. Χρον. ΝΔ 648, Α.Π 19/1995 Ποιν Χρον. ΜΕ 307 Α.Π 469/1995 Ποιν Χρον. ΝΔ 778).
Περιπτώσεις δυσμενέστερων δικονομικών διατάξεων περιλήφθηκαν στα άρθρα 40 παρ.2 του
Ν.3220/2004, 16 παρ.3 του Ν.3888/2010 και 3 παρ.2 εδάφιο θ του Ν.3943/2011, στο μέτρο που
αυτά περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που καθιστούν ευχερέστερη την άσκηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που περιλαμβάνονται στο ρυθμιστικό τους πεδίο, αφού ως προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς, συνακόλουθα δε και για την άσκηση ποινικής δίωξης, δεν θέτουν πλέον την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, είτε με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
για την άσκηση αυτής (προσφυγής). Με δεδομένα τα ανωτέρω αλλά και την διαπίστωση ότι κανείς από τους πιο πάνω νόμους δεν περιέλαβε διατάξεις περί αναδρομικής ισχύος των άρθρων
δυνάμει των οποίων επήλθαν οι ως άνω μεταβολές, οι διάφορες περιπτώσεις φοροδιαφυγής για
τις οποίες υφίσταται υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές, διαμορφώνονται ως εξής:
α) η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου, μαζί με αίτημα για την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις: αα) στην περίπτωση της κακουργηματικής έκδοσης
ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη εν όλω ή εν μέρει συναλλαγή του
άρθρου 19 παρ.1 β Ν.2523/1997, όταν το έγκλημα αυτό έχει τελεσθεί από 28-1-2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3220/2004) και εφεξής, ββ) στην περίπτωση της κακουργηματικής μη
απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε. και λοιπών παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων και τελών ή εισφορών του άρθρου 18 παρ.1 εδάφιο γ του Ν.2523/1997, καθώς και
στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ.5 του ιδίου νόμου, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία των πεντακόσια (500) ευρώ, όταν το έγκλημα έχει τελεσθεί από 30-9-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3888/2010)
και εφεξής, γγ) στις περιπτώσεις της πλημμεληματικής φοροδιαφυγής λόγω μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., κ.λπ. των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 18,
εφόσον ο φορολογικός έλεγχος για τις περιπτώσεις αυτές έχει διαταχθεί για την ημερομηνία που
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διενεργήθηκε με ειδική εντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονομικών, όταν τα εγκλήματα αυτά έχουν
τελεσθεί από 31-3-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3943/2011) και εφεξής δδ) Στην περίπτωση της κακουργηματικής φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος του άρθρου 17 παρ.2
εδάφιο β του Ν.2523/1997 και εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την
άμεση άσκηση της ποινικής της δίωξης, όταν το έγκλημα έχει τελεσθεί από 31-3-2011 και εφεξής,
β) η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ανεξάρτητα από το εάν κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. ή της οικείας πράξης επιβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς, ασκήθηκε
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις: αα)
στις περιπτώσεις πλημμεληματικής φοροδιαφυγής των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του
άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει διαταχθεί γι' αυτές με ειδική εντολή του
Υπουργού Οικονομικών, όταν τα εγκλήματα αυτά έχουν τελεσθεί από 31-3-2011 και εφεξής ββ)
στην περίπτωση της πλημμεληματικής φοροδιαφυγής του άρθρου 19 παρ.1 εδάφιο α του Ν.2523/1997
(έκδοση, αποδοχή ή νόθευση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων) καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 19, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών
στοιχείων δεν υπερβαίνει τα δέκα ή δεν υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, όταν τα
εγκλήματα αυτά έχουν τελεσθεί από 31-3-2011 και εφεξής,
γ) η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μετά την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής
που επέρχεται είτε με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της οικείας πράξης καταλογισμού, είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση μιας τέτοιας προσφυγής, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις: αα) στην περίπτωση της πλημμεληματικής φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος
(άρθρο 17 παρ.2 εδάφιο α), καθώς και στην κακουργηματική της εκδοχή του άρθρου 17 παρ.2
εδάφιο β, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος δεν παρήγγειλε την άμεση άσκηση της ποινικής της δίωξης, ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσης των πράξεων αυτών, και ββ) στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο κεφάλαιο IV υπό τα στοιχεία α και
β, εφόσον οι πράξεις φοροδιαφυγής που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, έχουν τελεσθεί
πριν από τους χρόνους που παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό αναλυτικά και κατά περίπτωση.
Οίκοθεν νοείται ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2523/97, το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. θ' του Ν.3943/2011, με το οποίο ορίζεται ότι «η ποινική
δίωξη δεν αρχίζει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των
φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη», περιέχει ευμενέστερη ρύθμιση και συνεπώς εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσής τους.
V) Σημειώνεται πάντως ότι με την υπ' αριθμ. 1795/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου (αδημοσίευτη σε νομικό περιοδικό) έγινε δεκτή η αναδρομική εφαρμογή της δικονομικού περιεχομένου
διάταξης του άρθρου 40 παρ.2 του Ν.3220/2004 στην περίπτωση της κακουργηματικής αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 παρ.1β του Ν.2523/1997). Η αιτιολογία όμως
της απόφασης αυτής, η οποία, σημειωθήτω, είναι αντίθετη με τις ανωτέρω υπ'αριθμ. 1786/2003,
19/1995 και 469/1995 αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου επί παρεμφερούς ζητήματος, δεν είναι
πειστική (βλέπε κριτική της σε Γ. Δημήτραινα Εγκλήματα Φοροδιαφυγής σελίδες 254 και επόμενα).
Τόμος 67
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Η κάλυψη των κεφαλαίων που εμβάσθηκαν
στο εξωτερικό, κατά τα έτη 2009-2011
Η εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών πολ. 1033/21.2.2013
Θέμα: Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων
που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.
Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων
φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 και
οι οποίοι έχουν λάβει σχετική πρόσκληση από
τη Γ.Γ.Π.Σ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες διευκρινίσεις τόσο για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων όσο και για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών. Η φορολογική αντιμετώπιση
των διαφορών που προκύπτουν από την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2238/94
(Κ.Φ.Ε.) αλλά και των οδηγιών που δίδονται με
την παρούσα εγκύκλιο. Ειδικότερα:
1. Επικαλούμενα έτη για την ανάλωση κεφαλαίου.
Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθμ.
1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο της
Δ/νσης φορολογίας εισοδήματος, τα έτη που
επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου, πρέπει να είναι συνεχόμενα και να
φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Τα παραπάνω δεν ισχύουν κατά τα
έτη που ο φορολογούμενος αποδεδειγμένα δεν
ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, βάσει των κείμενων διατάξεων.
2. Διαφορά τεκμαρτών - λογιστικών κερδών.
Διευκρινίζεται ότι, σε όσες περιπτώσεις τηρούνταν βιβλία του ΚΒΣ, από τα οποία προέκυπταν λογιστικά κέρδη, αλλά οι υπόψη επιχειρήσεις / ελεύθεροι επαγγελματίες φορολο-
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γούνταν όχι με αυτά, αλλά είτε με τεκμαρτά ποσά είτε με κατ’ αποκοπή ποσά φόρου (άρθρο
33 του Κ.Φ.Ε.) είτε με τη χρήση συντελεστή στις
ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές των υπόχρεων
του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., τότε για την κάλυψη
της προσαύξησης της περιουσίας, θα λαμβάνονται υπόψη αυτά τα λογιστικά κέρδη, εφόσον
είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτών. Το ίδιο ισχύει και για όσους απέκτησαν γεωργικό εισόδημα, στην περίπτωση που δεν τηρούνταν βιβλία
Γ’ κατηγορίας, το οποίο εισόδημα προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο (πολ. 1095/2011).
Στην περίπτωση αυτή, στο φάκελο δικαιολογητικών επισυνάπτεται και το έντυπο Ε3 το
οποίο είχε υποβληθεί με τη δήλωση εισοδήματος του έτους που επικαλείται ο φορολογούμενος.
3. Προσδιορισμός κεφαλαίου.
Τονίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους αφαιρούνται οι δαπάνες
που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ,
ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής τεκμηρίου.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τις χρήσεις
2008 και 2009, για τον υπολογισμό ανάλωσης
κεφαλαίου (άρθρο 19 του Κ.Φ.Ε.) εκπίπτουν οι
δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται
από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου (παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3763/2009).
4. Τεκμαρτή δαπάνη κύριας κατοικίας.
Από τη χρήση 2003 έως και τη χρήση 2009,
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το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των 200
τ. μ. αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης (άρθρο 4 παρ. 1
Ν.3091/2002). Επίσης, από 1.1.2003 αυξήθηκε η συνολική επιφάνεια των δευτερευουσών
κατοικιών, των οποίων το τεκμαρτό μίσθωμα
λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της
συνολικής ετήσιας δαπάνης, από 100 σε 150 τ.
μ. Συνεπώς, κατοικίες που δεν εμπίπτουν στο
άρθρο 16 του ΚΦΕ δε λαμβάνονται υπόψη στον
υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου. Για τις χρήσεις 2002 και παλαιότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.
1094/1989 διαταγή και την ΠΟΛ 1201/1996 διαταγή, δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου τα απαλλασσόμενα
τεκμαρτά εισοδήματα, όπως το απαλλασσόμενο τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοκατοίκηση.
5. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις.
Αν σε μία χρήση δεν υπεβλήθη δήλωση φόρου εισοδήματος, η οποία είναι απαραίτητη για
τον υπολογισμό του διαθέσιμου υπολοίπου, υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση με τις αντίστοιχες κυρώσεις, όπου προβλέπεται. Εάν η χρήση έχει παραγραφεί, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1092294/1658/Α0012/2008 έγγραφο ότι επιτρέπεται η υποβολή αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης σχετικά με εισαγωγή συναλλάγματος (άρθρο 19 παρ. 2 περ. δ’ ΚΦΕ) στο
πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος, με τις προϋποθέσεις της πολ. 1130/2002 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, επιτρέπεται η
υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης στο πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος (οικον. 2001) και χωρίς την επιβολή προστίμου,
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του
Ν.2523/1997, και μόνο όταν δηλώνονται ποσά
του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) «Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία- Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη».
6. Εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις.
Στις εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις με τις οποίες δηλώνεται κάποιο στοιχείο το οποίο ο φορολογούμενος παρέλειψε να
Τόμος 67

δηλώσει, αλλά με αυτή την παράλειψή του δεν
παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, στην
περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου,
για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος, δεν επιβάλλεται πρόστιμο (πολ. 1279/1999 διαταγή).
7. Αποζημιώσεις.
Η αποζημίωση συζύγου σε πρώην σύζυγο
μπορεί να δικαιολογήσει έμβασμα, εφόσον αποδεικνύεται από πραγματικά περιστατικά. Το ίδιο
ισχύει και για ποσά διατροφής τέκνων καθώς
και για αποζημιώσεις ασφαλιστικών ταμείων.
8. Κοινοί λογαριασμοί.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ότι χρηματικό ποσό ήταν κατατεθειμένο σε κοινό λογαριασμό (του Ν.5638/1932 ΦΕΚ.307 Α’) αυτού με συνδικαιούχο, ο οποίος
έχει ήδη –κατά το χρόνο του εμβάσματος– αποβιώσει, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για το ποσό που υπήρχε στον κοινό
λογαριασμό κατά την ημερομηνία θανάτου του
συνδικαιούχου και το είδος της κατάθεσης (κατά τα προηγούμενα) από το πιστωτικό ίδρυμα.
9. Κάτοικοι εξωτερικού.
α. Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που
υποστηρίζουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού,
οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες
αλλαγής κατοικίας σύμφωνα με όσα ορίζει η
πολ. 1142/2012 διαταγή.
β. Οι κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση εισοδήματος στην
Ελλάδα, εφόσον εισήγαγαν στην Ελλάδα ποσό
ή ποσά τα οποία την τριετία 2009-2011 εμβάστηκαν στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν
συμπληρωματικές δηλώσεις εισαγωγής χρηματικού κεφαλαίου από το εξωτερικό, εφόσον
επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν και για κάλυψη τεκμηρίων.
Στην περίπτωση που επιθυμούν να καλύψουν μόνο το ποσό του εμβάσματος, αναγράφουν στην κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου σωρευτικά στο χρόνο που πραγματοποιήθηκε το έμβασμα, το ποσό ή τα ποσά της εισαγωγής χρηματικού κεφαλαίου από το εξω-
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τερικό που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, τα οποία προκύπτουν από βεβαιώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς
την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης.
γ. Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση εισοδήματος
στην Ελλάδα, εφόσον εισήγαγαν με κάθε νόμιμη μορφή στην Ελλάδα ποσό ή ποσά τα οποία
την τριετία 2009-2011 εμβάστηκαν στο εξωτερικό, αναγράφουν μόνο στην κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου, σωρευτικά στο χρόνο που
πραγματοποιήθηκε το έμβασμα, το ποσό ή τα
ποσά της εισαγωγής χρηματικού κεφαλαίου από
το εξωτερικό που πραγματοποιήθηκαν κατά τα
προηγούμενα έτη, τα οποία προκύπτουν από
βεβαιώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς την υποβολή δήλωσης.
10. Κάλυψη του εμβάσματος με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 18 του Ν.3842/2010, του άρθρου 21 παρ.
19 του Ν.3943/2011 (αντικατέστησε την παρ. 1
του άρθρου 18 του Ν.3842/2010) καθώς και του
άρθρου 38 του Ν.3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια, σας γνωρίζουμε ότι,
με την καταβολή των αντίστοιχων φόρων επί
της αξίας των κεφαλαίων που επαναπατρίστηκαν, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
υπόχρεου, φυσικού ή νομικού προσώπου, για
τα κεφάλαια που εισάγει. Επομένως, δεν συντρέχει λόγος νέας φορολόγησής τους, εφόσον
υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά που ορίζουν
οι ανωτέρω νόμοι.
Περιπτώσεις:
α. Κεφάλαια που επαναπατρίστηκαν με την
καταβολή φόρου 3% ή 5% και εισήχθησαν στη
χώρα μας μπορούν να δικαιολογήσουν το έμβασμα ανεξάρτητα του χρόνου του εμβάσματος.
β. Κεφάλαια για τα οποία κατεβλήθη φόρος
(8%) (επειδή παρέμειναν στην αλλοδαπή) μπορούν να το δικαιολογήσουν, εφόσον το έμβασμα έγινε πριν τον επαναπατρισμό του κεφαλαίου.
12. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά πο-
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σά που υπήρχαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999.
Γίνονται δεκτά χρηματικά ποσά που υπήρχαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος
του έτους 1999, εφόσον αποδεικνύεται από επίσημα δικαιολογητικά (βεβαίωση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) και εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή συμπληρώνεται το πεδίο “Αφορολόγητα και φορολογηθέντα
κατ’ ειδικό τρόπο” στο οικον. έτος 2000, με το
ποσό αυτό.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιήσει χρηματικά διαθέσιμα που υπήρχαν
σε πιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999,
δε μπορεί να επικαλεσθεί και ανάλωση προηγουμένων ετών.
13. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από
λίστες γάμου- δώρα γάμου, ο ισχυρισμός αυτός, ως θέμα πραγματικό, εξετάζεται από την
αρμόδια ελεγκτική αρχή και το βάρος της απόδειξης το φέρει ο δικαιούχος του εμβάσματος
προσκομίζοντας κάθε νόμιμο μέσο π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου και αντίγραφο κίνησης
τραπεζικού λογαριασμού, για διάστημα μέχρι
δύο μηνών πριν και ενός μήνα μετά την τέλεση
του γάμου. Τούτο βεβαίως δεν αποκλείει τον
έλεγχο για την τυχόν επιβολή φόρου δωρεάς.
14. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση μετοχών.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του εμβάσματος πούλησε μετοχές εισηγμένες ή μη, μπορεί να καλύψει το ποσό του εμβάσματος με το
ποσό που προήλθε από την πώληση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι η εκποίηση τους έχει λάβει χώρα πριν από την ημερομηνία του εμβάσματος και εφόσον βέβαια προκύπτει από νόμιμα παραστατικά (πινακίδια αγοράς - πώλησης, βεβαίωση χρηματιστηριακής εταιρίας χρηματιστηρίου, δήλωση απόδοσης του οικείΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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ου φόρου) στα οποία απεικονίζονται οι σχετικές πράξεις.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η
οικονομική δυνατότητα απόκτησης των μετοχών αυτών από το φορολογούμενο.
15. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από ρευστοποίηση
ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.
Σε περίπτωση που φορολογούμενος εκποίησε τίτλους του Δημοσίου (ομόλογα- έντοκα
γραμμάτια), μπορεί να καλύψει το ποσό του εμβάσματος με ολόκληρο το ποσό της εκποίησης
των τίτλων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η
εκποίησή τους έχει λάβει χώρα πριν από την
ημερομηνία του εμβάσματος.
Επιπλέον σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η
οικονομική δυνατότητα απόκτησης των τίτλων
αυτών από το φορολογούμενο.
16. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λήψη δανείων.
Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία (π.χ. κίνηση λογ/σμών, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που απέκτησε βεβαία χρονολογία πριν την ημερομηνία
του εμβάσματος) γίνονται δεκτά, εφόσον από
τα παραπάνω έγγραφα αποδεικνύεται ότι έχουν
ληφθεί πριν την πραγματοποίηση του εμβάσματος, έστω και αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η
οικεία δήλωση (δανείου).
Για το δανειοδότη, εφόσον δεν έχει δηλώσει στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος το ποσό του δανείου, συντρέχει υποχρέωση δήλωσής του με συμπληρωματική δήλωση (άρ.17 ΚΦΕ), προκειμένου να ελεγχθεί εάν
είχε τη δυνατότητα να το καλύψει, σύμφωνα με
όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 ΚΦΕ.
Επισημαίνουμε ότι για την αναγνώριση των
ποσών αυτών που προέρχονται από δάνεια, θα
εξετάζεται πρώτα αν το δάνειο είναι πραγματικό. Εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι εικονικό και
εμφανίζεται για την καταστρατήγηση των διατάξεων περί τεκμηρίων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Τόμος 67

17. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων σε περίπτωση εξαγωγής και εισαγωγής.
Σε περίπτωση εξαγωγής - εισαγωγής και
επανεξαγωγής εμβασμάτων, για το διάστημα
από 1/1/2009 έως και 31/12/2011, ο φορολογούμενος στο πεδίο «ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ» θα δηλώσει όλες τις εξαγωγές που έχουν γίνει ανά έτος
και στο πεδίο «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ»
θα δηλώσει όλες τις εισαγωγές.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει
ήδη οριστικοποιήσει την εφαρμογή και στο πεδίο των εμβασμάτων ανέγραψε τη διαφορά μεταξύ των εξαγωγών - εισαγωγών, μπορεί να
επανέλθει στην εφαρμογή και μέσω της επιλογής «ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ» να διορθώσει σύμφωνα με τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη το
ποσό της διαφοράς, εφόσον προκύπτει από τα
σχετικά δικαιολογητικά.
18. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων σε περίπτωση συνδικαιούχων.
Για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς,
το ποσό του εμβάσματος επιμερίζεται στους
συνδικαιούχους καταρχήν ισομερώς και, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία, φέρει το βάρος της απόδειξης με
κάθε νόμιμο μέσο.
19. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων με εισαγωγή κεφαλαίων που δεν ευρωποιήθηκαν
ή δραχμοποιήθηκαν.
Για τις περιπτώσεις εκείνες που, κατά την εισαγωγή του συναλλάγματος και μέχρι την ημερομηνία του εμβάσματος, δεν έγινε μετατροπή του
σε ευρώ, προκειμένου ο φορολογούμενος να καλύψει το ποσό του εμβάσματος (μέσω της εφαρμογής του taxis), θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος περί
της εισαγωγής του ανάλογου ποσού και παραμονής του στο νόμισμα στο οποίο είχε εισαχθεί.
Ειδικά για τους υπόχρεους σε δήλωση στην
Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει δικαιολόγηση
προέλευσης του παραπάνω ποσού που θα επικαλεστούν.
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Για λόγους πρακτικής αντιμετώπισης των
παραπάνω περιπτώσεων, διευκρινίζεται ότι τα
ανωτέρω περιγραφόμενα ποσά θα συμπεριληφθούν στην ειδική εφαρμογή του TAXIS χωρίς
υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης, στο πεδίο «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» αθροιστικά, αφού μετατραπούν σε ευρώ, με ισοτιμία την
ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία εξαγωγής του εμβάσματος. Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. θα περιλαμβάνεται και σχετική
αναλυτική κατάσταση ανά έτος κ.λπ. των εισαγόμενων σε ξένο νόμισμα κεφαλαίων.
20. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων που προέρχονται από μερίσματα πλοίων του Ν. 27/1975.
Σύμφωνα με την πολ.1135/2010 διαταγή, τα
δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας
που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται
από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ξένη ή ελληνική σημαία, στην περίπτωση που τα πλοία τελούν υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείων που έχουν εγκατασταθεί
στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου
25 του Ν.27/1975, είναι τα εξής:
α) βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας
εταιρίας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογουμένου ως μετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το
όνομα του πλοίου, από την εκμετάλλευση του
οποίου χορηγείται το σχετικό μέρισμα και
β) αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 του Ν.27/1975, του γραφείου ή
του υποκαταστήματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που ασχολείται αποκλειστικά
με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση του
πλοίου (1089690/11472πε/Β0012/2005).
Σύμφωνα εξάλλου, με το Δ12 1073769 ΕΞ
2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, οι βεβαιώσεις μεταφοράς χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό δεν απαιτούνται, όμως, στην περίπτωση που τα ποσά
χρειάζεται να δηλωθούν στη δήλωση φορολο-
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γίας εισοδήματος (κωδικοί αριθμοί 659,660)
προκειμένου να καλύψουν αντικειμενικές δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε απαιτείται η ευρωποίηση του ποσού.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όσον αφορά
τη δικαιολόγηση των εμβασμάτων στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμη μορφή η προηγούμενη μεταφορά των κεφαλαίων στην Ελλάδα.
21. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων για υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικά με τις αμοιβές των υπαλλήλων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει γίνει δεκτό με
το Δ12Α 1141439/3120 ΕΞ 2013 έγγραφο και με
το Δ12 1136335 ΕΞ 2012 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών, οι υπάλληλοι των οργάνων
της ΕΕ που έχουν την κατοικία τους για φορολογικούς σκοπούς στην Ελλάδα, όπου και διαθέτουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να δηλώνουν στον κωδικό 659 ή 657 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε1) τα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματά τους (σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Πρωτοκόλλου αριθ. 7 της ΣΛΕΕ περί προνομίων
και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να
τα χρησιμοποιούν για την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο
16 και 17 του ΚΦΕ.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όσον αφορά
τη δικαιολόγηση των εμβασμάτων στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμη μορφή η προηγούμενη εισαγωγή των κεφαλαίων στην Ελλάδα.
22. Αντιμετώπιση των εμβασμάτων για το αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων του
α.ν. 89/1967 το οποίο δεν διαμένει μόνιμα
στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στο αλλοδαπό προσωπικό των
επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 το οποίο δεν
διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, για το οποίο ισχύει προνομιακό καθεστώς φορολόγησης λόγω
του ειδικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
σχετικών διατάξεων (πολ. 1155/21.7.2011), αυτό υποχρεούται στη δικαιολόγηση των εμβαΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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σμάτων. Η φορολόγηση των μισθωτών αυτών
μόνο για το αποκτώμενο στην Ελλάδα εισόδημά τους δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να δικαιολογήσουν τα ποσά που έστειλαν
στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλουν είτε αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί είτε συμπληρωματικές, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
23. Αντιμετώπιση των εμπορικών εμβασμάτων.
Στις περιπτώσεις εμπορικών εμβασμάτων,
η συμπλήρωση της εφαρμογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Α’. Ο φορολογούμενος, στο φάκελο δικαιολογητικών
που θα υποβάλει στη Δ.Ο.Υ, θα επισυνάψει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά των εμβασμάτων και τα αντίστοιχα
τιμολόγια που αυτά αφορούν.
24. Σε περίπτωση εμβάσματος από παιδί που
κατοικεί στο εξωτερικό, τίθενται τα πιο κάτω θέματα:
α) αν το έμβασμα έγινε από κοινό λογαριασμό του τέκνου με το γονέα σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου, που σπουδάζει στο εξωτερικό, και αποδεικνύεται ότι το ποσό του εμβάσματος καλύπτει τις αναγκαίες υποχρεώσεις
του γονέα για τις σπουδές του τέκνου, η κάλυψη του εμβάσματος θα βαρύνει το γονέα και δεν
προκύπτει θέμα άτυπης δωρεάς στο τέκνο.
β) αν, στην πιο πάνω περίπτωση, το ποσό
που εμβάστηκε υπερβαίνει τις αναγκαίες δαπάνες για τις σπουδές του τέκνου, η κάλυψη
του εμβάσματος για το επιπλέον ποσό θα βαρύνει το τέκνο και, εφόσον το τέκνο δεν είχε
την οικονομική δυνατότητα συνεισφοράς στον
κοινό λογαριασμό, λόγω απουσίας εισοδημάτων ή άλλων εσόδων, προκύπτει θέμα άτυπης
δωρεάς σε αυτό.
γ) αν το έμβασμα έγινε από κοινό λογαριασμό
του τέκνου (το οποίο δεν σπουδάζει) με το γονέα
σε κοινό λογαριασμό αυτών και εφόσον το τέκνο
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα συνεισφοράς
Τόμος 67

στον κοινό λογαριασμό, λόγω απουσίας εισοδημάτων ή άλλων εσόδων, η κάλυψη του εμβάσματος θα βαρύνει το γονέα. Η τυχόν ύπαρξη άτυπης
δωρεάς δεν μπορεί να αποκλειστεί στις περιπτώσεις αυτές (μετά από τη διενέργεια ελέγχου),
εφόσον αποδεικνύεται ότι το τέκνο που δεν είχε
την οικονομική δυνατότητα να εισφέρει στον κοινό λογαριασμό, παραταύτα έκανε χρήση αυτού
μεταγενέστερα (π.χ. με ανάληψη ποσού και περαιτέρω κατάθεση σε άλλο λογαριασμό ατομικό
ή κοινό με τρίτο πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη
επένδυση ή και απλή ανάληψη).
Τα πιο πάνω (για την τυχόν υποχρέωση φόρου δωρεάς) μπορούν να ισχύσουν βεβαίως ανάλογα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώνεται η μεταφορά χρηματικών
ποσών από ή/και προς κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών από και προς κοινό λογαριασμό μεταξύ των αυτών συνδικαιούχων, η κάλυψη των
ποσών του εμβάσματος βαρύνει τον καθένα από
αυτούς κατ’ αναλογία, εκτός αν αποδεικνύεται
διαφορετικά, με την επιφύλαξη της τυχόν ύπαρξης άτυπης δωρεάς κατά τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν
μπορεί να θεμελιώσει εκ προοιμίου την ύπαρξη άτυπης δωρεάς μεταξύ των συνδικαιούχων.
Θέμα άτυπης δωρεάς τίθεται εφόσον ο συνδικαιούχος, ο οποίος δεν είχε (την οικονομική
δυνατότητα να) εισφέρει στον κοινό λογαριασμό, κάνει χρήση (του) ποσού του λογαριασμού,
γεγονός πραγματικό και ελεγκτέο σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για παράδειγμα, η μεταφορά χρηματικού ποσού από και
προς κοινό λογαριασμό μεταξύ των αυτών προσώπων και η επιστροφή του ίδιου χρηματικού
ποσού στον αρχικό λογαριασμό, χωρίς ενδιάμεσα να έχει γίνει χρήση (του) ποσού αυτού από
κάποιον από τους συνδικαιούχους, δεν μπορεί
να θεμελιώσει την ύπαρξη άτυπης δωρεάς.
25. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά από εκπρόθεσμες δωρεές, γονικές παροχές.
Οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών γίνονται δεκτές, έστω και αν υπο-
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επίκαιρα φορολογικά θέματα
βληθεί εκπρόθεσμα η οικεία φορολογική δήλωση (εισοδήματος ή δωρεάς), κατ’ εξαίρεση
των όσων ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19
ΚΦΕ, επειδή αφορούν εμβάσματα που δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεκμηρίων (άρθ. 15-19
ΚΦΕ). Ελέγχεται όμως το πραγματικό γεγονός
της δωρεάς (π.χ. κίνηση λογ/σμών, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που απέκτησε
βεβαία χρονολογία πριν την ημερομηνία του εμβάσματος). Για το δωρητή συντρέχει υποχρέωση δήλωσης του χρηματικού ποσού με συμπληρωματική δήλωση του έτους που έκανε τη δωρεά (άρ.17 ΚΦΕ), προκειμένου να ελεγχθεί εάν
είχε τη δυνατότητα να την καλύψει, σύμφωνα με
όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 ΚΦΕ.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις πολ.
1042/1993 και Ε. 752/Εγκ. 7/22.1.1979 διαταγές, για την αναγνώριση των ποσών αυτών που
προέρχονται από δωρεά θα εξετάζεται πρώτα
αν η δωρεά είναι πραγματική. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η δωρεά είναι εικονική και εμφανίζεται για την καταστρατήγηση των διατάξεων
περί τεκμηρίων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Προς
τούτο θα ερευνάται αν ο δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να χορηγήσει αυτή.
Εξάλλου σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με
τα ισχύοντα στη φορολογία δωρεών και γονικών
παροχών, χρόνος φορολογίας για τις άτυπες δω-

ρεές και γονικές παροχές είναι ο χρόνος σύστασης αυτών, δηλαδή - εν προκειμένω - ο χρόνος παράδοσης των χρηματικών ποσών. Εφόσον με την υποβολή της οικείας δήλωσης φόρου δωρεάς δεν μπορεί να αποδειχθεί ο αληθής χρόνος σύστασης της δωρεάς - γονικής παροχής, κατ’ αρχήν ο αναλογών φόρος δωρεάς
θα υπολογισθεί με τα ισχύοντα κατά τον αναγραφόμενο στη δήλωση χρόνο σύστασης της δωρεάς. Εάν κατά τον έλεγχο της υπόθεσης φόρου
δωρεάς - γονικής παροχής διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μεταφορά χρηματικών ποσών από και προς λογαριασμό) ότι η παράδοση
των χρηματικών ποσών έγινε σε διαφορετικό
χρόνο, ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες
για την έκδοση πράξης επιβολής φόρου.
Σε κάθε περίπτωση, για τη δικαιολόγηση
των εμβασμάτων θα λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα ή ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα
(π.χ. δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές
κ.λπ.) που έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαχτεί και τα οποία αποδεικνύονται με νόμιμα
δικαιολογητικά.
Όλα τα ανωτέρω θα υπόκεινται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα της Αρμόδιας Αρχής.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης
προσδιορισμού κεφαλαίου παρέχονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα, παράρτημα Α’.

Παράταση Προθεσμίας
Εγκ. υπ. Οικ. ΔΕΛ Α 1039703/1.3.2013
Θέμα: Υποθέσεις εμβασμάτων.
Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει στο εξωτερικό εμβάσματα τα έτη 2009-2011 και οι οποίοι έχουν λάβει σχετική πρόσκληση από τη Διεύθυνση
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η ειδική εφαρμογή που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.gsis.gr" της Γ.Γ.Π.Σ. θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.3.2013, επειδή υπάρχουν αιτήσεις από πολλούς φορολογούμενους
με τις οποίες ζητούν παράταση της προθεσμίας για την εκ μέρους τους ενημέρωση της ανωτέρω
εφαρμογής.
Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, με αιτήσεις τους ζητούν παράταση της
προθεσμίας υποβολής των οικείων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., επειδή δεν μπορούν να
τα συγκεντρώσουν έγκαιρα λόγω καθυστέρησης εκ μέρους τρίτων (π.χ. τραπεζών), οι Προϊστάμενοι
των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να εξετάζουν κάθε περίπτωση χωριστά και να χορηγούν τη σχετική παράταση εφόσον το κρίνουν απολύτως απαραίτητο.
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 1. Γενικά
Στις περιπτώσεις που υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση αποκτήσει αγαθό επένδυσης, δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που επιβάρυνε την αγορά. Η έκπτωση αυτή του φόρου υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό.
Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση, των εκπτώσεων του φόρου που διενήργησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και αφορούσαν επενδυτικά αγαθά.
Για την έννοια των αγαθών αυτών αναφερόμαστε στην επόμενη παράγραφο.
Οι εκπτώσεις του φόρου που πραγματοποιήθηκαν από τον υποκείμενο στο φόρο με
την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., διακανονίζονται στο τέλος της χρήσης
με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, στις περιπτώσεις όπου με βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. επιβάλλεται ένας τέτοιος διακανονισμός. Για το λόγο αυτό οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν το φόρο που εξέπεσαν για μια πενταε* Με την επιμέλεια του Σεραφείμ Μακρή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μέλους της Σ.Ο.Λ Α.Ε
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τία από την έναρξη χρησιμοποίησης τους, προκειμένου αν χρειασθεί να προβούν σε διακανονισμό.
Ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι διακανονισμοί είναι για να γίνουν στις εκπτώσεις
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης οι ανάλογες διορθώσεις, ώστε
τελικά οι εκπτώσεις αυτές να είναι, εκείνες που πραγματικά δικαιούται να διενεργήσει ο κάθε υποκείμενος. Οι διακανονισμοί αυτοί γίνονται στο τέλος και όχι κατά τη
διάρκεια της χρήσης, είτε γιατί τα γεγονότα που τους επιβάλλουν δεν ήταν γνωστά
κατά τη διάρκεια της χρήσης, είτε γιατί οι ίδιες οι διατάξεις του νόμου επιβάλλουν
ορισμένους διακανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να γίνονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.

 2. Έννοια επενδυτικών αγαθών
Ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται εκείνα τα ενσώματα αγαθά, κινητά και ακίνητα, που
ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση. Επομένως, όταν ένα ενσώματο αγαθό ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση αλλά
προορίζεται για μεταπώληση, δεν χαρακτηρίζεται ως αγαθό επένδυσης.
Ειδικότερα με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως αγαθά
επένδυσης νοούνται:
Α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται
από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές
που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 ετών. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι και μικρότερη των 9 ετών εφόσον ανανεωθεί πριν από τη λήξη
της και η συνολική διάρκεια είναι τελικά τουλάχιστον 9 ετών. Έτσι, όταν ένα ενσώματο
αγαθό ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση αλλά προορίζεται για μεταπώληση, δεν
χαρακτηρίζεται ως αγαθό επένδυσης.
Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο
οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται
εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και
συντήρησης.
Επίσης, ως αγαθά επένδυσης της περίπτωσης αυτής νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρείες του άρθρου 2 του N.1665/1986).
Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους.

 3. Περιπτώσεις διακανονισμού Φ.Π.Α. παγίων
Κατωτέρω θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε και αναλύσουμε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται διακανονισμός του Φόρου για τα επενδυτικά αγαθά.
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 3.1 Γενικός κανόνας διακανονισμού (Πενταετία)
Για όλα τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που έγινε κατά την απόκτηση τους
με τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α., υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Δηλαδή, τα
αγαθά επένδυσης θεωρούνται ότι εξυπηρετούν την επιχείρηση για μία πενταετία. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού
από την επιχείρηση και όχι το έτος αγοράς του. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης
του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η 1η ημέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησης του και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίηση του.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό
και το διακανονίζει στο έτος πρώτης χρησιμοποίησης του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία.
Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος
κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/87 Α.Υ.Ο., είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
είτε ακόμη και αν φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε με βάση την
1060481/4643/810/πολ.1073/2004 Α.Υ.Ο.Ο.
Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από
το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, απορρόφησης, συγχώνευσης κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο διακανονισμός συνεχίζεται, για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από το διάδοχο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις οι πάσης φύσεως κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι αγορές αγαθών που ενσωματώνονται στα ακίνητα ή προορίζονται για την κατασκευή, παραγωγή ή συναρμολόγηση επενδυτικών αγαθών.



3.2. Διακανονισμός λόγω μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης
(ποσοστού pro-rata)
Όπως αναφέραμε ανωτέρω, στις περιπτώσεις όπου η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρήσης, είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που έχει δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο, με την εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να εκπεστεί τελικά το δικαιούμενο ποσό σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης.
Τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται όταν αλλάζει το ποσοστό pro-rata δηλαδή όταν
από τα συνολικά δεδομένα της χρήσης προκύπτει ποσοστό έκπτωσης του φόρου των
κοινών εισροών (δαπανών), μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσοστό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης (για την έννοια και τη λειτουργία της pro-rata βλέπε σχετικό άρθρο μας στο τεύχος 1461 α Μαρτίου 2011 του Δ.Φ.Ν.).
Επομένως ο εν λόγω διακανονισμός ενεργείται μόνο σε περίπτωση μεταβολής (σε
σχέση με το έτος έναρξης της πενταετίας) του δικαιώματος έκπτωσης και αφορά το 1/5
του φόρου που εκπέσθηκε, για καθένα έτος της πενταετίας. Δηλαδή αν κατά τη διάρκεια της πενταετίας δεν επήλθε μεταβολή αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης της επιχείρησης, τότε για τα έτη αυτά δε θα γίνει διακανονισμός.
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Πρακτικά, ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται κάθε έτος το ποσό του φόρου που πρέπει να διακανονιστεί είναι ο εξής:

Ποσό φόρου που αναλογεί το έτος αγοράς ×

Δικαίωμα έκπτωσης έτους
πρώτης χρησιμοποίησης –
Δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους
5

• Αν το δικαίωμα έκπτωσης έτους πρώτης χρησιμοποίησης > δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους, τότε προκύπτει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο με την
εκκαθαριστική δήλωση του τρέχοντος έτους
• Αν το δικαίωμα έκπτωσης έτους πρώτης χρησιμοποίησης < δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους, τότε προκύπτει το ποσό συμπληρωματικής έκπτωσης που δικαιούται
η εταιρεία με την εκκαθαριστική δήλωση του τρέχοντος έτους
• Αν το δικαίωμα έκπτωσης έτους πρώτης χρησιμοποίησης = δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους, τότε δεν διενεργείται διακανονισμός.



3.3. Διακανονισμός λόγω πώλησης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησης σε
φορολογητέες πράξεις
Στις περιπτώσεις που ένα αγαθό επένδυσης πωλείται ή παύει να χρησιμοποιείται σε
φορολογητέες πράξεις, μέσα στην διάρκεια της πενταετούς περιόδου κατά την οποία
υπάρχει υποχρέωση για διακανονισμό, γίνεται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος
για όλο τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας. Ο διακανονισμός αυτός περιλαμβάνει το έτος στο οποίο γίνεται και τα έτη που απομένουν μέχρι τη
λήξη της περιόδου διακανονισμού.
Για παράδειγμα αν γίνει πώληση επενδυτικού αγαθού μέσα στο τρίτο έτος από της
χρησιμοποιήσεως του, ο διακανονισμός θα περιλάβει το τρίτο έτος που γίνεται η πώληση καθώς και το τέταρτο και πέμπτο έτος που απομένουν για τη λήξη της περιόδου
του διακανονισμού.
Στην πράξη εξετάζουμε αν ο φόρος που εισπράττεται στην πώληση είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας. Συγκεκριμένα, αν ο Φ.Π.Α. της πώλησης είναι μεγαλύτερος από το Φ.Π.Α. που αναλογεί
στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας, δεν απαιτείται διακανονισμός. Αν όμως ο Φ.Π.Α.
πώλησης είναι μικρότερος από το Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας τότε απαιτείται διακανονισμός για το ποσό της διαφοράς. Ο διακανονισμός αυτός πραγματοποιείται με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους παράδοσης ή παύσης
χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών.
Οι διατάξεις του νόμου, για τη διενέργεια αυτής της περίπτωσης διακανονισμού, θεωρούν ότι το εν λόγω αγαθό, για τα υπόλοιπα έτη της πενταετίας, ότι χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά και μόνο σε:
Α) φορολογητέες δραστηριότητες εφόσον:
Α1) η παράδοση του αγαθού υπάγεται σε Φ.Π.Α. και με την προϋπόθεση ότι ο φόρος
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που αναλογεί στην παράδοση να είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα
εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού.
Α2) τα αγαθά επένδυσης καταστράφηκαν, απωλέσθηκαν ή κλάπηκαν και αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά, ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση
Α3) πρόκειται για περιπτώσεις όπως μεταβίβασης ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρόκειται για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή
ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, για το έτος που πραγματοποιήθηκε η πώληση και για τα
υπόλοιπα έτη της πενταετίας, η επιχείρηση έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α.
Επομένως, για τα εναπομείναντα έτη, αν κατά το χρόνο της πρώτης χρησιμοποίησης είχε εκπεστεί ολόκληρος ο φόρος εισροών, δεν διενεργείται κανένας διακανονισμός, αν
όμως κατά το χρόνο της πρώτης χρησιμοποίησης είχε εκπεστεί ποσοστό του φόρου εισροών, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να εκπέσει και το υπόλοιπο ποσοστό του φόρου εισροών. Η συμπληρωματική αυτή έκπτωση γίνεται με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους
της παράδοσης.
Β) αφορολόγητες δραστηριότητες εφόσον:
Β1) η παράδοση του αγαθού υπάγεται σε Φ.Π.Α. και με την προϋπόθεση ότι ο φόρος
που αναλογεί στην παράδοση να είναι μικρότερος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού.
Β2) σε κάθε άλλη περίπτωση αγαθού επένδυσης που η παράδοση του απαλλάσσεται ή εξαιρείται από το φόρο ή χρησιμοποιείται σε μη φορολογητέες δραστηριότητες
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για το έτος της πώλησης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησης των αγαθών σε φορολογητέα δραστηριότητα και για τα υπόλοιπα έτη της πενταετίας, η επιχείρηση δεν έχει κανένα δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και επομένως θα πρέπει να καταβάλει στο δημόσιο, το ποσό του φόρου που εξέπεσε κατά το
χρόνο πρώτης χρησιμοποίησης και το οποίο αναλογεί στο υπόλοιπα έτη της πενταετίας.
Σε επόμενες παραγράφους (4.2.Α. και 4.2.Β.) της παρούσας παραθέτουμε σχετικά
παραδείγματα, προς κατανόηση των περιπτώσεων αυτών.

 3.4. Καταστροφή, απώλεια, κλοπή
Στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, τόσο εμπορευμάτων, όσο και επενδυτικών αγαθών, δεν ενεργείται διακανονισμός.
Πρακτική συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι ότι, αν και για τα καταστραφέντα αγαθά είχε εκπεσθεί ο φόρος κατά την απόκτηση τους, δε γίνεται διακανονισμός, με την
προϋπόθεση ότι η καταστροφή, απώλεια κλπ. αποδεικνύονται και δικαιολογούνται με
νόμιμα παραστατικά στοιχεία (π.χ πρωτόκολλο καταστροφής, δημόσια έγγραφα αστυνομίας κ.λπ.)
Επίσης, δεν ενεργείται διακανονισμός στις περιπτώσεις διάθεσης από την επιχείρηση δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων ανεξαρτήτως αξίας, που γίνονται για
την εξυπηρέτηση του σκοπού της επιχείρησης.
Τόμος 67
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 4. Παραδείγματα



4.1. Α) Παράδειγμα μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης σε επιχείρηση ολικά
υπαγόμενη στο φόρο
Έστω επιχείρηση που υπάγεται ολικά στο φόρο αγόρασε στις 10/1/2008 επενδυτικό
αγαθό αντί ποσού 10.000€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 2.300€. Το αγαθό ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στις 15/12/2008.
Για την αγορά αυτή η επιχείρηση έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και εξέπεσε τα 2.300 ευρώ με τη δήλωση Φ.Π.Α. του Ιανουαρίου 2008. Παράλληλα υπόκειται σε
διακανονισμό, για το ποσό των 2.300€ που εξέπεσε, μέσα στην πενταετία 2008 έως και 2012
και για το 1/5 αυτού για κάθε χρόνο, δηλαδή για ποσό ευρώ 460 (2.300 x 1/5) το χρόνο.
Αν κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 δεν επήλθε μεταβολή, αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης της επιχείρησης (εξακολουθεί να παραμένει ολικά υποκείμενη στο φόρο), τότε γι’ αυτά τα έτη δε θα γίνει διακανονισμός.
Αν υποθέσουμε ότι το 2012 η επιχείρηση μεταβάλλει τη δραστηριότητα της και ασχολείται με τη διενέργεια φορολογητέων και αφορολόγητων πράξεων, σε ποσοστό 50%
αντίστοιχα. Το δικαίωμα έκπτωσης των κοινών εισροών στις φορολογητέες και μη πράξεις διαμορφώνεται επίσης σε 50%. Επομένως για το 2012, υπάρχει υποχρέωση για διακανονισμό ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
Δικαίωμα έκπτωσης έτους
πρώτης χρησιμοποίησης –
Δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους
Ποσό φόρου που αναλογεί το έτος αγοράς ×
5
Ήτοι, 2.300€ x (100%-50%) : 5 = 230€
Επομένως πρέπει να αποδοθεί στο δημόσιο το ποσό των 230€ με την εκκαθαριστική δήλωση του 2012.
Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει στα βιβλία της εταιρείας είναι η κάτωθι:
Κωδ. λογιστικής

Περιγραφή λογαριασμού

63.98.08.70

Φ.Π.Α. από pro-rata

54.00.99.00

Απόδοση-εκκαθάριση Φ.Π.Α.

Χρέωση

Πίστωση

230€
230€

Αιτιολογία: Τακτοποίηση Φ.Π.Α. προς απόδοση με βάση το δικαίωμα έκπτωσης της
χρήσης 2012



4.1. Β) Παράδειγμα μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης σε επιχείρηση
μερικά υπαγόμενη στο φόρο
Έστω επιχείρηση που υπάγεται μερικώς στο φόρο αγόρασε και χρησιμοποίησε το
2008 επενδυτικό αγαθό αντί ποσού 10.000€ πλέον Φ.Π.Α. (έστω 23%) ήτοι 2.300€.
Τα ποσοστά του δικαιώματος έκπτωσης ανά έτος, ισούνται με το 100% μείον το ποσοστό της Pro rata και διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Έτους 2008 30% (= 100% - Pro rata 70%)
– Έτους 2009 50% (= 100% - Pro rata 50%)
– Έτους 2010 10% (= 100% - Pro rata 90%)
– Έτους 2011 100% (= 100% - Pro rata 0%)
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– Έτους 2012 30%(= 100% - Pro rata 70%)
Το ποσό του φόρου που εκπέστηκε ανά έτος έχει ως εξής
• Έτος 2008
Εκπεσθείς φόρος κατά την αγορά 690€ (2.300 x 30%)
Με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογίζουμε την αναμόρφωση του δικαιώματος έκπτωσης για κάθε χρήση, ανάλογα με την κατ’ έτος μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης
(= 100% μείον prorate)
Δικαίωμα έκπτωσης έτους
πρώτης χρησιμοποίησης –
Δικαίωμα έκπτωσης τρέχοντος έτους
Ποσό φόρου που αναλογεί το έτος αγοράς ×
5
• Έτος 2009
2.300€ x (30% -50%) : 5 = -92€
Επομένως θα διενεργηθεί συμπληρωματική έκπτωση 92 ευρώ με την εκκαθαριστική δήλωση του 2009.
• Έτος 2010
2.300€ x (30% -10%) : 5 = 92€
Επομένως θα αποδοθεί στο δημόσιο το ποσό των 92 ευρώ με την εκκαθαριστική δήλωση του 2010.
• Έτος 2011
2.300€ x (30% -100%) : 5 = -322€
Επομένως θα διενεργηθεί συμπληρωματική έκπτωση 322 ευρώ με την εκκαθαριστική δήλωση του 2009.
• Έτος 2012
2.300€ x (30% -30%) : 5 = 0€
Επομένως για το 2012 δεν διενεργείται διακανονισμός
Συνολικά από τα 2.300 € Φ.Π.Α. που αναλογούν στο επενδυτικό αγαθό, η εταιρεία
ανά έτος εξέπεσε τα ποσά Φόρου και επιβάρυνε τα Αποτελέσματα της χρήσης ως εξής:
Έτος

%
Δικαίωμα
έκπτωσης

Εκπιπτόμενο
ποσό Φ.Π.Α.

2008

30%

690

1.610

2.300

2009

50%

92

-92

0

2010

10%

-92

92

0

2011

100%

322

-322

0

2012

30%

0

0

0

Σύνολο

44%

1.288

2.300

(*)

1.012

Ποσό Φ.Π.Α. που επιβάρυνε
Συνολικό Ποσό
τα Αποτελέσματα Χρήσης
Φ.Π.Α.
(+ έξοδο/- έσοδο)

(*) Το μεσοσταθμικό ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης της πενταετίας ανέρχεται σε 44%. Επαληθεύοντας τους υπολογισμούς, 2.300 € Φ.Π.Α. x 44% μεσοσταθμικό ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης = 1.012 € δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. συνολικά.
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4.2. Α) Παράδειγμα πώλησης αγαθών επένδυσης σε επιχείρηση ολικά
υπαγόμενη στο φόρο
Επιχείρηση ολικά υπαγόμενη στο φόρο αγοράζει στις 31/1/2008 αγαθό επένδυσης
(μηχάνημα), το οποίο αρχίσει να χρησιμοποιεί από 15/12/2008. Τιμή αγοράς ευρώ 10.000
πλέον Φ.Π.Α. 2.300 ευρώ τον οποίο εκπίπτει ολικά κατά το χρόνο της αγοράς.
Περίοδος διακανονισμού: Πρώτο έτος 2008 και τελευταίο έτος 2012.
Έστω ότι η επιχείρηση πωλεί το μηχάνημα το έτος 2011 i) αντί ευρώ 6.000 πλέον
Φ.Π.Α. ευρώ 1.380 ii) αντί ευρώ 3.000 πλέον Φ.Π.Α. ευρώ 690 iii) Το μηχάνημα καταστράφηκε το 2011
Περίπτωση i)
Η επιχείρηση θα καταβάλει στο Δημόσιο ολόκληρο το ποσό του φόρου, που εισέπραξε κατά την πώληση (ευρώ 1.380). Δεν θα ενεργήσει διακανονισμό, επειδή α) δεν
υπήρξε καμία αλλαγή του δικαιώματος έκπτωσης, β) η παράδοση του αγαθού επένδυσης έχει υπαχθεί σε Φ.Π.Α. και γ) ο φόρος που αναλογεί στην πώληση ποσού 1.380 ευρώ, είναι μεγαλύτερος του φόρου 920 ευρώ που αναλογεί, στα δύο εναπομένοντα έτη
(2011 και 2012) της πενταετίας (2.300 x 2/5 = 920).
Περίπτωση ii)
Στην περίπτωση, που το μηχάνημα πωληθεί αντί ευρώ 3.000 πλέον Φ.Π.Α. 690€ επειδή ο φόρος αυτός είναι μικρότερος του φόρου των 920 ευρώ (2.300 x 2/5 = 920), η επιχείρηση θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου που εισέπραξε κατά την πώληση
δηλαδή 690 ευρώ και επιπλέον, θα ενεργήσει στο τέλος του έτους διακανονισμό και θα
καταβάλει με την εκκαθαριστική δήλωση ακόμη 230 ευρώ (920 - 690).
Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο φόρος που εισπράττεται από την πώληση είναι μικρότερος του φόρου που αναλογεί στα εναπομένοντα χρόνια της πενταετίας, τα πωλούμενα αγαθά θεωρείται (όπως αναφέρουμε αναλυτικά και στην παράγραφο 3.3. περίπτωση Β της παρούσας) ότι χρησιμοποιήθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι κατά την πώληση εισπράχθηκε φόρος.
Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει στα βιβλία της εταιρείας είναι η κάτωθι:
Κωδ. λογιστικής

Περιγραφή λογαριασμού

63.98.08.70

Φ.Π.Α. από pro-rata

54.00.99.00

Απόδοση-εκκαθάριση Φ.Π.Α.

Χρέωση

Πίστωση

230€
230€

Αιτιολογία: Τακτοποίηση Φ.Π.Α. προς απόδοση με βάση το δικαίωμα έκπτωσης της
χρήσης 2011
Περίπτωση iii)
Στην περίπτωση που το μηχάνημα καταστράφηκε το 2011 δεν ενεργείται διακανονισμός, επειδή θεωρείται ότι το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε τα εναπομείναντα 2 χρόνια
σε φορολογητέες δραστηριότητες.
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4.2. Β) Παράδειγμα πώλησης αγαθών επένδυσης σε επιχείρηση μερικά
υπαγόμενη στο φόρο
Έστω η ανωτέρω επιχείρηση της περίπτωσης 4.2.Α κατά το έτος αγοράς δικαιούται
έκπτωσης κατά το ποσοστό 60% (επιχείρηση μερικά υπαγόμενη στο φόρο). Κατά την
αγορά του παγίου ο αναλογούν Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 2.300 είχε εκπεσθεί κατά 60% (=
1.380 ευρώ)
Περίπτωση i)
Πώληση του μηχανήματος στο 2011 αντί ευρώ 6.000 πλέον Φ.Π.Α. ευρώ 1.380
Πενταετία διακανονισμού 2008-2012.
Εναπομένοντα έτη διακανονισμού δύο έτη (2011 και 2012).
Επειδή ο Φ.Π.Α. της πώλησης είναι μεγαλύτερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα δυο χρόνια της πενταετίας θεωρείται, (όπως αναφέρουμε αναλυτικά και στην
παράγραφο 3.3. περίπτωση Α της παρούσας) για το έτος 2012 και το εναπομένον έτος
2011 ότι χρησιμοποιείται σε φορολογητέα δραστηριότητα με δικαίωμα έκπτωσης κατά
100%.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διακανονισμός, γιατί υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης (60% κατά την αγορά και 100% κατά την πώληση).
Επομένως δικαιούται συμπληρωματική έκπτωση του φόρου ως εξής:
2.300 x (60%-100%) x 2/5 = -368€
Το ποσό αυτό η επιχείρηση δικαιούται να το εκπέσει συμπληρωματικά με την εκκαθαριστική δήλωση.
Κωδ. λογιστικής Περιγραφή λογαριασμού
Χρέωση
Πίστωση
54.00.99.00

Απόδοση-εκκαθάριση Φ.Π.Α.

63.98.08.70

Φ.Π.Α. από pro-rata

368€
368€

Αιτιολογία: Τακτοποίηση Φ.Π.Α. έκπτωση με βάση το δικαίωμα έκπτωσης της χρήσης
2011
Περίπτωση ii)
Πώληση του μηχανήματος αντί ευρώ 3.000 πλέον Φ.Π.Α. ευρώ 690
Στην περίπτωση αυτή, επειδή το μηχάνημα πωλείται με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μικρότερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα δυο χρόνια της πενταετίας διακανονισμού (ευρώ 920) θεωρείται, (όπως αναφέρουμε αναλυτικά και στην παράγραφο
3.3. περίπτωση Β της παρούσας) για το έτος 2011 και το εναπομένον έτος 2012 ότι χρησιμοποιείται σε αφορολόγητη δραστηριότητα, με συνέπεια το δικαίωμα έκπτωσης να
ανέλθει για τα έτη αυτά σε 0%.
Εφόσον λοιπόν ο φόρος πού εισπράχθηκε κατά την πώληση (690€) είναι μικρότερος
του αναλογούντος στα 2/5 (2.300 X 2/5 = 920), η διαφορά πρέπει να καταβληθεί στο δημόσιο.
Επομένως:
Προσαρμογή στην έκπτωση (λόγω μεταβολής της pro-rata)
{2.300 x (60%-0%) x 2/5}
552€
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Πλέον: Διαφορά Φόρου εκροών από την πώληση του παγίου με
το ποσό του διακανονισμού της τελευταίας διετίας (920€ -690€)
230€
Τελικό ποσό για τακτοποίηση Φ.Π.Α.
752€
Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει στα βιβλία της εταιρείας είναι η κάτωθι:
Κωδ. λογιστικής

Περιγραφή λογαριασμού

63.98.08.70

Φ.Π.Α. από pro-rata

54.00.99.00

Απόδοση-εκκαθάριση Φ.Π.Α.

Χρέωση

Πίστωση

752€
752€

Αιτιολογία: Τακτοποίηση Φ.Π.Α. προς απόδοση της χρήσης 2011 λόγω πώλησης παγίου
Συνολικά από τα 2.300 € Φ.Π.Α. που αναλογούν στο επενδυτικό αγαθό, η εταιρεία
ανά έτος εξέπεσε τα ποσά Φόρου και επιβάρυνε τα Αποτελέσματα της χρήσης ως εξής.

Έτος

%
Δικαίωμα
έκπτωσης

Εκπιπτόμενο
ποσό Φ.Π.Α.

2008

60%

1.380

920

2.300

2009

60%

0

0

0

2010

60%

0

0

0

0%

-752

752

0

1.702

2.300

2011
2012
Σύνολο

36% (*)

(**) 598

Ποσό Φ.Π.Α. που επιβάρυνε
Συνολικό Ποσό
τα Αποτελέσματα Χρήσης
Φ.Π.Α.
(+ έξοδο/- έσοδο)

(***)

(*) Το μεσοσταθμικό ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης της πενταετίας ανέρχεται σε 36% και αντίστοιχα
της Pro rata 64%.
(**) Επαληθεύοντας τους υπολογισμούς, Α) 2.300 € Φ.Π.Α. x 36% μεσοσταθμικό ποσοστό δικαιώματος
έκπτωσης =828 € δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α., μείον Β) η διαφορά από το ποσό του διακανονισμού της τελευταίας διετίας 230 € (=920€ -690€). Συνολικά Α- Β =598 €
(***) Επαληθεύοντας τους υπολογισμούς, Α) 2.300 € Φ.Π.Α. x 64% μεσοσταθμικό ποσοστό pro rata
=1.472 € Φ.Π.Α. που δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση, πλέον Β) η διαφορά από το ποσό του διακανονισμού
της τελευταίας διετίας 230 € (=920€ -690€). Συνολικά Α+ Β =1.702 €

Περίπτωση iii)
Στην περίπτωση που το μηχάνημα καταστράφηκε το 2011 ενεργείται διακανονισμός,
επειδή θεωρείται ότι το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε τα εναπομείναντα 2 χρόνια σε φορολογητέες δραστηριότητες 100%.
Επομένως δικαιούται συμπληρωματικής έκπτωσης κατά 460€
2.300 x (100%-50%) x 2/5 = 460€
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δείγματα καταστατικών εμπορικών νομικών προσώπων
Η κοινή απόφαση υφυπουργού Ανάπτυξης και υπουργού
Δικαιοσύνης K2-828 (ΦΕΚ 216 Β’)/5.2.2013
Θέμα: Προτυποποιημένα καταστατικά.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
I. Όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της
Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου
Εταιρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για
ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία και
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μόνο ως προς
τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από
άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου και θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εξής ανά εταιρικό τύπο:
Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης
Εταιρείας
Άρθρο 1
Επωνυμία
Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «... (στην επωνυμία
πρέπει να περιέχονται οι λέξεις: Ανώνυμη Εταιρεία)».
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Άρθρο 3
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος... .
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ... έτη
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και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής
απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής
για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης
του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ... ετών.
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε
(0.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε ... χιλιάδες (0.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης.
Άρθρο 6
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ... (αναγράφεται το είδος των μετοχών).
Άρθρο 7
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το
ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για
κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με
το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
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Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ... ( ) έως ... ( ) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται
μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν
μπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη.
Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την
εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 11
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν
προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της
θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η
ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν
ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε
να συμπληρωθεί το όριο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Άρθρο 12
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/1η Ιουλίου
κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους/30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Άρθρο 13
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημο-
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σιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε
φορά στο νόμο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση
των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με
τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το
σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.2725/1999. Για
το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις
εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού
υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ
173 Α'), όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το
υπόλοιπο.
Γενική διάταξη
Άρθρο 14
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 15
Κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου
Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος
καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί
ως εξής:
Άρθρο 16
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την ...
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Άρθρο 17
Σύνθεση πρώτου Διοικητικου Συμβουλιου
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική
Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:
1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Πρόεδρο.
2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Αναπληρωτή πρόεδρο.
3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Μέλος.
4) ..................................................................
Άρθρο 18
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης
Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης
ορίζεται/ορίζονται ...
Άρθρο 19
Ευθύνη
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα
αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για
τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την
απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής
ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτές τις πράξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) του
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Ν.3853/2010 εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται κάτι διαφορετικό.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν
μπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών
(0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100)
ευρώ.
4. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί και
από ένα μόνο πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του
μοναδικού της εταίρου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία μέλη, ενώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την
άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως
μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας
μπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες πρόσκλησης για τη σύγκληση
του διοικητικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση
αυτών που προβλέπονται στο νόμο.
7. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται κατ
εξαίρεση και άλλος τόπος στην ημεδαπή ή στην
αλλοδαπή πέραν της έδρας στον οποίο μπορεί να
συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο.
8. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη με παρόντα ή όλα τα μέλη του.
9. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλο
πρόσωπο πέραν του Προέδρου που υπογράφει
τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς
να απαιτείται επιπλέον υπογραφή.
10. Τα καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας το διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμο-
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διότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.
11. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και
την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.
12. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και
την εκλογή αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο.
13. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα επέκτασης εφαρμογής του άρθρου
23 παρ. 5 και σε άλλα πρόσωπα πέραν αυτών που
ορίζονται στο νόμο.
14. Το καταστατικό σε περίπτωση ύπαρξης
προνομιούχων μετοχών πρέπει να ορίζει με σαφήνεια το προνόμιο ενώ μπορεί να προβλέπει
άλλο χρόνο μετατροπής από το χρόνο λήψης της
σχετικής δήλωσης όταν οι προνομιούχες μετοχές είναι μετατρέψιμες σε κοινές.
15. Το καταστατικό μπορεί να απαλλάσσει την
ανώνυμη εταιρεία από την υποχρέωση έκδοσης
μετοχικών τίτλων οπότε θα πρέπει να ορίζει πως
αποδεικνύεται η μετοχική ιδιότητα.
16. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.

Άρθρο 5
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ... ( )
ευρώ που διαιρείται σε ... ( ) εταιρικά μερίδια από
... ( ) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή
του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως
εξής:
1. Ο από τους εταίρους ... του ... κατέβαλε ως
κεφάλαιο το ποσό των ευρώ ... και ανέλαβε ...
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ .. εκάστου, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής
του.
2. Ο από τους εταίρους ... του ..., κατέβαλε
ως κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ ... και ανέλαβε
... εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ ...
εκάστου, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
3. ..................................................................
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο
πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου.

Β. Προτυποποιημένο καταστατικό Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης

Άρθρο 6
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΕ
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία
Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «... Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ...».
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ...
Άρθρο 3
Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι:
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ... (X)
χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια
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Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το
ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για
κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με
το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ενώ οι προσκλήσεις για
τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα,
την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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Άρθρο 8
Διαχείριση και εκπροσώπηση
Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας,
στον/στους (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. κάτοχος
Δ.Α.Τ. ... και Α.Φ.Μ.), ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί
για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί/ούν και δεσμεύει/ουν την
εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας από κοινού/μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Άρθρο 9
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/1η Ιουλίου
κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους/30 Ιουνίου του επομένου έτους.
Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης
της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου/30ή Ιουνίου ...
Άρθρο 10
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης από τον διαχειριστή και δημοσιεύονται
με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα
κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε
φορά στο νόμο.
Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζετε κάθε φορά με απόφαση από την Γενική Συνέλευση των
εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε
τρεις μήνες από τη λήξη της χρήσης, με τη πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο.
Άρθρο 11
Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από
Τόμος 67

το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Ε.Π.Ε.

1. Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) ενώ τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των
εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του
όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Στη περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης
ΕΠΕ στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
3. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και
Δημοτικό Διαμέρισμα οποιουδήποτε Δήμου της
χώρας.
4. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ
ανέρχεται σε 2.400 ευρώ ενώ η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των τριάντα (30) ευρώ.
5. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε
όλους τους εταίρους που δρουν συλλογικά.
6. Στο καταστατικό μπορεί να συμπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών.
7. Όπου ο νόμος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δημοσιότητας η δημοσιότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.
8. Η λύση της εταιρείας για λόγο μη προβλεπόμενο από το νόμο είναι ισχυρή εφόσον ο λόγος αυτός συμπεριλήφθηκε στην συστατική πράξη της εταιρείας.
9. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων για συμπληρωματικές εισφορές, περί άλλων παρεπομένων παροχών που δεν αποτελούν εισφορά εις
χρήμα ή εις είδος κατά την έννοια του άρθρου 5

271

εταιρικό δίκαιο
παρ. 1 του Ν.3190/1955, περί απαγόρευσης εις
τους εταίρους του ανταγωνισμού, περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό
ορισμένες περιπτώσεις του εταιρικού μεριδίου
περί εξόδων των εταίρων είναι ισχυρές εφόσον
συμπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της
εταιρείας.
Γ. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.
Στ ... σήμερα στις ... του μηνός ... του έτους
δύο χιλιάδες ... (201....) ημέρα ... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. κάτοχος
Δ.Α.Τ. ... και Α.Φ.Μ ... {ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail)}* ... 2) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. ... και Α.Φ.Μ ... {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} 3) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ.
κάτοχος Δ.Α.Τ. ... και Α.Φ.Μ. ... {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} ... και ... 4) 1) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της
οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. ... και Α.Φ.Μ ... {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} όλοι ... υπηκοότητας**, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία της οποίας το καταστατικό
έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Σύσταση - ιδιότητα- επωνυμία
Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η
επωνυμία είναι «... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος...
Άρθρο 3
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ... έτη
και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος
στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
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Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: ...
Άρθρο 5
Κεφάλαιο της εταιρείας-εταιρικά μερίδιαεισφορές εταίρων
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Χ
ευρώ, διαιρούμενο σε (...) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιπροσωπεύουν
κεφαλαιακές εισφορές ύψους χ ευρώ.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε Ψ εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιστοιχούν σε (...) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών
εισφορών, σε (...) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (...) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών ονομαστικής αξίας (Ζ) το κάθε εταιρικό μερίδιο.
Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:
α. Κεφαλαιακές Εισφορές
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας
Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (..) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Ο εταίρος Ι κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά
στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε α1 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
ii) Ο εταίρος ΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε α2
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ
έκαστο,
iii) Ο εταίρος ΙΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε α3 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
β. Εξωκεφαλαιακές Εισφορές
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων,
των οποίων η αξία αποτιμήθηκε σε Ψ ευρώ, από
τους εταίρους αντιστοιχούν σε (.. ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Με παροχή εργασίας (τήρηση των λογιστιΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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κών βιβλίων της εταιρείας) από τον εταίρο ΙΙΙ, για
μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς
εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχούν
σε β1 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με παροχή έργου ... από τον εταίρο Ιν, για
μια τριετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και το οποίο αποτιμήθηκε από τους λοιπούς
εταίρους συνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχούν
σε β2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
γ. Εγγυητικές Εισφορές
Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ν ευρώ που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ποσού των Ν ευρώ, αντιστοιχούν
σε (.. ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ)
έκαστο, καλύφθηκαν ως ακολούθως:
i) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη
της εταιρείας από τον εταίρο ΙΙΙ, ύψους ν1 ευρώ
διαιρούμενη σε γ1 εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη
της εταιρείας από τον εταίρο Ιν, ύψους ν2 ευρώ,
διαιρούμενη σε γ2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
Άρθρο 6
Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών
Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. . και
Α.Φ.Μ.)
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και
ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά
στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή
τρίτους*.
Άρθρο 7
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως
εκάστοτε ισχύει.
Τόμος 67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης
με το καταστατικό της και τις τροποποιήσεις του
να γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν από ειδικές διατάξεις νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε
δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η εταιρεία
είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»
3. Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και
φανταστική αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει στην
επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις
«ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε.». Επίσης η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις (Private Company» ή
την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις
λέξεις «Single Member Private Company» ή
«Single Member P. C.»
4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου
χρόνου και αν δεν ορίζεται χρόνος η διάρκεια της
είναι δώδεκα έτη από τη σύστασή της.
5. Ο διαχειριστής της εταιρείας μέσα σε ένα
μήνα από τη σύστασή της οφείλει να βεβαιώσει
την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου με πράξη
που καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Υπάρχει αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων από το κεφάλαιο της εταιρείας καθότι ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων δεν ισούται πάντα με το κεφάλαιο της εταιρείας διότι όταν υπάρχουν πέραν των
κεφαλαιακών εισφορών και εξωκεφαλαιακές ή
εγγυητικές εισφορές ο αριθμός των εταιρικών
μεριδίων εκφράζει το σύνολο των εταιρικών εισφορών.
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7. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε.
καθώς και η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο από
ένα ευρώ ανεξάρτητα από το είδος των εισφορών
στην οποία αντιστοιχούν.
8. Κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. πρέπει να υπάρχει πάντα ένα εταιρικό μερίδιο που αντιπροσωπεύει κεφαλαιακή εισφορά και σε κάθε περίπτωση
δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία
είδη εισφορών.
9. Στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος που
είναι δεκτική αποτίμησης, δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόμενου
στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ αλλά αυτό θα λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο καταστατικό.
Επίσης στην εισφορά εξωκεφαλαιακής εισφοράς που συνίσταται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής
εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από
ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» αλλά η
αξία της εισφοράς αυτής καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.
Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και ο αριθμός των εταιρικών
μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτές δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που
ορίζεται επίσης στο καταστατικό για τα χρέη της
εταιρεία έναντι των τρίτων ενώ στην περίπτωση
παροχής της εγγυητικής εισφοράς, ο εταίρος που
κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι εάν το ποσό
της ευθύνης είναι εκατό ευρώ τότε η αξία της εγγυητικής εισφοράς που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων θα είναι μέχρι το εβδομήντα πέντε.
Η επιστροφή εισφορών επιτρέπεται μόνο για
τις κεφαλαιακές εισφορές μέσω της διαδικασίας
μείωσης του κεφαλαίου ενώ για τις λοιπές απαγορεύεται η επιστροφή τους και επιτρέπεται μό-
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νο η εξαγορά τους από τον εταίρο που τις οφείλει
ως δικλείδα απεμπλοκής του εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε αλλά δεν μπορεί να την τηρεί στο διηνεκές.
10. Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε νόμιμη είτε καταστατική και η πρώτη είναι εκείνη που υπάρχει όταν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη.
Σε κάθε περίπτωση διαχειριστής μπορεί να
είναι οποιοσδήποτε εταίρος ή μη αλλά μόνο φυσικό πρόσωπο ενώ το νομικό πρόσωπο εταίρος
δεν μπορεί να είναι διαχειριστής πράγμα που σημαίνει ότι αν εκλεγεί νομικό πρόσωπο ως διαχειριστής η εκλογή είναι άκυρη και στην περίπτωση
που η εταιρεία έχει «νόμιμη διαχείριση» το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του
φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής.
Τονίζεται εδώ ότι στην περίπτωση της νόμιμης διαχείρισης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής
στα ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους εταίρους
ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης μόνο γι' αυτόν που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι για του λοιπούς εταίρους.
11. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και εγκρίνονται από τους εταίρους
που εγκρίνουν επίσης και τη διανομή των κερδών
με τη συμμετοχή τους να είναι ανάλογη του αριθμού μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος.
Το καταστατικό όμως μπορεί να προβλέπει ότι
για ορισμένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τη δεκαετία κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα στα κέρδη ή στο προϊόν της
εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών.
12. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως και
στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
Δ. Προτυποποιημένο καταστατικό Ομόρρυθμης
Εταιρείας

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στ ... σήμερα την ... 20.. μεταξύ 1) του (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και 2) του (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. ), συμφωνήθηκαν
και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
Συνιστούν μεταξύ τους ομόρρυθμη εμπορική
εταιρεία με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1. Σύσταση εταιρείας
Η συνιστάμενη με το παρόν εταιρεία είναι ομόρρυθμη, επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη
αυτής ευθύνονται, παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2. Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ... και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού ..., αρ ...
3. Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως ακολούθως « ... Ο.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου το όνομα του οποίου περιέχεται στην επωνυμία απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων
του για την διατήρηση της επωνυμίας.
4. Σκοπός
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α).....................................................................
β).....................................................................
γ) .....................................................................
5. Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ... (Χ) έτη,
αρχόμενη από την καταχώρηση της εταιρείας στο
ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του
έτους ...
6. Εισφορές εταίρων και συμμετοχή στην
εταιρεία, στα κέρδη και τις ζημιές
Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
ο πρώτο εταίρος με ποσοστό Χ%,
ο δεύτερος εταίρος με ποσοστό Ψ%, τα οποία
αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου.
Τόμος 67

Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις
ζημίες της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή κάθε εταίρου στην εταιρεία.

7. Διαχειριστές - εκπρόσωποι
Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας
ορίζονται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε καθένας
χωριστά και έκαστος δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον των
Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.
8. Έξοδος εταίρου
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συμπαράσταση εταίρου δεν επιφέρουν
τη λύση της εταιρείας αλλά την έξοδο αυτού από
την εταιρεία.
2. Κάθε εταίρος μπορεί με έγγραφη δήλωσή
του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους
να εξέλθει από την εταιρεία.
3. Σε περίπτωση που με την αποχώρηση εταίρου παραμένει μόνο ένας εταίρος η εταιρεία λύνεται εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.
9. Διανομή Κερδών
Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασμός και διανέμονται τα κέρδη της εταιρείας.
Με κοινή συμφωνία των εταίρων κέρδη δύνανται
να διανεμηθούν και πριν το τέλος του έτους, εφόσον υφίστανται με βάση προσωρινό λογαριασμό.
10. Λύση - Εκκαθάριση
1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του
χρόνου διάρκεια της, β) με απόφαση όλων των
εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από
αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα προς
τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των
εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των
εταίρων.
11. Τελικές Διατάξεις
Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο πα-
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ρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012
(άρθρα 249-280) και οι σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν
εις ...πλούν και υπογράφηκε από όλους τους εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα και ήθελε
με τη σύμπραξή των καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Οι Συμβαλλόμενοι Εταίροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ομόρρυθμος εταιρεία συστήνεται από την
Υπηρεσία μίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων, και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε
πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Η επωνυμία της ομορρύθμου εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων
εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης
είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «Ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη
σύντμηση «Ο.Ε.».
3. Η διάρκεια της Ο.Ε. μπορεί να είναι είτε ορισμένου χρόνου που ορίζεται στην εταιρική σύμβαση είτε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την
καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Εφόσον επιλέγεται αόριστη διάρκεια της εταιρείας το άρθρο περί διάρκειας (άρθρο 5 του πρότυπου καταστατικού) παραλείπεται.
4. Αν η Ο.Ε. αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώρηση της εταιρικής
σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του έβδομου
μέρους του Ν.4072/2012.
5. Εάν στην εταιρική σύμβαση δεν ορίστηκε
διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει
σε όλους τους εταίρους.
6. Στην εταιρική σύμβαση είναι δυνατόν να
προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό.
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7. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας με τον επιζώντα
εταίρο και τους από τη διαθήκη ή εξ αδιαθέτου
κληρονόμους του θανόντος εταίρου. Στην περίπτωση αυτή κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από το αν θα
λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι
εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, ενώ τα
ανωτέρω δικαιώματα ο κληρονόμος μπορεί να
ασκήσει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από
την αποδοχή της κληρονομιάς ή την απώλεια του
δικαιώματος για την αποποίησή της.
8. Η Ο.Ε. μπορεί να καταστεί μονοπρόσωπη
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών αν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος
εφόσον δεν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος
νέου εταίρου, άλλως η εταιρεία λύεται.
Ε. Προτυποποιημένο καταστατικό
Ετερόρρυθμης Εταιρείας.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στ ... σήμερα την ... 20.. μεταξύ 1) του Χ (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), 2) του Ψ (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και 3) του Ζ (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), συμφωνήθηκαν και
έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
Συνιστούν μεταξύ τους ετερόρρυθμη εμπορική εταιρεία με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
1. Σύσταση εταιρείας
Συνίσταται με το παρόν ετερόρρυθμη εταιρεία
με ομόρρυθμο μέλος τον Χ και ετερόρρυθμα μέΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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λη τον Ψ και τον Ζ. Για τα χρέη αυτής έναντι τρίτων ευθύνεται ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής Χ, εις
ολόκληρον και απεριόριστα. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι Ψ και Ζ ευθύνονται μόνο στις περιπτώσεις που
ορίζεται ρητώς στο παρόν καταστατικό ή στον Νόμο.

2. Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ... και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού ..., αρ. ...
3. Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως ακολούθως «... Ε.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου το όνομα του οποίου περιέχεται στην επωνυμία απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων
του για την διατήρηση της επωνυμίας.
4. Σκοπός
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) ....................................................................
β).....................................................................
γ) .....................................................................
5. Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ... (Χ) έτη,
αρχόμενη από την καταχώρηση της εταιρείας στο
ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του
έτους ...
6. Εισφορά του ετερόρρυθμου εταίρου
1. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου Ψ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως εξής:
2. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου Ζ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως εξής:
7. Συμμετοχη εταίρων στην εταιρεία, στα
κέρδη και τις ζημιές
Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
ο εταίρος Χ με ποσοστό Χ%,
ο εταίρος Ψ με ποσοστό Ψ%,
ο εταίρος Ζ με ποσοστό Ζ%, τα οποία αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου.
Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις
ζημίες της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή κάθε εταίρου στην εταιρεία.
8. Διαχειριστές - Εκπρόσωποι
Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας
ορίζεται το ομόρρυθμο μέλος Χ, το οποίο ασκεί
την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.,
Τόμος 67

δυνάμενος να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως
προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή
νομικού προσώπου, ενώπιον των Δικαστηρίων και
γενικά κάθε αρχής.

9. Έξοδος Εταίρου
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συμπαράσταση εταίρου δεν επιφέρουν
τη λύση της εταιρείας αλλά την έξοδο αυτού από
την εταιρεία.
2. Επίσης κάθε εταίρος μπορεί με έγγραφη
δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς
εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία.
3. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου Χ, η
ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει
να καταχωρισθεί μέσα σε δύο μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ,
ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους Ψ και Ζ
καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην
εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος.
10. Ετερόρρυθμοι εταίροι
1. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν συμμετέχουν
στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε
στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την διαχείριση της εταιρείας.
2. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα εναντίωσης σε πράξη που ενεργεί ο διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να μην τελέσει την πράξη αυτή.
3. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν δικαίωμα
ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρείας.
4. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν εξουσία
εκπροσώπησης της εταιρείας.
5. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι, που έχουν καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά τους, δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνονται προσωπικά μέχρι του ποσού
της εισφοράς τους.
11. Διανομή Κερδών
Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασμός και διανέμονται τα κέρδη της εταιρείας. Με κοινή συμφωνία των εταίρων κέρδη δύνανται να διανεμηθούν και πριν το τέλος του
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έτους, εφόσον υφίστανται με βάση προσωρινό
λογαριασμό.

12. Λύση - Εκκαθάριση
1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του
χρόνου διάρκεια της σύμφωνα με το άρθρο 5 («Διάρκεια») του παρόντος β) με απόφαση όλων των εταίρων γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα προς
τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των
εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των
εταίρων.
13. Τελικές Διατάξεις
Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012
(άρθρα 249-280) και οι σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν
εις ... πλούν και υπογράφηκε από όλους τους εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα και ήθελε
με τη σύμπραξή των καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Οι Συμβαλλόμενοι Εταίροι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ετερόρρυθμη εταιρεία συστήνεται από την
Υπηρεσία μίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε
πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας
σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο
της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την
προσθήκη των λέξεων «Ετερόρρυθμη εταιρεία»,
ολογράφως είτε με τη σύντμηση «Ε.Ε.». Παρ’ όλα
αυτά, αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας
περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, αυτό
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έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός
αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος.
3. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να είναι
ορισμένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης
στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον επιλέγεται αόριστη διάρκεια
της εταιρείας, το άρθρο περί διάρκειας (άρθρο 5
του πρότυπου καταστατικού) παραλείπεται.
4. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει
στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας
ούτε στη λήψη των αποφάσεων των εταίρων εκτός
αν έχει οριστεί διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.
5. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στις
ζημιές της εταιρείας και με ποσό μεγαλύτερο από
το ποσό που συμμετέχει στην εταιρεία.
6. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρείας πριν από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ κάθε
ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της
εταιρείας που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα
αυτό ως ομόρρυθμος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν
ότι συμμετείχε στην εταιρεία ως ετερόρρυθμος
εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθμος εταίρος εισήλθε στην εταιρεία μετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο
Γ.Ε.ΜΗ
7. Καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθμος εταίρος εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση
8. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου η εταιρεία συνεχίζει ως ομόρρυθμη εταιρεία.
9. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα
σε δύο μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ, ένας από τους ετερόρρυθμους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος.
10. Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
(Α.Π.Δ.), ιδίως για τη διαχείριση 2013
Η εγκύκλιος ΙΚΑ Ε40/144/4.3.2013
Θέμα: 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).
2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10
άρθρου 35 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-12013)1, οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 14 Ν. 4075/2012, αναφορικά με τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των
Α.Π.Δ. και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από
Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα
και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων - εργαζόμενων) θα υποβάλλονται
μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία
ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού
μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού
μητρώου.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site)
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των ως άνω
νέων προθεσμιών (υποβολή Α.Π.Δ. σε μηνιαία
βάση).
Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των
ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία
για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυ1

τή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τις Α.Π.Δ μηνών 1/2013
& 2/2013 οι περίοδοι υποβολής ορίζονται ως
εξής:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 08/03/2013
έως 19/03/2013
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 20/03/2013
έως 01/04/2013
(οι ανωτέρω ημερομηνίες αφορούν στο σύνολο
των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε. ).
Α1. Συμληρωματική Α.Π.Δ.
Στους εργοδότες που έχουν υποβάλει Κανονική (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου παρέχεται η
δυνατότητα να συμπληρώσουν το περιεχόμενο
αυτής, υποβάλλοντας, εντός της προθεσμίας που
έχει οριστεί για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω
διαδικτύου, Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.
Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας η
υποβολή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. πραγματοποιείται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Α2. Κυρώσεις
Μετά την πάροδο των προαναφερομένων προθεσμιών η υποβολή της Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
της έδρας του εργοδότη.
Υπενθυμίζουμε ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται με τη σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕΕ), στους εργοδότες

Βλ. σελ. 301 παρόντος τεύχους.
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ασφαλιστικές υποχρεώσεις
για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή
Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 11/4/2012 ως εξής:
 Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή
πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής
(01) Α.Π.Δ., ποσοστό 3% επί των εισφορών
της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ..
 Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή
πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ.,
ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι
30% συνολικά, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ. (παρ. 1 άρθρου 19
Ν.4075/2012, Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 56/2012).
Σημειώνεται, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό του
ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τον αυτόματο υπολογισμό
του ποσοστού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών που αφορά εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Α.
Β. ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ (Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)
Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από
Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την
τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site)
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των
ανωτέρω προθεσμιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία
για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.
Περί των Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και
των κυρώσεων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ισχύουν όσα
αναφέρονται ανωτέρω.
Οι αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 έως 31/12/2013,
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με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται στις μονάδες του
Ιδρύματος.
Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον
δικτυακό τόπο του Ι.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ. (http:www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις
κ.λπ. της ασφαλιστικής σας περιοχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για την Α.Π.Δ μηνός 1/2013
η περίοδος υποβολής ορίζεται ως εξής:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 08/03/2013 έως
01/04/2013
Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γ1. Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. οικοδομικών & τεχνικών έργων (Εγκ. 19/2010, ΓΕ:
Ε41/180/03-05-2012).
Οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και τεχνικών έργων ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 παρ.2 του Ν.
4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 Α’) καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του «Κανονισμού
Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της
Α.Π.Δ.» όπως αυτό προστέθηκε με την
Φ.11321/12352/1071/19-06-2009 Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Οι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/180/03-05-2012 σύμφωνα με
τις οποίες:
 ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΤΑ Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ TOY Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ.
Οι διατάξεις του β’ εδαφίου του άρθρου 3 της
παρ. 3 του Ν.2972/2001, που όριζε ότι «οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσα σε δέκα ημέρες από το τέλος
του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου τους » έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 4075/2012 που κοινοποιούνται με το παρόν
έγγραφο (Ε41/180/03-05-2012) και με τις οποίες ορίζεται ότι:
«Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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ζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του
ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την
τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως
του αριθμού μητρώου τους».
Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες
οικοδομικών και τεχνικών έργων, στους οποίους
παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.»
να υποβάλλουν Α.Π.Δ., πέραν του διαδικτύου, στα
Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων,
καθώς και αυτούς για τους οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που δύνανται να
υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των ή παραρτημάτων περιγράφονται στο Κεφ. Γ’ παράγραφος 1
της Εγκ. 19/2010.
Κατόπιν των ανωτέρω από τις περιόδους απασχόλησης μηνός Απριλίου 2012 και εντεύθεν, οι
Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων, που θα
υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, θα είναι εμπρόθεσμες εφόσον
υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
 ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
Με την Εγκ. 19/2010 κοινοποιήθηκε η με
αριθ. Φ11321/12352/1071/19-06-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού
Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της
Α.Π.Δ.».
Με την παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 16 του
«Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την
εφαρμογή της Α.Π.Δ.» προστέθηκε παρ.10 με την
οποία ορίζεται ότι, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της
μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία
αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του
ίδιου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου τους.
Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως
ημ/νία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ΔηλώΤόμος 67

σεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης
στον διαδικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω
διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών
έργων γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι
απογραμμένα τα έργα.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού που ορίζουν την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ.
οικοδομικών και τεχνικών έργων μέσω διαδικτύου, διατηρούνται σε ισχύ με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4075/2012.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για λόγους, ενιαίας αντιμετώπισης και κατ’
εφαρμογή κειμένων διατάξεων του Α.Κ τόσο για
αποβολή Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των όσο και για τις
περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου,
σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα
δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες,
η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του
επόμενου μήνα.
Γ2. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή
Α.Π.Δ, προθεσμίες υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (Εγκ. 56/2012, Ε41/51/11-2-2011,
Γ99/1/38/6-2-2012)
Μετά την πάροδο προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ.
είτε πρόκειται για τύπο Α.Π.Δ. (01) δηλαδή κανονική είτε για τύπο (04) συμπληρωματική, η υποβολή γίνεται αποκλειστικά στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις που αναφέρονται στην
παρ. Α2 της παρούσης και για τις οποίες έχουν
δοθεί οδηγίες με την Εγκ. 56/2012.
Για τις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. από εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν
να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/51/11-2-2011.
Επίσης, για την διαχείριση Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα
και Παρατήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκπρόθεσμα, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Γ99/1/38/6-02-2012.
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Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων
του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α’)1
περιεχόμενα
1. Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, η διαδικασία και η αύξηση του ποσοστού
παρακράτησης σε τόκους καταθέσεων, σε πράξεις repos, σε ομόλογα χωρίς τοκομερίδια,
σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκα γραμμάτια αυτού, σε αποδόσεις συμβάσεων
παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.ά. Κοινοποίηση των παραγράφων 1 και 4
του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του
Ν.4110/2013. Εγκ./πολ. 1023/2013
282
2. Η κατάργηση απαλλαγής αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας. Κοινοποίηση άρθρων 18
και 20 Ν.4110/2013 και άρθρου 22, κεφαλαίου ε΄ της από 31.12.2012 Π.Ν.Π.
Εγκ./πολ. 1022/2013
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3. Η απαλλαγή των υπόχρεων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΦΑΣ.
Κοινοποίηση παραγράφου 2 άρθρου 23 Ν.4110/2013. Εγκ./πολ. 1018/2013
286
4. Η εισαγγελική παραγγελία για την άρση του απορρήτου. Κοινοποίηση
της παραγράφου 10 του άρθρου 8 Ν.4110/2013. Εγκ./πολ. 1016/2013
287

1. Η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος σε κινητές αξίες, ιδίως
σε τόκους καταθέσεων, repos,
ομόλογα και στην υπεραξία
παραγωγής χρηματοοικονομικών
συναλλαγών

Η εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών πολ. 1023/11.2.2013
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της
παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4110/
2013 (ΦΕΚ 17Α'/23.1.2013).
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.
1 και 4 του άρθρου 2, της παρ. 4 του άρθρου
6 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013
και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
1
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1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν.4110/2013 αντικαθίσταται το πρώτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ. Φ. Ε..
Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από δέκα
(10%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και από πράξεις REPOS. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ.
1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, στα ποσά
των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται
από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Ε. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο φόρος
αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των
τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης.
3. Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε.
ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατά-

Δ.Φ.Ν. 2013, σελ. 194 επ.

Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508

κοινοποίηση διατάξεων
θεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά
των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 αλλά εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά,
υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή δέκα
πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν
και τόκους της περιόδου 2012, στην οποία εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι,
κατά ρητή διατύπωση του νόμου, ο χρόνος που
οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και
απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος εκτοκισμού.
Ειδικά για τα ποσά των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις που εκτοκίσθηκαν από
την 1 η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του
Ν.4110/2013), επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που
οφείλεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να εισπραχθεί από οποιονδήποτε λογαριασμό τραπεζικού προϊόντος του
δικαιούχου, τηρουμένου του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης που διέπει τη σχέση
των τραπεζών με τους πελάτες τους και να
αποδοθεί από την ίδια την τράπεζα με ιδιαίτερη δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου
μήνα από την έκδοση της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στους πιο πάνω τόκους με το μειωμένο συντελεστή (10%) θα αποδοθεί από τις
τράπεζες με ιδιαίτερη δήλωση μέσα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 60 του Κ.Φ. Ε. προθεσμία, δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, ήτοι μέχρι 15.2.2013.
Διαφορετικά, θα πρέπει ο δικαιούχος να
καταβάλει ο ίδιος το επιπλέον οφειλόμενο ποσό φόρου εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης
στη Δ. Ο. Υ. στην οποία υπάγεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της
παρούσας. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζα υποΤόμος 67

χρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την
οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που
καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών.
5. Όσον αφορά τα ποσά τόκων από προείσπραξη προθεσμιακών καταθέσεων καθώς
και των τόκων με μηνιαία καταβολή που εκτοκίσθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012,
αυτά υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ανεξάρτητα αν
αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθόσον
με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
26 του Κ.Φ.Ε., χρόνος κατά τον οποίο αυτοί
καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί είναι εντός του έτους 2012.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
2 του Ν.4110/2013 αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12
του Κ.Φ.Ε.. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται
από δέκα (10%) σε δεκαπέντε (15%) τοις εκατό ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο
ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Μάλιστα, ο νέος συντελεστής παρακράτησης καταλαμβάνει και τους τόκους τίτλων που έχουν
ανανεωθεί και προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.
7. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 8
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο
της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή
κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (ZERO COUPON).
8. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περιπτ.
δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου ενεργείται για εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.
9. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
26 του Ν.2789/2000 ορίζεται, ότι, οι τόκοι, οι
οποίοι προκύπτουν από ομολογίες που εκδί-
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δουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν την ίδια φορολογική
αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν
από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα.
10. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος για τοκομερίδια είναι ο χρόνος που έχει ορισθεί για την
εξαργύρωσή τους.
11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι, οι τόκοι ομολόγων (Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών) που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα πέντε τοις
εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, καθόσον χρόνος
απόκτησης του εισοδήματος είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, ο χρόνος εξαργύρωσης των τοκομεριδίων.
Ειδικά, για τα ποσά των τόκων από ομόλογα που εξαργυρώθηκαν από 1.1.2013 έως
και 23.1.2013, επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θα πρέπει
να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από τον
ίδιο τον καταβάλλοντα τους τόκους ή να καταβληθεί από τον δικαιούχο, κατά περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 4 της παρούσας.
Στις περιπτώσεις που τα ποσά των τόκων
αφορούν ομόλογα ημεδαπών επιχειρήσεων
(εταιρικά ομόλογα), το επιπλέον ποσό φόρου
θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο (ομολογιούχο) εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από
την έκδοση της παρούσας, χωρίς προσαυξήσεις. Για το σκοπό αυτό, η εκδότρια εταιρία
υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από
την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων
που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού
αυτών. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν
ο ομολογιούχος έχει ήδη καταβάλει στην εκδότρια εταιρία το επιπλέον ποσό φόρου (5%).
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12. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4110/2013 αντικαθίσταται η παρ.
4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. και αυξάνεται από
δεκαπέντε (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%)
ο συντελεστής παρακράτησης στα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων (περ. η' παρ.
1 άρθρου 24 Κ.Φ.Ε.). Ο νέος συντελεστής
εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περ. α' της παρ.
1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
13. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 καταργείται
η περ. θ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε.,
δεδομένου ότι οι αποδόσεις από παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρούνται πλέον εισόδημα από κινητές αξίες και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο πλην των εξαιρέσεων που
ορίζονται με τις διατάξεις της περ. η' της παρ.
1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. (πιστωτικά ιδρύματα κ.ο.κ). Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 28 του ίδιου νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος
2014 (χρήση 2013) και μετά.
14. Με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.
6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι η παρακράτηση φόρου για τα εισοδήματα της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 24
ενεργείται κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύμβασης ή κατά την καταβολή τους εφόσον αυτό συμφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης και περαιτέρω, υπόχρεος
σε παρακράτηση φόρου ορίζεται, σύμφωνα με
την περ. δ' της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, το πρόσωπο που τα καταβάλλει.
15. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 8
του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περ. η' της παρ. 1 του άρθρου
24 θεωρείται ο χρόνος λήξης της σύμβασης.
16. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που
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αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%).
Ειδικά για τις συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που έληξαν από
την 1 η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 επί των εισοδημάτων των οποίων δεν παρακρατήθηκε φόρος ή παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%), ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4 του παρόντος.

2. Διευκρινίσεις για την κατάργηση
απαλλαγής αναπήρων από τέλη
κυκλοφορίας

Η εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών πολ. 1022/8.2.2013
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των
άρθρων 18 και 20 του Ν.4110/2013 (Α’
17), καθώς και της διάταξης του άρθρου
22, κεφάλαιο Ε', της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'256).
Για ενημέρωση και εφαρμογή σας κοινοποιούμε τις κατωτέρω διατάξεις:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του Ν.4110/2013 (17 Α).
Με τις διατάξεις αυτές α) καταργούνται τα
όρια ηλικίας των αναπήρων που δικαιούνται
απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας (4° και
70°) και β) ο όρος κατοικία που αναφέρεται
στις περιπτώσεις Α, Β, Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, δεν προσδιορίζεται πλέον κατά την έννοια των διατάξεων του
ΚΦΕ, με το οποίο καθορίζεται κριτήριο συνήθους διαμονής 183 ημερών. Με την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθ.
16 του Ν.1798/1988 να εκδοθεί απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν τα
νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται πλέον η έννοια της κατοικίας.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν.4110/2013(17 Α).
Τόμος 67

Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίστανται οι
διατάξεις των παρ. 4 και 5 του Ν.1798/88, κατ'
εξουσιοδότηση των οποίων είχε εκδοθεί και
η Γ4α/Φ15/1078 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την
οποία γίνονταν δεκτές οι γνωματεύσεις των
α'βάθμιων και β'βάθμιων Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Υγειονομικών Επιτροπών, προκειμένου για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας. Και από 1-1-2013 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της ιδίας παρ.
(2) του άρθρου 18 με τις οποίες ορίζεται ότι
τα ποσοστά αναπηρίας καθορίζονται με βάση τις γνωματεύσεις των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α..
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου.
Με τις διατάξεις αυτές το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
8 του Ν.3899/2010 καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011
(Α'66) που αφορούν σε απόσυρση ΕΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών IX αυτοκινήτων των
οποίων οι άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31-122000, παρατείνεται έως 31-12-2013, εφόσον
για αυτά καταβληθούν οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις έως την ημερομηνία
αυτή. Επίσης ορίζεται ότι, τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι 20-12-2013.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η πολ. 1091/2012.
4. Την διάταξη του άρθρου 22, κεφάλαιο
Ε', της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 256 Α'/31-12-2012.
Με την διάταξη αυτή τροποποιείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3845/2010
(65 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν.3899/2010 (Α'212)
και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του
άρθρου 3 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π. (Α'268),
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όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του Ν.4047/2012 (Α'31), και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από
την τηλεόραση, η 1-1-2014.

3. Διευκρινίσεις για την απαλλαγή
των υπόχρεων από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων του ΚΦΑΣ

Η εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών πολ. 1018/4.2.2013
Θέμα: Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.4110/
2013 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
και λοιπές διατάξεις».
Με την πιο πάνω διάταξη τροποποιούνται
και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012),
αναφορικά με την απαλλαγή των υπόχρεων
του Κ.Φ.Α.Σ. από την τήρηση βιβλίων. Επί των
νέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού, όπως ισχύουν μετά από την νέα κοινοποιούμενη διάταξη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων
Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση
στοιχείων λιανικής απαλλάσσεται το φυσικό
πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.,
το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και
την παροχή υπηρεσιών μέχρι πέντε (5.000)
χιλιάδες ευρώ.
Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και
τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία, τα
πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδα
τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ.
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α) ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα,
β) αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα
έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε
άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και
σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.,
γ) αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού,
δ) τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του
άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου
διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής,
γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί
και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων),
ε) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση,
στ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.
Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που αφορά η εξαίρεση των πιο πάνω
περιπτώσεων ε' και στ' έχουν δοθεί με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πολ. 1091/
14.6.2010.
Β. Νέα πρόσωπα μη απαλλασσόμενα
Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. δεν
απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, σε
σχέση με τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις:
α) Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες
και/ή πωλεί αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από
5.000 έως 10.000 ευρώ.
β) Ο υπόχρεος που αναφέρεται στις πιο
πάνω περιπτώσεις ε' και στ'.
Γενικές επισημάνσεις και δυνατότητες
για τους υπόχρεους των παραπάνω περιπτώσεων α) και β).
Δεδομένου ότι η ψήφιση των κοινοποιούμένων διατάξεων πραγματοποιήθηκε σε
χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης εφαρμογής τους, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων,
ως ακολούθως.
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508

κοινοποίηση διατάξεων
Δήλωση μεταβολής
Η δήλωση μεταβολής από τους πιο πάνω
υπόχρεους μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
15η Φεβρουαρίου 2013 χωρίς την επιβολή
προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 4 του
N.2523/97 όπως ισχύει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους, οι οποίοι, με
βάση τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (πριν την εν λόγω τροποποίησή τους), έχουν ήδη υποβάλλει
δήλωση μεταβολής για απαλλαγή καθώς και
από τους υπόχρεους, οι οποίοι ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων το 2012
και με τις νέες διατάξεις παύουν να είναι
απαλλασσόμενοι (υπόχρεοι που πωλούν αγαθά με ακαθάριστα έσοδα από 5.000 έως 10.000
ευρώ).
Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν δήλωση μεταβολής οι πιο πάνω νέοι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, οι οποίοι το 2012 τηρούσαν
βιβλία και με τις νέες διατάξεις εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση αυτή, εκτός της
περίπτωσης που έχει ήδη υποβληθεί σχετική δήλωση μεταβολής για απαλλαγή από την
τήρηση βιβλίων.
Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
Οι ανωτέρω υπόχρεοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του
Ν.1809/88, για τις υπηρεσίες που παρέχουν
και τα αγαθά που πωλούν, το αργότερο από
16.2.2013, θεωρούν δε το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και υποβάλλουν τη
δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική
υποχρέωση έως 28.2.2013.
Τρόπος προσδιορισμού των εσόδων για
τη λιανική πώληση αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών από 1.1.2013 έως 15.2.2013.
Τα έσοδα λιανικής για το διάστημα αυτό,
θα προσδιοριστούν αναλογικά με βάση τα έσοδα λιανικής του διαστήματος από 16.2.2013
έως 31.3.2013, (ξεχωριστά για την λιανική
πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών)
πολλαπλασιαζόμενα επί δύο (2) και θα καταχωρηθούν στα απλογραφικά βιβλία, με βάση
Τόμος 67

λογιστικό σημείωμα υπολογισμού τους, ανεξάρτητα εάν είχαν εκδοθεί ή όχι στοιχεία για
τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών για το διάστημα 1.1.2013
έως15.2.2013. Επισημαίνεται ότι οφείλεται
ΦΠΑ για το σύνολο των λιανικών πωλήσεων
του πρώτου τριμήνου του 2013, όπως αυτά
προσδιορίζονται ανωτέρω.
Όσον αφορά χονδρικές πωλήσεις αγαθών
ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι
15.2.2013 χωρίς επιβολή ΦΠΑ, δεν αναζητείται ο αναλογών ΦΠΑ, καθώς για τις πράξεις αυτές δεν είναι δυνατή η έκπτωση του
φόρου από το λήπτη. Επισημαίνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία.

4. Διευκρινίσεις για την εισαγγελική
παραγγελία άρσης απορρήτου

Η εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών πολ. 1016/1.2.2013
Θέμα: Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Ν.4110/
2013 (ΦΕΚ Α' 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του
Ν.4110/2013 προστίθεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νέα περίπτωση ιστ' ως εξής: «ιστ)
Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας του άρθρου 25 παρ.4 εδάφιο β'
του Ν.1756/1988, η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού
λειτουργού περί μη συνδρομής φορολογικού
απορρήτου.». Συνεπώς, η εισαγγελική παραγγελία συνιστά υπό τις προϋποθέσεις της
ανωτέρω διάταξης ένα επιπλέον λόγο άρσης
του φορολογικού απορρήτου και ισχύει από
τη δημοσίευση του νόμου (23-1-2013). Επισημαίνουμε ότι η διάταξη αφορά και περιπτώσεις εισαγγελικών παραγγελιών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του νόμου.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Παράταση αναστολής πλειστηριασμών
και απλοποίηση διαδικασιών ΕΣΠΑ
με τον Νόμο 4128 (ΦΕΚ 51Α/28.02.2013)1
Θέμα: Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική
ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις».
Με τον Νόμο 4128, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
28.02.2013, (ΦΕΚ 51Α/28.02.2013), κυρώνεται
και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 18.12.2012
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246
Α/18.12.2012) με την οποία εισήχθησαν κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μεταξύ των κυρωθεισών διατάξεων προβλέπονται τα εξής:
 Με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών
ΕΣΠΑ επιτρέπεται (παρ.8 του άρθρου 1) μέχρι 31.12.2012 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (Α΄ 43) και κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν
αντίθετου συμβατικού όρου, η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων
συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, διάταξη η οποία ωστόσο καταργείται με
το δεύτερο άρθρο της ως άνω Π.Ν.Π.
 Με το άρθρο 5 παρατείνεται κατά ένα έτος
και έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από
πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής
πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς
των απαιτήσεων αυτών (παρ. 1 του άρθρου 1
της Π.Ν.Π.16/12/2011 (ΦΕΚ 262Α) όπως αυ1
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τή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.
4047/2012 (ΦΕΚ 31Α).
Παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2013, και η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, όπως αυτή
προβλέπεται στις διατάξεις για τη ρύθμιση των
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
(παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.3869/2010).

Η δήλωση φόρου υπεραξίας ακινήτων
για το έτος 2012

Υ.Α./πολ. 1012/25.1.2013
Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25
του Ν.2065/1992.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας,
για το έτος 2012, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία έντυπα, ήτοι:
α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.
β. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων,
η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
γ. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω
δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα
Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
3. Σημειώνεται ότι στον πίνακα 2 του εντύπου
της δήλωσης φόρου υπεραξίας (Φ.01.020), για
τον υπολογισμό της φορολογητέας υπεραξίας
γηπέδων και κτιρίων και του φόρου που οφείλεται, κατά περίπτωση, όπως αυτός έχει απεικονισθεί στην εφαρμογή παραλαβής της δήλωσης
στο σύστημα TAXIS, το πεδίο «Μείον: Ζημία που
αναλογεί (αυτή που αναγνωρίζεται)» έχει χαρακτηρισθεί ως κωδικός 449.

Το πλήρες κείμενο του νόμου βρίσκεται στο ηλεκτρονικό Δ.Φ.Ν. και στην στήλη «Νομοθετήματα».
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων για
το έτος 2013

Υ.Α./πολ. 1035/12.2.2013
Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013
και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται
με αυτή.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Η δήλωση είναι δυνατό να υποβληθεί σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον:
α) περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου και οι διαστάσεις του βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 Χ 13 ½ in (280
χιλ. Χ 353 χιλ.),
β) η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι ευανάγνωστη - έντονη και τα γράμματα και οι
αριθμοί δεν εφάπτονται μεταξύ τους,
γ) οι καταχωρήσεις δεν εφάπτονται ή καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές
του εντύπου,
δ) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων, στο επάνω αριστερό τμήμα της, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.
ε) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου.
Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη
των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και
4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύουν,
κυρώσεις.
2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο
και συνοδεύεται κατά περίπτωση από:
α) τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων
(έντυπα 1-5, Κ1-Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) και τις βεβαιΤόμος 67

ώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή
τους. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων
είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά. Για οποιαδήποτε
ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997, όπως
ισχύουν, κυρώσεις.
β) αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της
απαλλαγής ακινήτου σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002,
όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί με την πολ.1112/
12.5.2011 ΑΥΟ.
γ) το σύνολο των δικαιολογητικών απαλλαγής από το φόρο, όπως αυτά έχουν ορισθεί σύμφωνα με τις πολ.1093/14.6.2010 και πολ.1114/
17.5.2011 Α.Υ.Ο., για τις εταιρείες οι οποίες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου
επί ακινήτων και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, τα οποία πρέπει
να συμφωνούν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο.
3. Για τα απαλλασσόμενα ακίνητα δεν απαιτείται η συνυποβολή των φύλλων υπολογισμού
της αξίας τους.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της
Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
5. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της
αρμόδιας ελεγκτικής φορολογικής αρχής μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον
έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βεβαιώσεις σε εταιρείες που
ιδρύθηκαν με Υπηρεσία Μίας Στάσης

Εγκ. υπ. Οικ./πολ. 1042/4.3.2013
Θέμα: Κατάργηση της πολ. 1136/15-6-2011
«Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης».
Μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011
(ΦΕΚ 470 Β') διαπιστώθηκε ότι, οι βεβαιώσεις,
που χορηγούσαν οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης
και έναρξης εργασιών (απόδοσης Α.Φ.Μ.) στις
προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, δεν
περιείχαν τα πλήρη στοιχεία της έναρξης εργασιών τους (Κ.Α.Δ., διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας, μέλη νομικού προσώπου κ.ά.) με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες, να προσέρχονται
στις Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με την πολ.
1136/15-6-2011 (ΑΔΑ 4 Α31-Η-5Ν)2.
Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι, σήμερα,
έχουν εκλείψει οι λόγοι έκδοσης της παραπάνω
εγκυκλίου εφόσον, πλέον, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης μετά
την ολοκλήρωση έναρξης εργασιών των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία αυτών, καταργείται η
πολ. 1136/15-6-2011 (ΑΔΑ 4 Α31-Η-5Ν).

Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΜΥ

Υ.Α./πολ. 1214/7.12.2012
Θέμα: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. πολ. 1033/18.02.2011 ως εξής:
«1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου
μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης
2010 και μετά , υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο
της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr»
2
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2. Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. πολ.1033/18.02.2011 ως εξής:
«3. Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται
υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, εφόσον οι
αρχικές προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί
με τον ίδιο τρόπο με την επισήμανση ότι ήδη δεν
έχει υποβληθεί άλλη παρόμοια τροποποιητική
δήλωση στην Δ.Ο.Υ.»
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εμπορική αμοιβή, επιτόκιο και ράντα
σε μεταβίβαση επιχείρησης στο έτος
2013

Εγκ. υπ. Οικ./πολ. 1013/29.1.2013
Θέμα: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της
άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.
Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την
εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/πολ. 1053/
1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
κατά το έτος 2013, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (12.880) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (16.744). Για μεταβιβάσεις μεριδίων κ.λπ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα
έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/πολ.
1200/28.6.2000 εγκύκλιο.

Δ.Φ.Ν. 2011, σελ. 1003.
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2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά
στρογγυλοποίηση 4,3.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.

Σήμανση δεδομένων ασφαλών
πληροφοριών ΚΦΑΣ

Υ.Α./πολ. 1020/5.2.2013
Θέμα: Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του
Κ.Φ.Α.Σ.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Παρέχεται η δυνατότητα, από 1.1.2013,
χρήσης των Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών
Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του
Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), για τη διασφάλιση
των πληροφοριών που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του
Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012 ΦΕΚ 222 Α'), στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκμετάλλευσης χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης καθώς και στους γιατρούς και οδοντιάτρους.
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι προαιρετικά σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε
εγγραφή - καταχώρηση των δεδομένων των πληροφοριών, που ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και
«..._b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης εγγραφής φυλάσσονται,
όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. με την υποχρέωση να
Τόμος 67

εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από
οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς διαθέτουν
ήδη μηχανισμό για τη σήμανση των φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου-ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης των
εγγραφών των πληροφοριών αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Φορολογικοί έλεγχοι από τα ειδικά
συνεργεία ελέγχου στα Δ.Ε.Κ.
Υ.Α./ΔΕΛ Α 1016842 ΕΞ 2013/25.1.2013
Θέμα: Ανάθεση διενέργειας φορολογικού
ελέγχου.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου καθώς και επανελέγχου όπου
απαιτείται όλων των κάτωθι εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην αριθ.
1125634/ΔΕ-Β72.9.20Ί1 Α.Υ.Ο.Ο., «Συγκρότηση
Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου», όπως ισχύει,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
B. Στο παραπάνω Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των φύλλων
ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων,
καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων
ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. πολ.
1039/2012, όπως ισχύει, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των
σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Φόρος εισοδήματος και δαπάνες
βεβαίωσης σε λύση μίσθωσης

Εγκ. υπ. Οικ./πολ. 1017/1.2.2013
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και
προσθήκες από τον μισθωτή, κατά την πρόωρη λύση της μίσθωσης.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2238/1994, ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται η αξία που έχει
κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που
ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος
του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν
μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του
εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με
διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει ορισθεί στη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά
το χρόνο της ανέγερσής της, σε μέρη ίσα με τον
αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση
του εδάφους. Ως αξία της οικοδομής που έχει
ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαμβάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία
εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά
στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδομή. Σε
περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που
τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον
ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίστηκε με
αυτόν τον τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από
εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και σε συνέχεια απο τα διοικητικά δικαστήρια. Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της
οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν με-
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τά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν
στην κυριότητα του εκμισθωτή.
2. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' της
παρ.1 του άρθρου 102 του ίδιου νόμου ορίζεται,
ότι για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου
101 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, κλπ.), ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται
κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι
την 31η Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με
την αρχή αυτή κάθε χρήση είναι αυτοτελής και
ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των
επόμενων χρήσεων.
Κατά συνέπεια, τα μεν ακαθάριστα έσοδα και
κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν,
οι δε δαπάνες κατατάσσονται στην χρήση την
οποία βαρύνουν (σχετ. το 1056008/10827/
Β0012/3.8.2004 έγγραφό μας).
3. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δαπανών
βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθωμένο ακίνητο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία λύνεται η μίσθωση (σχετ.
τα 1015038/10108/Β0012/25.06.1997, 1031863/
10408/Β0012/28.03.2000 και 1015586/10239/
Β0012/13.03.2007 έγγραφά μας).
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου για το οποίο έχουν
πραγματοποιηθεί από τον μισθωτή δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών και η μίσθωση αυτού
λύεται πρόωρα, ο εκμισθωτής, στη χρήση εντός
της οποίας λύεται πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης
του εν λόγω ακινήτου, θα υπολογίσει εφ' άπαξ
ως εισόδημα από οικοδομές της περ. β' της παρ.1
του άρθρου 21 του Ν.2238/1994, το σύνολο του
ποσού των δαπανών και βελτιώσεων στο μίσθιο
που απομένει προς κατανομή στα επόμενα έτη,
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κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 της παρούσας.
5. Από το χρόνο έκδοσης της παρούσας, κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει
να ισχύει.

Η επιστροφή Ε.Φ.Κ. σε DIESEL

Εγκ. υπ. Οικ./Δ5 1035976 ΕΞ 2013/
26.2.2013
Θέμα: Ανανέωση της ισχύος της απόφασης
της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την
χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
1) Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε. BANK της επιστροφής
στους αγρότες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται στην γεωργία, με πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους, που έγινε δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. πρωτ.
1075801/3809/0005/31-7-2009 (ΦΕΚ 1594/Β’/48-2009), μόνο για την καταβολή της πρώτης (Α')
δόσης.
2) Η ανάθεση γίνεται με τους ίδιους όρους
της ανωτέρω απόφασης με εξαίρεση τον όρο της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 ήτοι την αμοιβή της
Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία
ορίζεται στο ποσό 0,20 ευρώ. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πίνακας Κ.Α.Δ.

Εγκ. υπ. Οικ. ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 2013/
5.2.2013
Θέμα: Πίνακας Κωδικών Αριθμών ΔραστηΤόμος 67

ριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του
Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει.
Σε συνέχεια του ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/1912-2012 (ΑΔΑ Β4Μ1Η-1ΨΘ) εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού πρέπει να προσκομίζεται, από τον υπόχρεο, κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, σας κοινοποιούμε πίνακα δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η προσκόμιση της εν λόγω ταυτότητας.

Στατιστικά κατώφλια ενδοκοινοτικών
συναλλαγών 2013
Εγκ. υπ. Οικ./πολ. 1038/19.2.2013
Θέμα: Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 232/Γ48/7.1.2013 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε.
638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) για τις αφίξεις και
β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις
αποστολές.

Παράταση β’ και γ’ δόσης ΦΠΑ έτους
2010
Υ.Α./πολ. 1015/31.1.2013
Θέμα: Παράταση προθεσμίας καταβολής της
δεύτερης και τρίτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010 ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου
2013 και της τρίτης δόσης η 29η Μαρτίου 2013,
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αντίστοιχα. Για την καταβολή των ποσών αυτών
αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράταση προθεσμίας υποβολής
Α.Π.Δ. δ’ τριμήνου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/15/28.1.2013
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ'
τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012
Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα.
ΣΧΕΤ.: Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/29/191-12, Γ99/1/94/17-4-12, Γ99/1/101/145-12, Γ99/1/144/27-7-12 & Γ99/1/183/
19-10-12.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λόγω τεχνικών προβλημάτων που
προέκυψαν κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ' τριμήνου 2012 μέσω διαδικτύου, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομοτεχνικών
έργων να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για
την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ' τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 5/2/2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να
ακυρωθούν οίκοθεν.
Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.
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Παράταση προθεσμίας για δηλώσεις
φόρου υπεραξίας ακινήτων

Υ.Α./πολ. 1014/29.1.2013
Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής
της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 25 του N.2065/1992.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.2065/1992
και η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013, παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικό έντυπο για αμοιβές αξιωματικών
και πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
Εγκ. υπ. Οικ./πολ. 1039/22.2.2013
Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού
Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2013, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που
αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2012,
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την πολ. 1030/15-2-2011 εγκύκλιό μας.

Ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής Ε9
για το έτος 2013

Υ.Α./πολ. 1029/15.2.2013
Θέμα: Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους
2013.
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Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών
προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
2. Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
3. Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.
4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της
δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την
30ή Ιουνίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβίβαση στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από
θεραπευτήρια και ιδιωτικά σχολεία

Υ.Α./πολ. 1011/21.1.2013
Θέμα: Τροποποιήσεις των πολ. 1195/2012
Α.Υ.Ο. και πολ. 1077/2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της πολ. 1077/26-3-2012 Α.Υ.Ο.
1.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη
Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την ιατρική πράξη,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων (ICD-10)/ ιατρικών
πράξεων. Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που
αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατριΤόμος 67

κές γνωματεύσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν
και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς που παρέχουν με προσωπική εργασία τις ιατρικές
υπηρεσίες και πράξεις τους είτε στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες, είτε στα
ιατρεία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.»
1.2. «Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της
χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων
των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις
από το 2010 και εφεξής.
15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως και
την 20-02-2013. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010
έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3
έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011».
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της πολ. 1195/12-10-2012
Α.Υ.Ο.
2.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
3.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και
μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά
γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν
στην περίπτωση δ' της παρ.1 του άρθρου 16 του
Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
2 του άρθρου 3 του Ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α'),
διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων
και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.
3.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα
ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την
εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που
καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
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β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν
έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό
αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, ιδιαίτερα μαθήματα, κ.λπ.).
3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ.3 του άρθρου 48, της περ. γ' της παρ.4
του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα
λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας
που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδι-

αιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και
πιστοποιήσεων γενικά, Ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια
ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτα, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, σχολές οδήγησης, ωδεία
και μουσικές σχολές, σχολές χορού, πολεμικών
τεχνών και γυμναστήρια)».
2.2. «Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
7.1. Η παρούσα, αναφορικά με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και
εφεξής.
7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως και την 20-22013».
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(συνέχεια από τη σελ. 244)

Η χορήγηση «διατακτικών» από επιχειρήσεις στο προσωπικό
αυτών ή σε άλλα πρόσωπα και η αντιμετώπισή τους από
φορολογικής πλευράς
β. «Διατακτικές» χορηγούμενες από επιχειρήσεις σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν στο
προσωπικό αυτών. Σε περίπτωση, που οι «διατακτικές» χορηγούνται από τις επιχειρήσεις,
σε οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν στο προσωπικό τους και δεν
τυγχάνουν υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (πρώην επιτηδευματίες, κατά τον Κ.Β.Σ.), τότε:
1) Οι σχετικές αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών, που θα εκδοθούν από τις επιχειρήσεις προς τους λήπτες των ως άνω «διατακτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), θα πρέπει να υποβάλλονται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Σημειώνεται, ότι στο
τέλος αυτό του χαρτοσήμου (3,60%) θα πρέπει να υποβάλλονται και οι αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών, που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις στο προσωπικό τους, στην
περίπτωση, που η αξία των «διατακτικών», που χορηγούνται από τις επιχειρήσεις στο
εν λόγω προσωπικό, δεν θεωρείται, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ως μη συντρεχουσών επί της αξίας αυτής των σχετικών προϋποθέσεων, που ορίζονται στο άρθρο
45 παρ. Ιβ' του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994).
2) Η αξία των αποδείξεων επαγγελματικών δαπανών δεν θα τυγχάνει εκπεστέα από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αυτών.
Παναγιώτης Ρέππας
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ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μαρτίου 2013
Συνοπτική παρουσίαση φορολογικών υποχρεώσεων
1.3.2013 με Α.Φ.Μ. 8
4.3.2013 με Α.Φ.Μ. 9
5.3.2013 με Α.Φ.Μ. 10,
20, 30, 40, 50
6.3.2013 με Α.Φ.Μ. 60,
70, 80, 90, 00

Προσωρινή δήλωση Φ.M.Y. μηνός Ιανουαρίου 2013 εφόσον ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την
προηγούμενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα. Επίσης και τα
ασφαλιστικά ταμεία (άρθρα 57§1 και 59§2 Ν.2238/1994).

11.3.2013

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα
για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο
έτος. Mαζί υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων (άρθρο 107§1 & 2 Ν.2238/1994).

15.3.2013

Υποβολή δήλωσης και απόδοση Φ.Μ.Υ. για τους μισθούς αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που κατεβλήθηκαν κατά το β’ εξάμηνο του προηγουμένου έτους (άρθρο 59 §4 Ν.2238/1994).
β) Δήλωση και καταβολή φόρου 33% από αλλοδαπές επιχειρήσεις
και αλλοδαπούς οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στο εισόδημα από κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε. Όταν δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές αξίες, με εξαίρεση τα μερίσματα, είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής, η παρακράτηση φόρου ενεργείται με συντελεστή 20% (άρθρο 114§2 Κ.Φ.Ε.).
γ) Δήλωση και καταβολή φόρου 40% στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή για την εξόφληση δανείων που συνάπτουν με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(άρθρο 12§13 Κ.Φ.Ε.).
δ) Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου για τους τόκους δανείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα (άρθρα 24§1γ’ & 54§4 Κ.Φ.Ε.).
ε) Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου για τους τόκους από καταθέσεις και πράξεις repos που καταβλήθηκαν
τον προηγούμενο μήνα (άρθρα 12§1 & 24§1,2 Κ.Φ.Ε.).
στ) Δήλωση και καταβολή φόρου για τους τόκους από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 12§8 Κ.Φ.Ε.).
ζ) Δήλωση και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% στους
τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή και με συντελεστή 33% όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (άρθρο 13§13 Κ.Φ.Ε.).
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προθεσμίες μαρτίου 2013
15.3.2013 (συνέχεια)

η)

θ)

ι)

ια)

ιβ)

ιγ)

ιδ)

ιε)

ιστ)

20.3.2013

α)

β)

20.3.2013 με Α.Φ.Μ. 1
21.3.2013 με Α.Φ.Μ. 2
22.3.2013 με Α.Φ.Μ. 3
26.3.2013 με Α.Φ.Μ. 4
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α)

Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 25% για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο
μήνα σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα (άρθρο
13§6 Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 25% για αμοιβές σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν κατάρτιση
μελετών και σχεδίων κ.λπ. που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 13§8 Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 25% για τις
αμοιβές σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 13§12 Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 3% για εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων κ.λπ. προσόδων που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 55§1β’ Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου για αμοιβές
μεσιτών ή αντιπροσώπων για προμήθειες από αλλοδαπους οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 55§1γ’ Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ
κ.λπ. (άρθρο 55§1στ’ Κ.Φ.Ε.).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 2‰ για χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (άρθρο 9§2 Ν.2579/1998 & άρθρο 27§2 Ν.2703/1999).
Δήλωση και καταβολή παρακρατηθέντος φόρου 40% για αμοιβές μελών Δ.Σ. και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα
και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105§6α’,
β’, γ’ από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 54§5 ΚΦΕ).
Yποβολή δήλωσης και καταβολή τον μήνα Φεβρουάριο του 2013
από τα πιστωτικά ιδρύματα του παρακρατηθέντος φόρου 20%
στα κέρδη από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Kαταβολή του αγγελιόσημου επί των διαφημίσεων που γίνονται από τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά για
το προηγούμενο δίμηνο (άρθρο 12 Ν.2328/1995, πολ. 1217/
29.7.1996).
Υποβολή δήλωσης από ασφαλιστικές επιχειρήσεις τελών χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρ/μου (δ’ τριμήνου προηγ. έτους) για: i) δάνεια των ασφαλιστικών εταιριών επί ασφαλιστιρίων ζωής (Π.Δ.
160/1978 - ΦΕΚ 34 Α), ii) κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής (Π.Δ.
160/1978 - ΦΕΚ 34 Α).
Προσωρινή δήλωση Φ.M.Y. μηνός Φεβρουαρίου 2013 εφόσον ο
υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα. Επίσης και τα ασφαλιστικά ταμεία (άρθρα 57§1 και 59§2 Ν.2238/1994).
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προθεσμίες μαρτίου 2013
Δήλωση για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 παρακρατηθέντος φόρου 20% στο ακαθάριστο ποσό από αμοιβές
ελευθέριου επαγγέλματος όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300
ευρώ (άρθρο 58§1 & 59§1 Ν.2238/1994).
γ) Δήλωση για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 παρακρατηθέντος φόρου 20% για καταβολές σε τρίτους, προμήθειες, μετιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων
κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζονται από τον ΚΦΑΣ η έκδοση στοιχείου από τον δικαιούχο
των αμοιβών αυτών (άρθρο 55§1ε' & 59§1 Ν.2238/1994).
δ) Δήλωση από A.E. για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013
παρακρατηθέντος φόρου 40% στον μισθό που καταβάλλουν στα
μέλη του Δ.Σ. (άρθρα 55§1α’ & 59 §1 Ν.2238/1994).
ε) Δήλωση από ΕΠΕ για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013
παρακρατηθέντος φόρου 40% στον μισθό που καταβάλλουν
στους εταίρους (άρθρα 55§1α’ & 59 §1 Ν.2238/1994).
στ) Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 από εκείνους που απασχολούν κατά σύστημα
έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό (άρθρα 57 §1 & 59 § 1
Ν.2238/1994).
ζ) Yποβολή δήλωσης για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2013 και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% για την
αποζημίωση που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή (άρθρο 55§1ε’ Ν.2238/1994).
η) Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοσης της προκαταβολής φόρου 15% για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013
από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές των δικηγόρων για παραστάσεις στα δικαστήρια. Ο φόρος αποδίδεται από
τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 52§5 και 59§1 του Κ.Φ.Ε.
- ΑΥΟ πολ. 1210/6.10.2011).
θ) Υποβολή δήλωσης και απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους του παρακρατούμενου φόρου 15% για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 επί οποιοδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους.
ι) Υποβολή δήλωσης και απόδοσης από το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις
δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ του παρακρατηθέντος φόρου 15% για
το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 για δικηγορικές
αμοιβές ο οποίες υπολογίζονται επί των ακαθαρίστων αμοιβών
των συναρτωμένων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης.

27.3.2013 με Α.Φ.Μ. 5
28.3.2013 με Α.Φ.Μ. 6
29.3.2013 με Α.Φ.Μ. 7
1.4.2013 με Α.Φ.Μ. 8
2.4.2013 με Α.Φ.Μ. 9
3.4.2013 με Α.Φ.Μ. 10,
20, 30, 40, 50
4.4.2013 με Α.Φ.Μ. 60,
70, 80, 90, 00

β)

26.3.2013

α)

Τόμος 67

Yποβολή χρεωστικής περιοδικής δήλωσης και απόδοσης του
ΦΠA ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν βιβλία διπλογραφικά του ΚΦΑΣ για τον μήνα Φεβρουάριο
του 2013 υποβάλλουν περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET και καταβάλλουν το 40% του φόρου
ή όλο το ποσό (άρθρο 38§1 Ν. 2859/2000). Υποβολή ηλεκτρονικά στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT).
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26.3.2013 (συνέχεια)

β)

γ)

δ)

29.3.2013

α)

β)

γ)

δ)

ε)

Yποβολή για τους τηρούντες απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ περιοδικής δήλωσης ΦΠA μηνός Φεβρουαρίου του 2013 εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών. Καταβολή του 40% του φόρου ή όλο το ποσό
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000).
Οι υπόχρεοι Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών ως επίσης και Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών για τον μήνα Φεβρουάριο του 2013 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Α.Υ.Ο. 1091538/7452/1652/πολ.
1127/25.9.2009).
Ηλεκτρονική υποβολή της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT)
από τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα (Α.Υ.Ο. πολ. 1267/31.12.2011).
Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
(Φ.Μ.Υ.) η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον ΑΦΜ, το ποσό των αμοιβών κ.λπ. (άρθρο 59§3 N.2238/1994).
Υποβολή από τις Τράπεζες στην αρμόδια ΔΟΥ του εισαγωγέα,
αντίγραφα αδειών εκτελωνισμού του προηγούμενου έτους (άρθρο 82§2 Ν.2238/94 και Α.Υ.Ο. 1007521/410/πολ. 1016/21.1.91).
Υποβολή από τις Τράπεζες στοιχείων για οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν με δική τους αρμοδιότητα και πρωτοβουλία για κάθε φορολογούμενο στην αρμόδια
ΔΟΥ που φορολογείται ο φορολογούμενος (άρθρο 82§2 Ν.2238/
1994 και Α.Υ.Ο. 1007521/410/πολ. 1016/21.1.1991).
Τελευταία ημέρα για την καταβολή της έκτης δόσης (6/8) από
τη δήλωση φόρου εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. που έκλεισαν
διαχείριση 30/6/2012 (άρθρο 64§3 Ν.2238/1994).
Τελευταία ημέρα για την καταβολή της πέμπτης δόσης (5/8)
Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έκλεισαν διαχείριση 30/6/2012 (Α.Ε., Ε.Π.Ε.κ.λπ.)
(άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

Για την πληρέστερη, εγκυρότερη και πιο επίκαιρη
ενημέρωσή σας εγγραφείτε συνδρομητές στο Δ.Φ.N.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18A΄/25.1.2013)1
Η επιβολή εισφοράς σε ναυτιλιακά γραφεία αλλοδαπών
επιχειρήσεων, η επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης, οι
αλλαγές στον ΚΦΑΣ καθώς και ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,
σε δικηγόρους με πάγια αντιμίσθια σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, στο πιστοποιητικό λογιστών, σε θέματα του
υπουργείου Οικονομικών κ.ά.
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής
Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 11 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης-Συναλλαγών
Άρθρο 12 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
Άρθρο 13 Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 20 Τροποποίηση του π.δ. 340/1998 και άλλες ρυθμίσεις
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Το συνολικό κείμενο του νόμου δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό Δ.Φ.Ν. στη στήλη «Νομοθετήματα». Εδώ
παρατίθενται τα άρθρα του νόμου που έχουν φορολογικό περιεχόμενο, καθώς και αυτά που ρυθμίζουν θέματα του υπουργείου Οικονομικών, τις εργασιακές σχέσεις, δικηγορικά θέματα και θέματα πιστοποιητικού
λογιστών.
1

Τόμος 66
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περιεχόμενα (συνέχεια)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 32 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4001/2011 και του Ν.3889/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 34 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4093/2012
Άρθρο 35
Άρθρο 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43 Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Α’ 77)
Άρθρο 44 Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 11
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4093/2012
σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης-Συναλλαγών
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την περίπτωση 1
της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε’ του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν
τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών
που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15
αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων,
καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως
αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του
άρθρου αυτού,».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8
του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό
εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις
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«εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του
παρόντος άρθρου».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του
άρθρου 6 οι λέξεις «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον
δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του
άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις:
«καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των
δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνιση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά
το τιμολόγιο».
5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να
αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση»)
διαγράφεται.
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του
άρθρου 6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του,
τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως
αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και
11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508

νομοθεσία-εγκύκλιοι
τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το
πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του».
7. Στο στοιχείο β’ της παραγράφου 15 του
άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται
στον πελάτη».
8. Στο στοιχείο γ’ της παραγράφου 15 του
άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο».
Άρθρο 12
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου
Στην υποπαράγραφο Γ2 του άρθρου πρώτου
του Ν.4093/2012, η υφιστάμενη περίπτωση 6
αναριθμείται ως περίπτωση 7 και προστίθεται
περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλές των τρίτων.»
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών
1. Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου
Γ1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012, μετά τις λέξεις «του Ν.3528/2007
(Α’ 26)» προστίθενται οι λέξεις «και της παρ. 5
του άρθρου 65 του Ν.3584/2007 (Α’ 143)».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Ν.4024/2011 (Α’226), μετά τις λέξεις «του παρόντος νόμου» προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο Ν.4024/2011, η φράση «και το ερευνητικό
προσωπικό που αμείβεται σύμφωνα με το β’ μέρος του Ν.3205/2003».
3.α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του
άρθρου 4 του Ν.3864/2010 (Α’ 119), μετά τις λέξεις «η ιδιότητα υπαλλήλου» και πριν τις λέξεις
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«του Υπουργείου Οικονομικών» προστίθενται οι
λέξεις «ή γενικού γραμματέα».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του Ν.3864/2010 οι λέξεις «εξ ολοκλήρου» διαγράφονται και μετά τις λέξεις «σε
μετρητά» προστίθενται οι λέξεις «ή με ομόλογα του ΕΤΧΣ ή με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ».
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.3864/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ομοίως, μπορεί να
ληφθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν.
2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της
γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου προς τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι λαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 του Ν.3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής: «Για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης
και των επαναληπτικών της, καθώς και για την
υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»
ε. Το σημείο 9 της υποπαραγράφου Δ1 της
παραγράφου Δ’ του Ν.4093/2012 καταργείται.
4. Μετά την περίπτωση δ’ της παραγράφου
18 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί
των κερδών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν
έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού,
μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή τους, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του Ν.3049/2002 (Α’ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Εσόδων - Αποκρατικοποιήσεις».»
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5.α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού προσωπικού
των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από
τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο γράφονται ειδικές προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης
φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός
ή ημερομίσθιο και ο,τιδήποτε συνεντέλλεται με
αυτόν και καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση.
β. Ο τηρούμενος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου» καταργείται την 30ή Απριλίου 2013.
γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να
εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, το
αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2013. Έως την
ημερομηνία αυτή, είναι δυνατή η καταβολή των
ως άνω αποδοχών μέσω του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαιο προς
πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου».
6. Στο τέλος της παραγράφου 1γ του άρθρου
2 του Ν.3545/2010, όπως αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 3 της από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο 53 του παρόντος σχεδίου νόμου,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπάλληλους και τους δημόσιους
λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που
εμπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν
συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία σχετική με την
υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και
261 ΠΚ (παρότρυνση υφιστάμενων και ανοχή).»
7.α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’
της παρούσας παραγράφου, καταργείται από τη
δημοσίευση του παρόντος το δικαίωμα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός
Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να διεξάγει την προβλεπόμενη
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στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 (Α’256) και στο
άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α’ 59) δραστηριότητα.
β. Δύναται να παραχωρείται, μέσω διεθνούς
πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε εταιρεία ειδικού
σκοπού (Παραχωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το μη αποκλειστικό
δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα1 (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της
Ελληνικής Επικράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών (γ) το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών
προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της
διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης
αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί
ιπποδρομιών (sweepstake)1 (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής
αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που
διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 ΑΚ.
γ. Η αποκλειστικότητα του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί των ιπποδρομιών μέσω του διαδικτύου
ισχύει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020. Μετά τη
συγκεκριμένη ημερομηνία, ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων μόνο επί ιπποδρομιών που διοργανώνει ο
ίδιος. Η χορήγηση αδειών για τη διοργάνωση
και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών μέσω διαδικτύου από τρίτους, μετά
τη 12η Οκτωβρίου 2020, γίνεται με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του
Ν.4002/2011.
δ. Στη σύμβαση παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα: ο
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χρόνος έναρξης της ισχύος της παραχώρησης,
η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι ανανέωσής της ή/και τροποποίησής της, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση και ο τρόπος καταβολής του, η λήψη απαραίτητων μέτρων για την
οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών, θέματα που αφορούν το δίκτυο πρακτορείων διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων
του, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού των
ακαθάριστων εισπράξεων που θα διατίθενται
για τα έπαθλα ιπποδρομιών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, και ιδιαίτερα
οι σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των
αμοιβαίων στοιχημάτων, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της παραχωρήσεως, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεών του ή των διατάξεων, οι οποίες διέπουν
εκάστοτε τη διοργάνωση των ιπποδρομιών και
τη διεξαγωγή του στοιχήματος, ο τρόπος επίλυσης των αναφυομένων διαφορών και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το παρεχόμενο δικαίωμα.
ε. Όσοι επιτρέπεται να διοργανώνουν και
διεξάγουν επίγειο ή διαδικτυακό ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ιπποδρομιακό στοίχημα, προκαθορισμένης απόδοσης ή αμοιβαίο, δύνανται
να το διεξάγουν είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν οι ίδιοι είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν άλλοι φορείς, στην ημεδαπή ή στην
αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση του φορέα που
οργανώνει και διεξάγει τη σχετική ιπποδρομία.
στ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας
παραγράφου, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί
την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968
και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 δραστηριότητα. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΕ, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος
στοιχήματος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδρομιών, για την εφαρμογή του άρθρου
5 παρ. 1 στοιχείο β’ του α.ν. 598/1968, με ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο απομένει μετά τη
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διανομή των υπό στοιχείου α’ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήματος. Με τη θέση σε
ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του
νόμου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε
εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συμβάσεις που
έχουν καταρτισθεί μεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του
Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε
ισχύ.
ζ. Από την κατά τα ανωτέρω θέση του ΟΔΙΕ
Α.Ε. σε εκκαθάριση και με την επιφύλαξη διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 40 του π.δ. 56/1999,
καταργούνται ο α.ν. 598/1968, το π.δ. 56/1999,
το άρθρο 23 του Ν.1646/1986, το άρθρο 8 του
Ν.191/1975 και ο Κανονισμός Προμηθειών του
ΟΔΙΕ (υ.α. 356/1994, Β’911).
η. Κάθε άλλη αναφορά των κείμενων διατάξεων στον ΟΔΙΕ Α.Ε. θα νοείται ως αναφερόμενη στον εκάστοτε Παραχωρησιούχο.
θ. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία οργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί
ιπποδρομιών είναι η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 16 και 17 του Ν.3229/2004 (Α’ 38)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25
έως 54 του Ν.4002/2011 (Α’ 180) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α’ 14), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του Ν.3051/2002
(Α’ 220). Ο εκάστοτε Κανονισμός Στοιχηματικών
Ιπποδρομιών εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Παραχωρησιούχου. Στο
προσωπικό των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του
Ν.3429/2005 (Α’ 314), οι μετοχές των οποίων
έχουν μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ
ή μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο εφεξής σε αυτό και μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υπηρεσιακό και βαθμολογικό - μισθολογικό καθεστώς που ισχύει και για το προσωπικό των λοιπών ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του
Ν.3429/2005.
8. Στα ένδικα μέσα ασκήθηκαν από 9.11.2012
και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου
τρίτου του Ν.4092/2012, θεωρείται ότι η προϋ-
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πόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία
τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται
εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην
αρμόδια ΔΟΥ εντός 15 ημερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση
ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
9.α. Οι διατάξεις με τις οποίες έχει ανατεθεί, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 41
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της Γραμματείας
αυτής με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου
μόνου του Ν.4093/2012 (Α’ 222) και αναφέρονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων, η οποία συνιστάται με την ανωτέρω
διάταξη.
β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ
της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου μόνου του Ν.4093/2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 340/1998 και άλλες
ρυθμίσεις
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ.
340/1998 (Α’ 228), όπως τροποποιήθηκε με την
περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,
μετά τις λέξεις «συνοδεύεται υποχρεωτικά από»
προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά τις λέξεις
«όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι
λέξεις «του παρόντος».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998,
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της
υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή

306

της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της
επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός
από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων
δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της
αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού
επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του
αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται
αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή - φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον
ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους
της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός
από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ’ της παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν. 3919/2011).»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ.
340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ
του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του
επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά
την 1.1.2014.»
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών &
φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και
φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας
επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από
επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας
του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών,
το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί
λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως
εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο
που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους
πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής
ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»
5. Το εδάφιο β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.3 «Διάθεση παρασκευασμάτων
πρώτης βρεφικής ηλικίας» της παραγράφου Η
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 καταργείται.
6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου
ΙΕ. «Προσαρμογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις
οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλλες
Τόμος 67

διατάξεις» του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
καταργείται και αναριθμούνται οι υποπαράγραφοι 14 και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4001/2011 και
του Ν.3889/2010
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν.4001/2011 (Α’179) αντικαθίσταται από 19.11.2012 ως εξής:
«(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους
για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων
και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη
την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος
κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές
συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι
αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον
12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από
προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού.
Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε
ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η
Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους,
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των
εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού
Λογαριασμού εντός του έτους. Για την περίοδο
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2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων
καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
Ν.4001/2011 μετά το στοιχείο ζ’, προστίθεται
στοιχείο ζ1’ ως εξής:
«ζ1) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της μεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνο
για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε μία δεδομένη περιοχή
και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με
άλλα συστήματα, και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση μεταφοράς
Φυσικού Αερίου.»
3. Το άρθρο 63Α του Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο
οποίος συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α’ 31)
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου
7 του Ν.3428/2005 (Α’ 313), δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η
παράγραφος 5 του άρθρου 63Ι.
2. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να
λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος για
τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων
Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 (παράγραφος 1) της Οδηγίας
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2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και οι μέτοχοί του λάβουν τέτοια μέτρα, εφαρμόζονται και
στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ οι διατάξεις των άρθρων 62 και
63 του παρόντος.»
4. Στα άρθρα 63Β έως και 63Ι του
Ν.4001/2011, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/
2012, οι λέξεις «ΔΕΠΑ ΑΕ» αντικαθίστανται με
τις λέξεις «Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση
Φυσικού Αερίου» ή «Κάθετα Ολοκληρωμένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου», κατά περίπτωση.
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Δ του
Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012, η φράση «σύμφωνα με το άρθρο
67» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με
το άρθρο 63Ε».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του
Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012,
η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 4 του άρθρου 72» αντικαθίσταται
με τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι».
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του
Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012,
η φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με
το άρθρο 71 του παρόντος» αντικαθίσταται με
τη φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με
το άρθρο 63Θ του παρόντος».
8. Το πρώτο ημιεδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 63Ε του Ν.4001/2011, όπως αυτό
προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου
1 του Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει
ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός:»
9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του
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Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/
2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α
του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία
και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.»
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του
Ν.4001/2011, όπως προστέθηκε δυνάμει της
περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το
κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από
τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 88.»
11. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 63Ι του Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι’ του άρθρου
πρώτου του Ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι
διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για
την εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
δυνάμει του άρθρου 68, και του εγκεκριμένου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του
παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.»
12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του
Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/
2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί
τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης
παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος,
εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε
του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3
του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου
65 του παρόντος νόμου.»
13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3 του άρθρου 63Ι του Ν.4001/2011,
Τόμος 67

όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου
Ι’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, και η
οποία φέρει ομοίως αριθμό παραγράφου 3, αναριθμείται σε παράγραφο 4.
14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι
του Ν.4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4
της παραγράφου Ι’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012, αναριθμούνται σε παραγράφους
5, 6 και 7 αντίστοιχα.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του
Ν.4001/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν.3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του
ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση
ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 επ. ή 63Α
επ. του παρόντος νόμου.»
16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του Ν.3889/2010 (Α’ 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β’ της παραγράφου
6 του άρθρου 39 του Ν.4024/2011 (Α’ 226), οι
λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις
«το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του
προηγούμενου έτους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 34
Τροποποίηση των διατάξεων
του Ν.4093/2012
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης ΙΙΙ της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως.»
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2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,
μετά τη λέξη «αποκλεισμού» προστίθενται οι λέξεις «και η προκαλούμενη δαπάνη από αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.»
3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4
της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011 (Α’ 170)
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας.»
4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι
λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν.1140/1981
(Α’ 68), όπως ισχύουν».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 καταργείται.
6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε
όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν.1140/1981,
όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος και
ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος. Το
ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση
και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξή τους.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου
πρώτου του Ν.4093/2012 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Από 1.1.2013 ως ημερομηνία καταβολής
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όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου μήνα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.»
8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7
της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που
προβλέπονται ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο
μέχρι 31.12.2012, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από τη δημοσίευση του παρόντος.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 του Ν.2112/1920 (Α’ 67), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του Ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον
εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της
αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς
προειδοποίηση.»
10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του
Ν.4093/2012 η φράση «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης
στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης» αντικαθίσταται ως εξής: «καταβάλλεται αποζημίωση
απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην
προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης.»
Άρθρο 35
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του
Ν.4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παρ.1, περιπτώσεις α’, β’, γ’ του άρθρου 36 του παρόντος νόμου,
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μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, μέχρι
31.12.2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή τομείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να μισθοδοτείται από αυτούς.»
2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 εδάφιο
α’ του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (Α’ 14) για την
υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και της
παραγράφου 1 περίπτωση β’ εδάφιο β’ του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (Α’ 14) για την εφάπαξ
καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης, όπως
ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
16.7.2012.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί, κατά
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρθηκαν στον
ΟΑΕΔ από τους καταργηθέντες Οργανισμούς Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμό Εργατικής Εστίας, ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής τους. Το ως άνω προσωπικό
μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.
4.α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου
του Ν.4093/2012 (Α’ 222), πριν τις λέξεις «δεν
αναζητούνται» προστίθενται τα ακόλουθα «και
της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν.4025/2011».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012 (Α’ 222) διαγράφεται η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται από τις λέξεις
«και το δικαίωμα αναγνωρίζεται».
5.α. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ. ΕΤΑΜ
Τόμος 67

ββ) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και
τα μέλη του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζονται και παύονται αζημίως για
το Δημόσιο και την Εταιρεία με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η απόφαση
ορισμού δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ.
γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι
τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει
να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρίας
ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης
επιχειρήσεων.
6. Το εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ χορηγείται σύμφωνα με την ημερομηνία αποχώρησης
τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση
ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής κύριας
σύνταξης από τον ασφαλιστικό τομέα.
7. Στο άρθρο 45 του Ν.4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων - Τομέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού,
καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία
τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος
υπέρ Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.»
8.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10
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του άρθρου 17 του Ν.3996/2011 (Α’ 170), μετά τις
λέξεις « Οι υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι
λέξεις «καθώς και η Κεντρική Υπηρεσίας του
Σ.ΕΠ.Ε.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου
17 του Ν.3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Εποπτευομένων από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012 η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται
στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970
(Α’95)...» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας
για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.δ. 515/1970 (Α’95)».
10. Η διάταξη του άρθρου 14 του Ν.4075/
2012 (Α’ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές
των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το
ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του
Ν.2972/2001(Α’ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του
μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από
την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης
μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημε-
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ρομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης
στο δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.1.2013
και εφεξής.»
Άρθρο 36
1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Ασφαλιστικών Οργανισμών με την έγκαιρη και ορθή
αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για τον
υπολογισμό των συντάξεων, είτε δεν εφαρμόζουν
τις περικοπές σύμφωνα με τους υπολογισμούς
της ΗΔΙΚΑ, θα γίνεται αναστολή της επιχορήγησης τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν
το μη συμμορφούμενο ταμείο δεν επιχορηγείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό αναστέλλεται η
καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του
μέχρι την συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου
αυτού.»
2. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α’ 257), που έχει παραταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του Ν.3945/2011 (Α’68) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, παρατείνεται για δύο (2) ακόμα
έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25
του Ν.27/1975 (Α’ 77)
1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους
(500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και
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των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με
τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες
επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη
επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου
συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Α’ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκια υπολογισμού της εισφοράς
Κλιμάκιο
ετήσιου
Σύνολο
συνολικού
Συντε- Φόρος εισαγόμενου
εισαγόμενου λεστής κλιμα- συναλλάγματος
συναλλάγματος
%
κίου (σε δολλάρια
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)
ΗΠΑ)
200.000
10
20.000
200.000
200.000
8
16.000
400.000
Υπερβάλλον
6

Σύνολο
φόρου
(σε
δολλάρια
ΗΠΑ)
20.000
36.000

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας
2012 - 2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι
μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο
των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α.
Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη
εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25
του Ν.27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που
προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.
2. Οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος του προηγούμενου έτους
με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος, καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση
Τόμος 67

των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία αυτής.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση τη
δήλωση. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που
έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου:
Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.
3. Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α.
και καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις
στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο
του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ με
βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης
από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2523/1997 όπως ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την
υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 44
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή
κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμε-
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νών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα
λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή
της η ΓΓΠΣ.
β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης της προηγούμενης υποπαραγράφου,
υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά
έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος
ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε
τοις εκατό (5%).
ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή
δέκα τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα
(10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους
στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
iv) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές
και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται
και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα
υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης με φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί
με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη
άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής
και με οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού.
Για την καταβολή του ποσού του φόρου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις
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περί καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα
φυσικά πρόσωπα.
δ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή
υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της
διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την
εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’,
β’ και γ’ του παρόντος.
ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της
διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και μετά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και
19 αρχίζει από 12.11.2012.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3,
4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18.11.2012.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10,
11, 12, 15, 20, 32, 33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει
από 19.11.2012.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16,
17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και
49 αρχίζει από 5.12.2012.
5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και
52 αρχίζει από 7.12.2012.
6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από 5.2.2013.
7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου
αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
επιμέλεια: Ασπασία Κων. Μάλλιου

συμβουλίου επικρατείας
Δικονομία.
Αρμοδιότητα
σε διοικητική διαφορά ουσίας.
Aριθ. Aπόφ. 1802/2012 (Β’ τμ. Σ.τ.Ε.)
Προεδρεύων: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος
Εισηγητής: Μ.-Α. Τσακάλη, Πάρεδρος
Δικηγόρος: Π. Κωνσταντινόπουλος (Ν.Σ.Κ.)

Η διαφορά που γεννιέται από άρνηση
ανάκλησης εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων
συνάπτεται στενά και αναγκαία με φορολογική υποχρέωση. Άρα δημιουργεί
διοικητική διαφορά ουσίας, αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Σ.τ.Ε. είναι απαράδεκτη.
...2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Ν.2717/1999 (Α‘ 97), ορίζεται, στο
άρθρο 1 ότι «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού
διέπουν την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια», στο άρθρο 2 ότι «Η εκδίκαση των
διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εκτός εκείνων
που η εκδίκασή τους έχει ανατεθεί, με ειδική διάταξη νόμου, σε άλλα διοικητικά δικαστήρια», στο άρθρο 6 παρ. 1 ότι «Η, σε πρώτο βαθμό, εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο τριμελές πρωτοδικείο», στο άρθρο 7 παρ. 1 ότι «Αρμόδιο στον
πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είναι
το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου
δημιουργήθηκε η διαφορά ...», στο άρθρο 63
παρ. 1 ότι «Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτεΤόμος 67

λεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται
κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή» και στο άρθρο 285 παρ.
1 ότι «Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η
οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από
αυτόν». Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1 και 73 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (π.δ. 331/1985, Α‘ 116),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8
παρ. 4 του ν.δ. 4486/1965 (Α‘ 131), οι οποίες, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο
285 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εξακολουθούν να ισχύουν, φορολογική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα των
τακτικών στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ιδρύεται εξ ατομικών
διοικητικών πράξεων, δια των οποίων είτε
επιβάλλεται αμέσως φορολογικό βάρος ή φορολογική κύρωση, είτε κρίνεται αντικείμενο
ευθέως συναπτόμενο προς συγκεκριμένη φορολογική ή συναφή υποχρέωση συνδεόμενη
προς φορολογητέα ύλη ατομικώς ορισμένη,
την δια της προσφυγής εν όλω ή εν μέρει αμφισβητούμενη (βλ. ΣτΕ 834/2010 Ολομ., 261316/2009, 2972-80/2008, 368/2007, 2062/1968
Ολομ., κ.ά.).
3. Επειδή, στο άρθρο 1 του Ν.3259/2004
με τίτλο «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
και άλλες διατάξεις» (Α‘ 149) ορίζονται τα
εξής: «Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών
που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την περαίωσή
τους». Περαιτέρω, στο άρθρο 9 του ιδίου νόμου ορίζονται τα εξής: «1. Για την υλοποίη-
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ση της περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με
την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, συντάσσει
Απογραφικό Δελτίο στο οποίο περιέρχονται
όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία δεδομένα
για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στη
συνέχεια με βάση τα δεδομένα αυτού του σημειώματος εκδίδεται εις διπλούν Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ... 3. ...
4. Ο επιτηδευματίας, εφόσον επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του, προσέρχεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που
αναγράφεται στο Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, συμπληρώνει τις οικείες ενδείξεις και επί του Σημειώματος αυτού συντάσσεται σχετική πράξη, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. Κατά την υπογραφή της πράξης
καταβάλλεται υποχρεωτικώς το δέκα τοις
εκατό (10%) του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τυχόν προστίμου Κ.Β.Σ.
Η υπογραφή από τον επιτηδευματία αυτής
της πράξης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου
του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και όλων όσα ορίζονται
με τον παρόντα νόμο σχετικά με την περαίωση των παραπάνω υποθέσεων του ... 5. Η
αποδοχή από τον επιτηδευματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος συνεπάγεται την
αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών φόρων που αφορούν
τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικά ποσά κατ‘ εφαρμογή της ρύθμισης
αυτής δεν αναζητούνται ... Εξάλλου, στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω
νόμου, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση της με το άρθρο 28 παρ. 1 δ‘ του Ν.3697/
2008 (Α‘ 194), ορίζονται τα εξής: «Η ζημία
που τυχόν περιλαμβάνεται σε κάθε περαιούμενη ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος συμψηφίζεται με το ποσό των λογιστικών διαφορών που υπολογίζεται κατά τα
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οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
του παρόντος και το τυχόν ακάλυπτο ποσό
αυτής δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με
τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις...».
4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών συνέταξε το υπ‘
αριθμ. ... εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης υπόθεσης βάσει του Ν.3259/2004, που
αφορά τις χρήσεις 2001-2002 (οικονομικά
έτη 2002-2003). Επί του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος συντάχθηκε η υπ‘ αριθμ.
.../2004 πράξη αποδοχής, η οποία υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ.
και τον εκπρόσωπο της αιτούσας. Στη συνέχεια, η αιτούσα υπέβαλε στην ως άνω Δ.Ο.Υ.
την υπ‘ αριθμ. πρωτ. .../2004 αίτηση, με την
οποία ζήτησε την ανάκληση του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, ισχυριζόμενη ότι
εκ πλάνης προέβη στην αποδοχή του, εφόσον από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 του ως άνω Ν.3259/2004, που
προβλέπουν τη μη μεταφορά για συμψηφισμό του τυχόν ακάλυπτου ποσού ζημίας με
τα θετικά εισοδήματα των επομένων ετών,
δημιουργήθηκε εις βάρος της φορολογική
υποχρέωση, για το οικονομικό έτος 2004,
ύψους ... ευρώ, η οποία προκύπτει με την
διαγραφή- στην τροποποιητική δήλωση της
φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους
2004)- των συμψηφισθεισών ζημιών των
προηγούμενων οικονομικών ετών 2002-2003.
Με την υπ‘ αριθμ. πρωτ. 93449/5962/ΔΕΒ722-11-2004 πράξη του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη προσβάλλεται, απορρίφθηκε η ανωτέρω αίτηση,
με την αιτιολογία ότι ανάκληση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος δεν
είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.3259/2004.
5. Επειδή, η παρούσα διαφορά, η οποία
γεννάται από την εφαρμογή των παρατεθεισών στην τρίτη σκέψη διατάξεων, δεν είναι
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ακυρωτική, αλλά φορολογική διαφορά ουσίας, καθ‘ όσον η κατά τις διατάξεις αυτές
άρνηση ανακλήσεως εκκαθαριστικού σημειώματος που αφορά την αιτούσα συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με ατομική φορολογική της υποχρέωση. Συνεπώς, το ασκηθέν ένδικο βοήθημα αφορά διαφορά, ανήκουσα όχι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά στην αρμοδιότητα
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πρέπει δε να παραπεμφθεί, προκειμένου να δι-

κασθεί ως προσφυγή ουσίας, στο κατά τόπο
αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του
Ν.1968/1991 (Α‘ 150) σε συνδυασμό με το
άρθρο 7 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το άρθρο μόνο περ. Α αριθ. 1
εδαφ. α του π.δ/τος 404/1978 (Α‘ 83), το οποίο
είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.
2 του Ν.1968/1991, να κρίνει περί του εν γένει παραδεκτού του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος.

διοικητικών εφετείων
Ε.Ε.
Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου.
Διεθνείς Συμβάσεις.
Εισόδημα.
Aριθ. Aπόφ. 3345/2011 (Δ.Εφ.Αθ.)
Πρόεδρος: Γ. Ζάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Εισηγήτης: Χρ. Κεϊμαλής, Εφέτης
Δικηγόροι: Γ. Καφίρης (Ν.Σ.Κ.), Στ. Παπαδημητρίου

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Ελλάδος - Ολλανδίας. Αρχή ελεύθερης
κυκλοφορίας κεφαλαίων στην Ε.Ε. Εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει φορολογική απαλλαγή των ημεδαπών μερισμάτων, δεν επιτρέπεται, με βάση την
κοινοτική νομοθεσία και την αρχή της
ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η απαλλαγή αυτή να μην εκτείνεται
και στα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ανεξαρτήτως των οριζομένων σε
επιμέρους Διμερή Σύμβαση Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας, καθόσον η εφαρμογή αυτής σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία δεν μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων που δημιουργείται με τη φορολόγηση μόνον των
μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης.
Τόμος 67

Δικονομία. Αοριστία δικογράφου έφεσης που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από
το Δικαστήριο και οδηγεί στην απόρριψη του ένδικου μέσου ως απαράδεκτου.
(Όμοια η 3341/2011).
...2. Επειδή υπό του ΚΔιοικΔ (Ν. 2717/99,
Α' 97) ορίζονται, μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Τα δικόγραφα των ένδικων μέσων, εκτός
από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει να περιέχουν και:
α) ... β) τους ειδικούς για κάθε ένδικο μέσο
λόγους και γ) ...» (άρθρο 87), «Λόγο έφεσης
μπορεί να θεμελιώσει κάθε νομικό ή πραγματικό σφάλμα της απόφασης και κάθε παράλειψη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να
ερευνήσει αυτεπαγγέλτως όσα είχε υποχρέωση» (άρθρο 95), «Δικόγραφο, που δεν περιέχει τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 5
του προηγούμενου άρθρου στοιχεία, είναι
άκυρο, εκτός αν αυτά προκύπτουν από την
εκτίμηση του όλου περιεχομένου του» (άρθρο 46) και τέλος, «Το δικαστήριο ελέγχει
και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων» (άρθρο 35).
3. Επειδή, εκ του συνδυασμού των ως άνω
διατάξεων των άρθρων 87 και 95 προκύπτει
ότι συνιστά προϋπόθεση για την παραδεκτή
άσκηση εφέσεως η μνεία στο δικόγραφο των
λόγων αυτής, κατά τρόπο σαφή και ορισμέ-
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νο. Ενέχει δε τα ως άνω χαρακτηριστικά ο
προβαλλόμενος λόγος, όταν άπτεται του σκεπτικού της εκκαλουμένης και δεν καταλείπει αμφιβολίες περί του αποδιδόμενου σ' αυτήν σφάλματος. Ο αόριστος δε λόγος είναι
ανεπίδεκτος συμπληρώσεως δια του υπομνήματος (πρβλ. ΣτΕ 3373-4/1979).
4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση,
εκ των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο εφεσίβλητος με την 7119/295-2007 δήλωση του φορολογίας εισοδήματος, οικον. έτους 2007 (χρήση 2006) δήλωσε, μεταξύ άλλων και εισοδήματα από μερίσματα, αλλοδαπής προελεύσεως. Ειδικότερα, στον κωδικό 295 του πίνακος 4 της ως
άνω δηλώσεως δήλωσε ποσό 6.543.670,21
ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν μερίσματα, συνολικού ποσού, 6.503.935,20 ευρώ, προερχόμενα από εταιρεία, εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ολλανδία), για τα οποία παρακρατήθηκαν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας αυτής φόροι, συνολικού ποσού, 975.590,28 ευρώ. Περαιτέρω, στον κωδικό 651 του πίνακος 8 της
δηλώσεως δήλωσε, ως καταβληθέντα στο
εξωτερικό φόρο, το ποσό των 980.149,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω
ποσού του παρακρατηθέντος στην προαναφερόμενη χώρα φόρου. Στην ίδια, όμως, δήλωση διετύπωσε επιφύλαξη, κατά την οποία
το ποσό των μερισμάτων που έλαβε από την
ανωτέρω εταιρεία έπρεπε να δηλωθεί στον
κωδικό (659), όπου εγγράφονται τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα, μεταξύ
των άλλων και τα μερίσματα από ημεδαπές
ανώνυμες εταιρείες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και την πάγια
νομολογία του ΔΕΚ, δεν πρέπει η χώρα -μέλος της κατοικίας του φορολογούμενου να
υποβάλει σε διαφορετική μεταχείριση τα μερίσματα που προέρχονται από εταιρείες εγκατεστημένες σ' αυτήν, σε σχέση με τα μερίσματα που προέρχονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της Ε.Ε., διότι
παραβιάζεται η ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων. Συνεπώς, κατά τους ισχυρισμούς
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του, το ποσό των μερισμάτων 6.503.935,20
ευρώ, προερχόμενο από εταιρεία εδρεύουσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
πρέπει να περιληφθεί στα φορολογούμενα
μερίσματα αλλοδαπής (κωδικός 295), αλλά
πρέπει να περιληφθεί στα ποσά του κωδικού (695), στον οποίο εγγράφονται τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα και, αντίστοιχα δεν πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό φόρου καταβληθέντος στο εξωτερικό
(651) το ποσό των 975.590,28 ευρώ, αφού
δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση για το
ποσό των συγκεκριμένων μερισμάτων. Ο
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με την
12830/13.6.2007 πράξη του απέρριψε την
προδιαληφθείσα επιφύλαξη, με την αιτιολογία ότι τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης φορολογούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 και παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2238/1994,
ως εισόδημα από κινητές αξίες, συμψηφιζόμενου μόνο, σύμφωνα με τη διμερή σύμβαση που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την
Ολλανδία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (Ν. 1455/1984, ΦΕΚ Α' 89), του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή κατά ποσοστό 15%. Κατά της ως άνω
αρνητικής απαντήσεως ο εφεσίβλητος άσκησε την από 26-7-2007 προσφυγή, με την οποία
ζήτησε την αποδοχή της επιφυλάξεως του,
την ακύρωση της εν λόγω αρνητικής απαντήσεως και την έντοκη επιστροφή του αχρεωστήτως, κατά τους ισχυρισμούς του, καταβληθέντος φόρου. Ειδικότερα, ο εφεσίβλητος προέβαλε ότι, λόγω μη υπάρξεως φορολογικής υποχρεώσεως του στην Ελλάδα,
αναφορικώς με τα ως άνω μερίσματα, δεν
ετίθετο ζήτημα συμψηφισμού του παρακρατηθέντος σε χώρα - μέλος της Ε.Ε. φόρου με
τον, κατά την ελληνική νομοθεσία, οφειλόμενο φόρο, λόγω ακριβώς της μη οφειλής
αυτού. Το Δημόσιο, εξάλλου, προέβαλε ότι
οι μόνοι αποδεκτοί περιορισμοί στην φορολογική εξουσία των κρατών - μελών είναι οι
προερχόμενοι εκ συναπτομένων μεταξύ αυτών διμερών συμφωνιών, επί τω τέλει αποΒ´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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φυγής της διπλής φορολογήσεως των υπηκόων τους. Ως εκ τούτου, κατά το εκκαλούν,
οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας δεν
θέτουν εκ ποδών τη λειτουργία του μηχανισμού των διμερών συμβάσεων. Οι ισχυρισμοί, ωστόσο, αυτοί απερρίφθησαν υπό του
πρωτοδίκου Δικαστηρίου, με το σκεπτικό ότι
τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. δε μπορούν να επικαλούνται διμερή φορολογική συμφωνία,
προκειμένου ν' απαλλαγούν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που υπέχουν από
τη Συνθήκη της Ε.Ε. Και ναι μεν, κατά το ίδιο
σκεπτικό, η άμεση φορολογία, όπως είναι
και η αφορώσα τη φορολόγηση των μερισμάτων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών - μελών, αυτά, όμως, πρέπει να την
ασκούν, τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς, κατά το ίδιο Δικαστήριο, εφόσον η
εθνική νομοθεσία προβλέπει τη φορολογική απαλλαγή των ημεδαπών μερισμάτων, δεν
επιτρέπεται, με βάση την κοινοτική νομοθεσία και την δι' αυτής διακηρυσσομένη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η απαλλαγή αυτή να μην επεκτείνεται και στα μερίσματα αλλοδαπής προελεύσεως, ανεξαρτήτως της υπογραφής ή μη διμερών συμφωνιών περί αποφυγής διπλής
φορολογήσεως μετά του κράτους -μέλους
προελεύσεως των μερισμάτων, καθόσον η
εφαρμογή αυτών, σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία, δεν μπορεί να οδήγησει σε
περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας
των κεφαλαίων, που δημιουργούνται από τη
φορολόγηση μόνο των μερισμάτων αλλοδαπής προελεύσεως. Σημειωτέον ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ήχθη στην ως άνω κρίση
του, συντασσόμενο όπως είχε υποχρέωση
(βλ. ΔΕΚ C-101/91, Επιτροπή/Ιταλία, Συλλ.
1993, Ι-191, σκ. 24) με την από 23-4-2009
απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υποθέσεως C-406/2007 (Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας), η
οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Επιτροπής στο ΔΕΚ κατά της Ελλάδος, λόγω
ασυμβατότητος διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, περί της φορολογήΤόμος 67

σεως των διανεμομένων σε φυσικά πρόσωπα μερισμάτων αλλοδαπής προελεύσεως,
προς την κοινοτική νομοθεσία και τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(Ε.Ο.Χ.), που κυρώθηκε με το νόμο 2155/1993
(Α' 104). Το ως άνω Δικαστήριο (Δ.Ε.Κ.), με
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία εκτίθεται στις σελίδες 4-6 της εκκαλουμένης,
απεφάνθη ότι οι ως άνω διατάξεις συγκρούονται με τις καθιερούσες την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, το σκεπτικό δε αυτό υιοθέτησε και το πρωτόδικο Δικαστήριο. Ήδη,
κατά της εκκαλουμένης αποφάσεως στρέφεται το εκκαλούν δια της υπό κρίση εφέσεως και διώκει την εξαφάνιση της, προβάλλον δι' αυτής τα εξής: «1ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην χώρα μας
το εισόδημα από μερίσματα τίτλων αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα το οποίο αποκτά
πρόσωπο το οποίο κατοικεί και φορολογείται στην Ελλάδα, φορολογείται ως εισόδημα από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2238/1994, ο
δε παρακρατηθείς φόρος στην αλλοδαπή κατά την εκκαθάριση της δήλωσης συμψηφίζεται. Ειδικότερα για τα εισοδήματα τα οποία
είχαν αποκτηθεί στην Πορτογαλία κατά την
ένδικη χρήση 2006 ισχύουν οι διατάξεις του
Ν. 3009/2002, όπου ορίζεται ότι τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης φορολογούνται στην Ελλάδα ως εισοδήματα από κινητές αξίες με συμψηφισμό του φόρου ο οποίος έχει καταβληθεί στο εξωτερικό σε ποσοστό 15%. Για τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στην Ολλανδία ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1455/1984 ο οποίος αφορά την
αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου το
εισόδημα από μερίσματα τίτλων αλλοδαπής
προέλευσης που αποκτά πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα φορολογείται στην Ελλάδα, ως εισόδημα από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
2238/1994, με έκπτωση του παρακρατηθέ-

319

φορολογική νομολογία
ντος φόρου στην αλλοδαπή σε ποσοστό 15%.
Ισχυρίζεται ο εφεσίβλητος με την προσφυγή του, άποψη την οποία έκανε δεκτή και το
πρωτοδίκως δικάσαν δικαστήριο, ότι τα μερίσματα που απέκτησε από εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Πορτογαλία και την Ολλανδία, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
τα οποία όπως προαναφέρθηκε φορολογούνται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ως
εισόδημα από κινητές αξίες, πρέπει να έχουν
την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα μερίσματα εξ ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών,
όπου η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται
με τη φορολόγηση αυτών στο όνομα της εταιρείας. Αυτός όμως ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος και ήδη εφεσίβλητου είναι αβάσιμος διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 Ν. 2238/1994 το εισόδημα από
μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης είναι εισόδημα Α πηγής, από κινητές αξίες, και φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Άλλωστε η ιδιότητα ενός κράτους ως
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν του στερεί την δυνατότητα να καταρτίζει
και να υπογράφει, συμπληρώνοντας κενά του
Διεθνούς Δικαίου, διμερείς συμβάσεις για
την αποφυγή διπλής φορολογίας ακόμη και
με άλλα κράτη - μέλη της ίδιας Ένωσης. Από
τα ανωτέρω λεπτομερώς εκτιθέμενα, προκύπτει ότι η Υπηρεσία μας νόμιμα ενήργησε
μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.
2238/1994, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε
τις διατάξεις και τους όρους των διμερών
συμβάσεων, όσα δε όσα υποστηρίζονται από
τον προσφεύγοντα και νυν εφεσίβλητο είναι
νομικά αβάσιμα, φορολογικά ανυπόστατα και
είναι αλυσιτελώς προβαλλόμενα, και ως τέτοια δεν χρήζουν καμιάς δικαστικής εκτιμήσεως. Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει εσφαλμένη κατά τα προεκτεθέντα. Επειδή η παρούσα έφεση μας είναι εν
γένει παραδεκτή, νόμιμη και βάσιμη. ΔΙΑ
ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Την καθ' ολοκληρίαν
αποδοχή της εφέσεως μας. Την εξαφάνιση
της υπ' αρ. 16694/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, τμήμα 3°
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τριμελές, κατά τα πλησσόμενα κεφάλαια της,
με τελικό σκοπό την πλήρη απόρριψη της
προσφυγής του αντιδίκου μας ...».
5. Επειδή, εκ του ως άνω περιεχομένου
της υπό κρίση εφέσεως προκύπτει ότι δι' αυτής το εκκαλούν επαναλαμβάνει την, δια της
από 15-2-2008, ενώπιον του πρωτοδίκου Δικαστηρίου, εκθέσεως των απόψεων του διατυπωθείσα θέση του, περί του ότι ορθώς η
αρμόδια Φορολογική Αρχή προέβη στη φορολόγηση των ως άνω μερισμάτων, λόγω της
υπεροχής της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και των συναφθεισών μεταξύ Ελλάδος, αφενός και του προαναφερομένου κράτους - μέλους (Ολλανδία), αφετέρου, διμερών συμφωνιών, περί αποφυγής της διπλής
φορολογήσεως των υπηκόων τους. Πέραν,
επομένως, του γενικώς διατυπωμένου δια
της υπό κρίση εφέσεως παραπόνου, περί του
ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει
εσφαλμένη κατά τα προεκτεθέντα», τα οποία
(προεκτεθέντα) συνιστούν απλώς αντίκρουση των δια της προσφυγής προβαλλομένων
ισχυρισμών του εφεσίβλητου, ουδέν συγκεκριμένο, όπως υπό των προεκτιθεμένων διατάξεων απαιτείται, σφάλμα του αναλυτικώς,
επί έξι σκέψεων, εδραζομένου αιτιολογικού
της αποφάσεως του ΔΕΚ, το οποίο υιοθέτησε και το πρωτόδικο Δικαστήριο, προβάλλεται, πράγμα το οποίο θα παρείχε τη δυνατότητα στο παρόν Δικαστήριο να ελέγξει την ορθότητα της εκκαλουμένης.
6. Επειδή, κατόπιν των ως άνω, το Δικαστήριο, προβαίνον σε αυτεπάγγελτη έρευνα
του παραδεκτού της υπό κρίση εφέσεως,
κρίνει ότι, μη διαπιστωθεισών, αυτεπαγγέλτως, εν προκειμένω, πλημμελειών της εκκαλουμένης, πρέπει ν' απορριφθεί η υπό
κρίση έφεση, λόγω ελλείψεως λόγων αυτής,
έλλειμμα το οποίο δεν μπορεί ν' αναπληρωθεί δια του περιεχομένου του από 19-9-2011
υπομνήματος του εκκαλούντος. Τέλος, πρέπει ν' απαλλαγεί το εκκαλούν της δικαστικής δαπάνης του εφεσίβλητου, κατ' εκτίμησιν των περιστάσεων (άρθρο 275 παρ. 1 του
ΚΔιοικΔ).
Β´ Φεβρουαρίου 2013 - Τεύχος 1508
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2013. Υ.Α./πολ.1035/2013

289

ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η επιστροφή Ε.Φ.Κ. σε Diesel Εγκ. 1035976/
2013

293

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4001/2011 και
του Ν.3889/2010. Άρθρο 32 Ν.4111/2013

307

ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.27/1975
Εισφορά σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/
1975. Άρθρο 43 Ν.4111/2013

312

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Γενικές διατάξεις
Η κάλυψη των κεφαλαίων που εμβάσθηκαν στο
εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.
Εγκ./πολ.1033/2013
Παράταση προθεσμίας. Εγκ. 1039703/2013

250
256

Αυτοτελούς φορολόγησης
Εμπορική αμοιβή, επιτόκιο και ράντα σε μεταβίβαση επιχείρησης έτους 2013. Εγκ./πολ.
1013/2013
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, η διαδικασία και η αύξηση του ποσοστού παρακράτησης σε τόκους καταθέσεων, πράξεων repos, σε ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκα γραμμάτια αυτού. Κοινοποίηση διατάξεων του
Ν.4110/2013. Εγκ./πολ. 1023/2013
Φόρος εισοδήματος και δαπάνες βεβαίωσης
σε λύση μίσθωσης (άρθρο 13 Ν.2238/94).
Εγκ./πολ. 1017/2013
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Νόμοι
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290
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292

Δ’ πηγής
Η δ ή λ ω σ η φόρου υπεραξίας ακινήτων για το
έτος 2012 και παράταση προθεσμίας Υ.Α./
πολ. 1012/2013 και Υ.Α./πολ. 1014/2013. 288, 294
Πίνακας Κ.Α.Δ. Εγκ. 1021845/2013
293

Ζ’ πηγής
Πίνακας Κ.Α.Δ. Εγκ. 1021845/2013
ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Άρθρο
44 Ν.4111/2013
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Ι.Κ.Α.
Γ99/2013.........................................................294
Ε40/2013 ........................................................279
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Υπ. Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης
Κ.Υ.Α. Κ2-828/2013 .........................................267
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Σ.τ.Ε.
1802/2012.......................................................315
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Διοικητικών Εφετείων
Αθηνών
3345/2011.......................................................317
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Διακανονισμός Φ.Π.Α. στα αγαθά επένδυσης.
Άρθρο Δημήττρη Παναγώτα και Μαρίνας Φιλιπποπούλου, δόκιμων ορκωτών ελεγκτών
Παράταση β’ και γ’ δόσης Φ.Π.Α. έτους 2010.
Υ.Α./πολ. 1015/2013
Στατιστικά κατώφλια ενδοκοινοτικών συναλλαγών 2013. Εγκ./πολ. 1038/2013
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Στ’ πηγής
Ε ι δ ι κ ό έ ν τ υ π ο για αμοιβές αξιωματικών και
πληρώματος Εμπορικού ναυτικού. Εγκ./πολ.
1039/2013
Η χορήγηση διατακτικών από επιχειρήσεις στο
προσωπικό αυτών ή σε άλλα πρόσωπα και η
αντιμετώπισή τους από φορολογικής πλευράς. Άρθρο Παναγιώτη Ρέππα, τ.Δ/ντή υπ. Οικονομικών
Υ π ο β ο λ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Υ.Α./πολ. 1214/2012

ΠINAKAΣ NOMΩN, AΠOΦAΣEΩN KAI
EΓKYKΛIΩN YΠOYPΓEIOY OIKONOMIKΩN
KAI ΔIKAΣTHPIΩN ΠOY ΔHMOΣIEYONTAI
ΣTO ΠAPON TEYXOΣ

T

Βεβαίωση
Ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής Ε9 για το
έτος 2013. Υ.Α./πολ.1029/2013
Φορολογικοί έλεγχοι από τα ειδικά συνεργεία
ελέγχου στα Δ.Ε.Κ. Υ.Α. 1016842/2013
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