
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

((Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της

29ης Μαίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αΦορά τις

ασυμψωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της

Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος

Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης

καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος Φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -

Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής

ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του

Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με

επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμψώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών

Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α’294), για

τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμψώνων,

παρατείνεται έως την 31.12.2Ο22.

Άρθρο 2

Παράταση της αναστολής επιβολής Φόρου δωρεάς σε κοινωψελή νομικά πρόσωπα —

Τροποποίηση άρθρου 300 ν. 4738/2020

Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την

καταληκτική ημερομηνία αναστολής καιτο άρθρο 300 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 300

Αναστολή εΦαρμογής διάταξης στη ψορολογία δωρεών

Η Περ. α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αναστέλλεται για δωρεές

που Πραγματοποιούνται από την ψήψιση του νόμου μέχρι την 3Ι.Ι2.2Ο22. Για το χρονικό

διάστημα της παρούσας τα νομικά Πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από

τον ψόρο δωρεάς.».



Άρθρο 3

Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ειδών ατομικής υγιεινής και

προστασίας — Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 20.03.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’

68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Ν 83), τροποποιείται ως προς τον

χρόνο ισχύος του υιτερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που εψαρμόζεται για αγαθά ατομικής

υγιεινής και Προστασίας και διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως τις 31.12.2022.».

Άρθρο 4

Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα ψίλτρα και τις

γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαψαίρεσης -

Τροποποίηση παρ. 47 Κεψαλαίου Α, ιιΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α..

Το τρίτο εδάψιο της παρ. 47 του Κεψαλαίου Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα

Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου

συντελεστή Φ.Π.Α. για τα ψίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης,

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαψαίρεσης και διαμορψώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαψίου εψαρμόζεται έως τις

31.12.2022 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο

συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.».

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή ςιντικειμένων τέχνης

και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας — Τροποποίηση άρθρου 299 ν.

4738/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος

του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις

αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει από την ψήψιση του νόμου μέχρι την 31η.12.2022.».

Άρθρο ό

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών —Προσθήκη παρ. 10

στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται παρ. ΙΟ, ως εξής:

«10. α) Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 ψυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες,

δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν

προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την Ιη.1.2010 έως την έναρξη
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ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος, εψόσον:

αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο

ψορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό

Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναψερόμενους στην απόΦαση της περ. γ) και

αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα ψυσικά πρόσωπα υπαχθούν

στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης

του’Εργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, ψυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες,

δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν

μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ’ έτος, εψόσον έχουν

δηλώσει στο ψορολογικό μητρώο της ΛΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναψερόμενους

στην απόψαση της περ. γ).

γ) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού

καθορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους εψαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση των περ. α) και

β), οι όροι και η διαδικασία εψαρμσγής, ο τρόπος απαλλαγής των δικαιούχων της περ. α) και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόψαση μπορούν να παρατείνονται οι

προθεσμίες της παρούσας .».

Άρθρο 7

Εττιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

1. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α’

152) δικαιούνται επιδότησης για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του

ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εψαρμόζεται στα

πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) ψυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης

στο ψορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. ‘Οσοι υπαχθούν στο καθεστώς επιδότησης της παρ. Ι θεωρούνται δικαιούχοι

χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του ‘Εργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται

στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας και εψαρμόζεται σε αυτούς το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) περί

ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (5ςΓονν ςουπ). Ως απόψαση

έγκρισης της χρηματοδότησης εκάστου δικαιούχου από το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του

άρθρου 58 του ως άνω νόμου νοείται η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους σύμψωνα με

την παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την κοινή απόψαση της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται οι όροι,

οι προϋποθέσεις, ο τρόπος διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των πρώτων

τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ψυσικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για

την εψαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την
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ίδια απόψαση μπορεί να καθορίζεται και το ποσό της προκαταβολής χρηματοδότησης της

παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, το ΟΠΟίΟ δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό

δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και που δεν μπορεί να υπερβαίνει

τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Άρθρο 8

Παράταση υποβολής αιτήσεων και λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης

Φορολογικών Διαψορών - Τροποποίηση παρ. 3 και ό άρθρου 16 ν. 4714/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), α) στην παρ. 3 παρατείνονται σι προθεσμίες του

δευτέρου και του τρίτου εδαψίου και προστίθεται νέο τελευταίο εδάψιο, β) στην παρ. ό

παρατείνονται σι πρσθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαψίου και σι παρ. 3 και ό

διαμορψώνονται ως εξής:

«3. 0 διάδικος ψορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και

των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαψορές από πράξη επιβολής ψόρου ή προστίμων

κατά τη ψορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της Παρ.

Ι με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαψοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις

30 Δεκεμβρίου 2022. Το αίτημα μπορεί να αψορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν

έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022. Το προηγούμενο εδάψιο καταλαμβάνει και τις

εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε

υποβληθεί αίτηση και απορρίψθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η

υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.».

«ό. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30

Ιουνίου 2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023,

ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των

Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 30

Ιουνίου 2023, θεωρείται ότι απορρίψθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της

Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο

διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή

δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.».

Άρθρο 9

Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε ψόρο — Τροποποίηση άρθρου 58

του ν. 2961/2001

Ι. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) α) στην παρ. Ι αα) η περ. β) τροποποιείται ως προς

την αναψσρά των τυχερών τταιγνίων, αβ) οι Περ. γ) και δ) αντικαθίστανται, αγ) προστίθεται

Περ. στ), β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάψιο, γ) η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο

58 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 58

Αντικείμενο, υποκείμενο του ψόρου και χρόνος ψορσλογίας



1. Σε ψόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοψόρου ιπποδρομιακού

στοιχήματος (5’λΙΕΕΡ5ΤΑΚΕ), που κυκλοψορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011

(Α’ 180) περιλαμβανομένων βα) των οτοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ.

Ι του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Ν 180) ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη

απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011,

βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμψωνα με τον ν.

4338/2015 (Α’ 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από

αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη

από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και

το πόκερ και οι παραλλαγές του. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη

στιγμή που ο παίκτης εισάγειτην ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή

που συνδέεται με το κεντρικό πληροψοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων

στο διαδίκτυο, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη

από το παιγνιομηχάνημα Είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε

περίπτωση, έκαοτη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από

τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη

στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου.,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου

27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), εκτός αυτών των περ. β) και γ) της παρούσας,

ε) τα κέρδη από τις λαχειοψόρες ομολογίες και τις λαχειοψόρες αγορές, τα οποία

προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές

που προσψέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοψωνικούς,

τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμψερείς οποιασδήποτε μορψής που διενεργούνται στην

Ελλάδα,

στ) τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. Φυσικό

πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή
ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5)

δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι Είναι ερασιτέχνης ως προς τη δραστηριότητά του αυτή. Οι

κύριοι δρομώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες ψορολογούνται για τη δραστηριότητα

τους αυτή σύμψωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167).

2. Υπόχρεος στον ψόρο είναι ο δικαιούχος του κέρδους. Κέρδος από τυχερό παίγνιο των περ.

β), γ) και δ) της παρ. 1 είναι το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως

αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αψαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη

συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

3. Η ψορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους ή της παροχής.

4. Αν αντικείμενο του ψόρου είναι κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, για τον

υπολογισμό του ψόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του, που εξευρίσκεται σύμψωνα με τα

οριζόμενα στα άρθρα 9 έως και 16 και 18.

5. Καταργείται.».



2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την Ι Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και

έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοόρες αγορές και διαγωνισμούς

που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 10

Συντελεστές Φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια — Τροποποίηση άρθρου 60 του ν.

2961/2001

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001, α) οι παρ. Ι και 2 αντικαθίσταται, γ) η παρ. 3 καταργείται

και το άρθρο 60 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 60

Υπολογισμός του ψόρου

1. Τα κέρδη της παρ. Ι του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ως εξής:

α) Τα κέρδη της περ. α) υποβάλλονται σε ψόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την

αψαίρεση αψορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

εψόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με συντελεστή δεκαπέντε τοις

εκατό (15%), εψόσον Πρόκειται για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.

β) Τα κέρδη της περ. β) υποβάλλονται σε ψόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμψωνα με την

ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου

Ο - 100 0,0%

100,01 - 200 2,5%

200,01 500 5%

>500 7,5%

Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του

παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αψορά σε ένα ή Περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο

αψορά σε ένα στοιχηματικό γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την

προσψερόμενη απόδοση του επιλεγέντος οτοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αψορά σε

περισσότερα οτοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο

όλων των προσψερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα.

γ) Τα κέρδη της περ. γ), που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό

Παίκτη, υποβάλλονται σε ψόρο μετά την αψαίρεση αψορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ,

αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εψόσον

πρόκειταιγια κέρδη μέχριπεντακόσια (500) ευρώ, και με συντελεστή είκοσιτοις εκατό (20%),

εψόσον πρόκειται για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

δ) Τα κέρδη της περ. δ) υποβάλλονται σε ψόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμψωνα με την

ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου

Ο — 100 0,0%



100,01 — 200 2,5%

200,01 — 500 5%

500,01 — 2.500 10%

2.500 20%

Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη το Οποίο συνιστά μία

αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάοτου παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) υποβάλλονται σε ψόρο αυτοτελώς με συντελεστή

είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αψορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά

αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα της περ. στ) ψορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό

(15%).

2. Ποσοστό των εσόδων από τις κατηγορίες ψόρων των περ. β) και δ) της παρ. Ι

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόψασης των

Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόψαση δύναται να

καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια.)).

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1’< Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και

έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοψόρες αγορές και διαγωνισμούς

που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εψεξής.

Άρθρο 11

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης — Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 92 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), περί ψορολογίας κτήσης κερδών από λαχεία,

προστίθεται δεύτερο εδάψιο καιτο άρθρο 92 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 92

Προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την

καταβολή του κέρδους στον δικαιούχο. Ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. Ι του

άρθρου 58 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα

από την καταβολή του επάθλου.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και

έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοψόρες αγορές και διαγωνισμούς

που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 12

Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Διαδήλωσης οικονομικού έτους 2021 από και

προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων



1. Η ιτροθεσμίατου πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α’143),

νια την αποστολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του

Απολογισμού και του Ισολογισμού μαζί με τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του

οικονομικού έτους 2021 παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

2. Η προθεσμία του τρίτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την

αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Υπουργείο Οικονομικών της Εκθεσής του

(Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιοτίας του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των

λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021 παρατείνεται μέχρι

τις 30 Νοεμβρίου 2022.

3. Η Προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την εισαγωγή από τον

Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή για κύρωση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των

λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, μαζί με τη

Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η

εισαγωγή του πρώτου εδαψίου προηγείται της ψήψισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του

οικονομικού έτους 2023.

Άρθρο 13

Δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων νια την

κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών ανανκών - Προσθήκη παρ. 4 Α στο άρθρο 25 του ν.

4389/2016

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α1 94) Προστίθεται νέα παρ. 4 Α για τη

δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία έχει ως

εξής:

«4Α. Για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής, κατά την περίοδο από

την 1’ Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επιτρέπεται η αιτόσπαση υπαλλήλων

εντός της Αρχής σύμψωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαψέροντος και αντίστοιχης αίτησης των ενδιαψερομένων, κατά παρέκκλιση της παρ. 11

του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α’26).»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

—

( ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης

Μαίου 2017 νια την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμψωνίες στη

μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη

Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος

δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου

πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές

και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Επιστιεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραψείο Υπουργού Οικονομικών, ιηίπί τηλ. 210 333 2000, Γραφείο
Υφυπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 3375719, 2103375650.
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Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλοΙιο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &

Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

(Χ)

Χ

Χ

Χ

Χ
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολονούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με το άρθρο 152 του ν. 4808/2021 (Ν 101), προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 18 του
αν. 1521/1950 (Α’ 245) και δόθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων
σε εκτέλεση προσυμψώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, χωρίς την
προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων πιστοποιητικών για τα συμβόλαια
που Θα συντάσσονταν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ν.
4808/2021 στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως, δηλαδή έωςτις 19.6.2022. Αντίστοιχη
δυνατότητα είχε άλλωστε παρασχεθεί. και με προγενέστερους νόμους (ν. 3427/2005,
ν. 3522/2006, ν. 3763/2009, ν. 4141/2013).
Εντσύτσις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκύψει λόγω του πλήθους των
ανεκτέλεστων πρσσυμψώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 31.12.2000, ιδίως λόγω
του κτηματολογί.ου και της αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των
καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και, ως εκ τούτου, προσκόμισης των
απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας
που ορίζεται με την ανωτέρω διάταξη, για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων
μεταβίβασης, μέχρι τις 31.12.2022.

Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 300 του ν.
4738/2020 (Α’ 207), περί αναστολής επιβολής ψόρου δωρεάς σε κοινωψελή νομικά
πρόσωπα, έως τις 31.12.2022.

Άρθρα 3 και4
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η εψαρμογή
υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας
των παρ. 47 και 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 3) και για τα
ψίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήΘησης και
πλασμαψαίρεσης (άρθρο 4).

Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η εψαρμογή
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% και στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών
ή αρχαιοτήτων και στην παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52
και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Άρθρο ό

Με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται:

[α} ολική απαλλαγή για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από την καταβολή

του τέλους επιτηδεύματσς σε καλλιτέχνες και χειρστέχνες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα



βιβλία τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (1.1.2010) έως την έναρξη ισχύος

του παρόντος, εψόσον προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος,

[β] μερική απαλλαγή για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από το τέλος

επιτηδεύματος για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ

καλλιτεχνών — χειροτεχνών, οι οποίοι Θα καθοριστούν με σχετική κοινή υπουργική

απόψαση. Συγκεκριμένα το τέλος επιτηδεύματος διαμορψώνεται από το ποσό των

εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Άρθρο 7

Με το προτεινόμενο άρθρο επιχορηγούνται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)

επί του κύκλου εργασιών και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, οι πρώτοι τρεις

χιλιάδες εκατό (3.100) καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι, κάνοντας χρήση της

πρώτης παραγράψου του άρθρου 6, Θα προβούν σε έναρξη εργασιών έως τις

30.6.2023.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εξώδικης επίλυσης

των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων ψορολογικών διαψορών έως τις 29 Ιουλίου 2022, αντί της

ισχύουσας 3Ιης Δεκεμβρίου 2020, με στόχο την εξωδικαστική επίλυση μεγαλύτερου

πλήθους τέτοιων ψορολογικών διαψορών.

Επίσης παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και εξέτασης των

αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής, της έκδοσης πρακτικών εξώδικης επίλυσης καιτης

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης των αιτήσεων.

Άρθρα 9-11

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και

92 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) και εξορθολογίζεται το πλαίσιο υπολογισμού των

ψορολογικών συντελεστών και στα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία).

Ορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες των κερδών από παίγνια που υποβάλλονται σε

ψόρο και οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου

του αμοιβαίου λαχειοψόρου ιπποδρομιακού οτοιχήματος (5’ΛΙΕΕΡ5ΤΑΚΕ), που

κυκλοψορούν στην Ελλάδα, β) τα κέρδη από το τυχερά παίγνιο «Στοίχημα» της περ.

του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) περιλαμβανομένων βα) των

στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της Παρ. Ι του άρθρου 2 του ν.

2433/1996 (Α’ 180), ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που

διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ)

του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμψωνα με τον ν.

4338/2015 (Α’ 131), γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές

συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν.

4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με

παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του

άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), εκτός αυτών των περ. β’ και γ’ του άρθρου 58
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του ν. 2961/2001. Επίσης, ορίζονται οι ψορολογικοί συντελεστές και για τα επίγεια

παίγνιατου ΟΠΑΠ.

Είναι γεγονός ότι με την προηγούμενη τροποποίηση των άρθρων 58 και 60 του ν.

2961/2001, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 (Α 256), άλλαξαν η

Φορολογική βάση και οι συντελεστές υπολογισμού του Φόρου κερδών από τυχερά

παίγνια, τα οποία διεξάγονται από αδειοδοτημένους παρόχους του άρθρου 45 του

ν, 4002/2011 και τον ΟΠΑΠ. Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν ο Φόρος

υπολογίζεται πλέον με βάση το δελτίο αντί της στήλης και ταυτόχρονα μειώθηκαν

οι συντελεστές υπολογισμού του Φόρου. Η μεταρρύθμιση αποδείχθηκε ιδιαιτέρως

επιτυχής σε ό,τι αΦορά την απόδοση Φόρου από τους παρόχους διαδικτυακού

στοιχήματος. Αντίθετα για τα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία), η μεν

καθιέρωση του δελτίου ως βάσης υπολογισμού του Φόρου λειτούργησε θετικά, η δε

μείωση των συντελεστών αρνητικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας

της Φορολογίας σε αυτό το σημείο. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά για τα έσοδα της περ.

στ)τηςπαρ. Ιτου άρθρου 58του ν. 2961/2001(δηλαδήταέσοδααπό έπαθλαπου

λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων), η δήλωση του άρθρου 92 του

ν. 2961/2001 (Α’266) υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου.».

Άρθρο 12

Αντιμετωπίζειτην ανάγκη εμπρόθεσμης: α) αποστολής από το Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών

καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του

Ελεγκτικού Συνέδριου, β) αποστολής από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του

(Διαδήλωσης) επίτης ορθότητας και αξιοπιστίας αυτών στο Υπουργείο Οικονομικών

και γ) εισαγωγής αυτών από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 13

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η δυνατότητα ενίσχυσης των

Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με προσωπικό κατά τη

διάρκεια της θερινής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο Φόρτο εργασιών

της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ιδίως σε τουριστικές περιοχές, κατά

παρέκκλιση της παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007(Α’26), καθ’ ό μέρος

απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη

__________

προηγούμενης απόσπασης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Η αδυναμία σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και

προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών.



Άρθρο 2

Κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας για κοινωνικούς λόγους.

Άρθρα 3 και4

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα οριακές συνθήκες που δημιουργήθηκαν

παγκοσμίως νια τις οικονομίες και τους πολίτες των χωρών, με τη χώρα μας να μην

αποτελεί εξαίρεση, υπήχθησαν μέχρι 30.06.2022 κάποια αγαθά και υπηρεσίες στον

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Για τα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας και

για τα ψίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και

ιτλασμααίρεσης κρίνεται σκόπιμη για κοινωνικούς λόγους και για την ελάψρυνση

των τελικών καταναλωτών των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών η παράταση μέχρι

τις 31.12.2022 του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%.

Άρθρο 5

Η συνέχιση των συνθηκών δυσπραγίας στον συγκεκριμένο Τομέα που οψείλονται

στην πανδημία του κορωνοΙού ςονΙο-19 και στην ενεργειακή κρίση.

Άρθρα 6-7

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία ενέσκηψε κατά τρόπο εξαιρετικά

έντονο από το έτος 2010 και εντεύθεν, ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και

χειροτεχνών αναγκάστηκαν να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας, μη δυνάμενοι

να ανταπεξέλθουν στις ψορολογικές και ασψαλιστικές υποχρεώσεις που

συνεπαγόταν η διατήρηση ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό στο Ταμείο Λνάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέψθηκε ως έργο

με Κωδικό 16715 (Υτιοέργο 1) η παροχή κινήτρων «δεύτερης ευκαιρίας», για όσους

αναγκάστηκαν να (<κλείσουν>) τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής

κρίσης. Εν προκειμένω, όσοι καλλιτέχνες — χειροτέχνες προβούν σε επανέναρξη των

δραστηριοτήτων τους έως τις 30.6.2023, απαλλάσσονται για τα έτη 2022, 2023 και

2024 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ποσού εξακοσίων

πενήντα (650) ευρώ για κάθε έτος. Επίσης για την ίδια κατηγορία καλλιτεχνών

χειροτεχνών εισάγεται ένα επιπλέον κίνητρο και συγκεκριμένα, προβλέπεται η

επιδότηση του κύκλου εργασιών των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) εξ όσων

προβούν σε επανέναρξη δραστηριοτήτων σύμψωνα με το άρθρο 6, για τα

ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων

(5.000,00) ευρώ έκαστος.

Περαιτέρω παρέχεται σημαντική έκπτωση σε όλους τους ενεργούς καλλιτέχνες —

χειροτέχνες για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από το

ψορολογικό έτος 2022 και το οψειλόμενο τέλος επιτηδεύματος διαμορψώνεται στο

ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ από εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η παροχή κινήτρων προς επαγγελματίες της τέχνης και

του πολιτισμού, καθώς και τους χειροτέχνες προκειμένου, είτε να

δραστηριοποιηθούν ξανά επαγγελματικά, είτε να διατηρήσουν την επαγγελματική



τους δραστηριότητα, παρά την Οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας,

εξασψαλίζοντας τον βιοπορισμό τους, αλλά και εισέροντας στην εθνική Οικονομία.

Συγκεκριμένα, αμψότερα Τα κίνητρα στόχο έχουν την ενδυνάμωση του κλάδου και

την επανένταξη στην ενεργή και δηλωμένη δραστηριότητα του πολιτιστικού και

χειροτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η οποία επανένταξη αψενός Θα το

Θωρακίσει εργασιακά και ασψαλιστικά και αψετέρου Θα ενισχύσει τον βιοπορισμό

των ψυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και τη

συνολικότερη πολιτιστική και χειροτεχνική παραγωγή της Ελλάδος.

Άρθρο 8

Λόγω της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στη

δικαστική επίλυση των ψορολογικών διαψορών με συνακόλουθη συνέπεια την

καθυστέρηση στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Άρθρα 9-11

Η απόδοση των ψορολογικών μέτρων, και στο Πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική

ψορολόγηση των τυχερών παιγνίων αποτελεί βασικό στόχο της ψορολογικής

πολιτικής. Στο πεδίο της ψορολόγησης των τυχερών παιγνίων, τα νομοθετικά μέτρα

της προηγούμενης τροποποίησης των άρθρων 58 και 60 του ν. 2961/2001 (Α’266)

με τον ν. 4764/2020 (Α’256) απέδωσαν σημαντικά σε ό,τι αψορά τη ψορολόγηση

των διαδικτυακών εταιρειών, οι οποίες υπό το προηγούμενο καθεστώς απέδιδαν

ελάχιστο ψόρο κερδών. Εντούτοις, δεν ήταν εξίσου αποτελεσματικό το μέτρο για τα

παίγνια του ΟΠΑΠ που δεν υπάγονται στην κατηγορία του στοιχήματος λόγω της

μείωσης των ψορολογικών συντελεστών (αριθμολαχεία). Αυτό συνέβη, επειδή,

εξαιτίας της πανδημίας, μειώθηκαν δραστικά τα κέρδη που μοίρασε ο ΟΠΑΠ τα έτη

2020 και 2021 και άλλαξε η σύνθεσή τους ανά παιχνίδι και κατηγορία ύψους

κερδών. Η αποτελεσματική ψορολόγηση των τυχερών παιγνίων είναι αναγκαία,

κατά τρόπο, όμως, ορθολογικό που δεν θα πλήξει περαιτέρω τις ήδη επιβαρυμένες

από την εψαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη μίας επιχειρήσεις

του κλάδου (πρακτορεία).

Άρθρο 12

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων που είχαν ληψθεί για την

αντιμετώπιση του κορωνοϊού ςονιο-ι9 (άδειες ειδικών συνθηκών, εκ περιτροπής

και εξ αποστάσεως εργασία), οι υπηρεσίες λειτούργησαν με περιορισμένο

προσωπικό για μεγάλο διάστημα. Αυτό, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση του

αρμόδιου για την κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών

χρηματοοικονομικών καταστάσεων Τμήματος, τον πεπαλαιωμένο και ανεπαρκή

εξοπλισμό της Διεύθυνσης και τη δυσκολία προσαρμογής του Ολοκληρωμένου

Πληροψοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους σε αναγκαίες αλλαγές, έχει ως αποτέλεσμα να

εμψανίζονται καθυστερήσεις στις διαδικασίες κατάρτισης του Απολογισμού,

Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους

2021.
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Επίσης, με το άρθρο 85 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) δόθηκε παράταση ενός (1) μηνός

(ήτοι μέχρι τις 30.4.2022) στην προθεσμία για την έκδοση συμψηψιοτικών

Χρηματικών Ενταλμάτων για δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού και

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2021, με συνέπεια την

ανάλογη καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Απολογισμού

οικονομικού έτους 2021.

Τέλος, κατά την εψαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου του π.δ. 54/2018 (Α’103),

προκύπτουν διάψορα Θέματα αναψορικά με τον λογιστικό χειρισμό ορισμένων

δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (π.χ. επιοτρεπτέα προκαταβολή, διάψορα

ταμεία, ψορολογική απαίτηση του άρθ. 27Α του ν. 4172/2013) και είναι αναγκαία η

παροχή πρόσθετου χρόνου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για

τη διαμόρψωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή

ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής του Απολογισμού, του

Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού

έτους 2021, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την παράταση, κατά ένα (1) μήνα,

της προθεσμίας α) για την αποστολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του

Απολογισμού, Ιοολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του

οικονομικού έτους 2021, στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού

Συνέδριου, β) την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του

(Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιοτίας αυτών, οτο Υπουργείο

Οικονομικών και γ) την Εισαγωγή αυτών από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή

των Ελλήνων.

Άρθρο 13

Ο Περιορισμός που τίθεται με την παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α’26),

δυσχεραίνει και πολλές ψορές δεν επιτρέπει καν την ενίσχυση των Υπηρεσιών της

ΛΑΔΕ με προσωπικό, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδίως σε τουριστικές

περιοχές με αυξημένο ψόρτο εργασιών λόγω α) ανάγκης εντατικοποίησης των

ψορολογικών ελέγχων (π.χ. Δ.Ο.Υ. Μυκόνου) και β) μαζικών εισροών τουριστών στις

__________

πύλες εισόδου (π.χ._λιμάνια και αεροδρόμια_της_χώρας).

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Πρόσωπα που έχουν συνάψει προσύμψωνα μεταβίβασης μέχρι τις 31.12.2000, τα

οποία δεν έχουν γίνει οριστικά.

Άρθρο 2

Αψορά τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και τους ψορολογούμενους

(νομικά πρόσωπα, δήμους, κοινωψελή μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και

λοιπούς παρεμψερείς οργανισμούς και ψορείς της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.

2961/2001).
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Άρθρα 3, 4 και 5

Υποκείμενα στον ΦΠΑ πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που

αψορούν στα είδη και υπηρεσίες και κατ’ επέκταση τους τελικούς

καταναλωτές/λήπτες των αγαθών και υπηρεσιών που αψορσύν σι προτεινόμενες

διατάξεις.

Άρθρα 6-7

Οι ρυθμίσεις των προτεινόμενων άρθρων αψορούν εν ενεργεία επαγγελματίες της

Τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου

27.000.

Περαιτέρω οι ρυθμίσεις αψορούν επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

καθώς και χειροτέχνες, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, κατά την

διάρκεια της οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα και προτίθενται να

επανενταχθούν στην οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 8

Η προτεινόμενη διάταξη αψορά στους ψορολογουμένους, οι οποίοι επιθυμούν την

εξώδικη επίλυση της εκκρεμούσας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ψορολογικής τους διαψοράς, σε όλους τους

εμπλεκόμενους παράγοντες των Επιτροπών Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών

Διαψορών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρα 9-11

Τον ΟΠΑΠ, τα πρόσωπα/παίκτες επίγειων τυχερών παιγνίων (αριθμολαχείων) που

δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του Στοιχήματος και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

Άρθρο 12

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Άρθρο 13

Η αξιολσγούμενη διάταξη αψορά άμεσα την ΑΑΔΕ και τους ψορολογούμενους που

ελέγχονται από τις Υπηρεσίες της ΛΑΔΕ κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα σε

τουριστικούς προορισμούς.



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

Άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 911 ΝΑΙ Χ 11 Οχι 13
Άρθρα 13 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 3Χ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
4. άρθρο 18 παρ. 5 του αν. 152 1/1950 (Α’ 245)

4. 4- άρθρο 300 ν. 4738/2020 (Α’ 207) και άρθρο 43 ενότητα Β περ. α’ ν. 2961/2001

(Α’ 266)
4- παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α·83)

4- το τρίτο εδάψιο της παρ. 47 του Κεαλαίσυ Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ,

του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248)
4.. παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020
4- άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’256).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρο Ι

Η παράταση προθεσμίας για απόδοση

όρσυ που τροποποιεί. υψιοτάμενη

διάταξη νόμου απαιτεί νομοθετική

διάταξη.

Άρθρο 2, 3, 4 και 5

Η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας

απαιτεί την ψήψιση νέας διάταξης νόμου,

ισοδύναμης τουλάχιστον τυπικής ισχύος.
1) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος,

υπουργικής απόψασης ή άλλης
Άρθρο 8

κανονιστικής πράξης;
Πρόκειται για διάταξη τυπικού νόμου και

ως εκ τούτου δεν δύναται να τροποποιηθεί

με κανονιστική πράξη, ενώ για την

ημερομηνία της παρ. 3, κατά την οποία

θεωρούνται ως εκκρεμείς σι υποθέσεις,

δεν προβλέπεται έκδοση κανονιστικής

πράξης.

Άρθρο 12

Απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων

του ν. 4270/2014 (Α’143), δηλαδή διάταξης

τυπικσύ νόμου.



Έχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ Οχι Χ
Άρθρο 11

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Άρθρο 13

Αψορά στην άρση περιορισμού που

προβλέπεται δυνάμει διατάξεων του

Υπαλληλικού Κώδικα.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι επιδιώξεις των ρυθμίσεων δεν είναι

ζήτημα διοικητικής πρακτικής.

ί) με διάθεση τιερισοότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων;

Οι επιδιώξεις των ρυθμίσεων δεν

επιλύονται με διάθεση ανθρώπινων και/ή

υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς οργανισμούς:

.20



ΓΙ

__

Η
8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολοούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης Είναι η

παράταση της προθεσμίας, για τη σύνταξη

οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης, μέχρι τις

31.12.2022 για την αντιμετώπιση των

δυσχερειών που έχουν προκύψει λόγω του

πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμψώνων

που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 31.12.2000,

ιδίως λόγω του κτηματολογίου και λόγω

αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των

καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και

προσκόμισης των απαιτούμενων

πιστοπο ιητικών.

Άρθρο 2

1) βραχυπρόθεσμοι: Η Ενίσχυση του ανθρωπιοτικού και

πολιτιστικού έργου των κοινωψελών μη

κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, ν.π.δ.δ., οτα.,

Ιερών Μονών και παρεμψερών ψορέων, με τη

μη επιβολή ψόρου στις δωρεές που

λαμβάνουν, λόγω της ττανδημίας του

κορωνοΙού ςονΙο-ι9.

Άρθρα 3 και4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η

μείωση της τελικής τιμής των ειδών ατομικής

υγιεινής και Προστασίας καθώς και των

ψίλτρων και των γραμμών αιμοκάθαρσης,

αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και

τιλασμαψαίρεσης.



Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η

μείωση της τελικής τιμής των αγαθών και των

υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και της

τέχνης που αψορούν ειδικότερα στην

εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις

παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας

από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του

και η τόνωση αυτής της αγοράς λόγω των

δυσμενών αποτελεσμάτων που επήλθαν από

τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη και

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού

ονι 0-19.

Άρθρα 6-7

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

βραχυπρόθεσμα σκοπεί.ται η επανένταξη στην

αγορά εργασίας ανθρώπινου δυναμικού της

τέχνης και του πολιτισμού που επί μία

δεκαετία και πλέον είχε τεθεί εκτός

παραγωγικής οικονομικής δραοτηριότητας,

καθώς και η υποστήριξη του ενεργού

ανθρώπινου δυναμικού του συγκεκριμένου

κλάδου.

Άρθρο 8

Η ταχύτερη επίλυση των ψορολογικών
διαψορών λόγω της καθυστέρησης της

δικαστικής επίλυσής τους.

Άρθρα 9-11

Η αποτελεσματική ορολόγηση των τυχερών

παιγνί.ων του ΟΠΑΠ που ανήκουν στην

κατηγορία των αριθμολαχείων και η

αποτελεσματικότερη ψορολόγη ση των

παιγνίων στο ιχη ματικο ύ χαρακτήρα.

Άρθρο 12

Η αξιολογούμενη ρύθμιση Θα επιτρέψει την

ομαλή και εμπρόθεσμη κατάρτιση του

Απολογισμού, σολογισμού και των λοιπών

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

οικονομικού έτους 2021.



Άρθρο 13

Βραχυπρόθεσμος στόχος της αξιολσγούμενης

ρύθμισης Είναι η δυνατότητα ενίσχυσης των

Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με προσωπικό κατά τη

διάρκεια της θερινής περιόδου, λαμβάνοντας

υπόψη τον αυξημένο όρτο εργασιών της

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ιδίως σε

τουριστικές περιοχές, με γνώμονα την έγκαιρη

και αποτελεσματική εκπλήρωση της

απαιτητικής και εξέχουσας για το κοινωνικό

σύνολο και την προάσπιση του δημοσίου

_______________________________

συμψέροντος αποστολής της Αρχής.

Άρθρα 6-7

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

μακροπρόθεσμα σκοπείται η ενδυνάμωση του

κλάδου των επαγγελματιών της τέχνης καιτου

πολιτισμού με παροχή κινήτρων για την

επανένταξή τους στην οικονομική

δραστηριότητα και με απώτερο σκοπό τη

θωράκιση του κλάδου, την ενίσχυση των

συνθηκών βιοπορισμού των ψυσικών

προσώπων που δραστηριοποιούνται στον

κλάδο, αλλά και την ανάπτυξη και ενίσχυση

της πολιτιστικής και χειροτεχνικής παραγωγής

της Ελλάδος.

Άρθρο 8

Η ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
ί) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 9-11

Η αποτελεσματική ψορολόγηση των τυχερών

παιγνίων.

Άρθρο 13

Μακροπρόθεσμος στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης είναι η δυνατότητα ενίσχυσης των

Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με προσωπικό κατά τη

διάρκεια της θερινής περιόδου κάθε έτους,

λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο ψόρτο

εργασιών της συγκεκριμένης χρονικής

περιόδου ιδίως σε τουριστικές περιοχές, με

γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική

εκπλήρωση της ατιαιτητικής και εξέχουσας για



το κοινωνικά σύνολο και την προάσπιση του

δημοσίου συμψέροντος αποστολής της Αρχής.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με Τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποψοίτων γ’βαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία
στον Τομέα των σπουδών τους εντός ό
μηνών από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)
Αριθμός συ μμετοχών σε προγράμματα
‘Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας
(διεθνή & εθνικά), ανά
Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΟΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνολο
πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν
το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης /
έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων
ανά Περιψέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) που ψοιτούν
σε διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο
σύνολο (των μαθητών) — Κατανομή
ανά περιψέρεια
Αριθμός σλσήμερων / απογευ ματινών
σχολείων και αριθμός μαθητών που
ψοιτσύν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο
μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

_______________________________

και της ΕΛΣΤΑΤ (ίιρ://ν/νννΊι5Γ/).

9έ/



Αριθμός μαθητών που επωψελούνται

από Προγράμματα ενισχυτικής

Εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα

(Αθμια, Βθμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαψές,

κατά είδος και αποτελέσματα, και

αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαψών, Κατά

ψορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαψές, που

διατέθηκαν σε Εψορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων,

μνημείων, παραδοσιακών και

ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις

και καταβληθείσες αποζημιώσεις, για

ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαψέροντος ——

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί

σε μνημεία και αρχαιολογικούς

χώρους, και δαπάνες έργων που

βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί

σε μουσεία και λοιπά κτίρια και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε

εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική

μορψή και είδος βιβλιοθήκης,

ανάλογα με το Θέμα, κατά

γεωγραψικό διαμέρισμα

Ει5νική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του ετιιστιεύδοντος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, Το εάν Θα ενσωματώνονται δείκτες

στην Ανάλυση.

.— Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
ΠρόσΦατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε

αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές

τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (%
ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς

τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά

Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)



Κόστος κατ’ άτομο ανά Πρόγραμμα
Φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες
μάθησης κλπ)

, , Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών
ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεΦαλή

Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά
1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες:
εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός
και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση
παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών
ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και
επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ
μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη
επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή
περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική
υπηρεσία

-________

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος_(3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά Φύλο
συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά Φύλο

συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο Οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά
Φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά Φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά
Φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,
περιΦερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά Φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ ΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙ ΚΗ , Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ στοιχεια στοχος (3ετια)



Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής
— Μέσος χρόνος έκδοσης αποψάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη
εισόδου/χώρα προέλευσης! ηλικιακή
ομάδα/ψύλο
Αριθμός απελάσεων ανά χώρα
προέλευσης των απελαυνομένων/αιτία
αττέλασης
Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών (σχέση
δυναμικότητας και πραγματικού
αριθμού ψιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας
ανά μονάδα ψιλοξενίας

Προφανως, στο πεδίο αυτο ια υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση,
παραόατικότητα κ.λπ.)

,- Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β)
ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα,
διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική
δικτύωση (π)

Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων
υπηρεσιών και ψορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και ψορέων

Αριθμός κέντρων πληροψόρησης
πολιτών, σε κεντρικό, περιψερειακό,
νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς
και σε επίπεδο νομικών προσώπων,
οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται
από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και
ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες
μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως
ποσοστό επίτης συνολικής δαπάνης ανά
υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων
προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής
δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ι Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Ι Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)



Διαπραχθέντα αδικήματα, δράοτες

αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000

κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά

κατηγορίες και κατά γεωγραψική

περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και

θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά

εθνικότητα, ψύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των

αδικημάτων και αξιόποινων

συμιτεριψορών που προκαλούν το κοινό

αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες,

κλοπές — διαρρήξεις)

Αδικήματα που αψορούν στην

παράνομη είσοδο και παραμονή στη

χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο

εγκλή ματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων

που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των

εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια

ασψάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά

αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή

αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000

κατοίκους — αναλογία κατοίκων ανά

αστυνομικό τμήμα και περιοχή

αστυνόμευσης

Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες για

αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση

της παραβατικής συμπεριψοράς ανά

τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά

εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές,

τρομοκρατία)

. Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών,

εργατικών και εμπορικών διαψορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών

περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την

επίλυση αστικών, εμπορικών,

εργατικών, διοικητικών και άλλων

υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών

αποψάσεων (Ειρηνοδικεία,

Πρωτοδικεία, Εψετεία, Άρειος

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)



Μέσος όρος των υποθέσεων
δικαστή (ποινικά, πολιτικά
διοικητικά δικαστήρια)

ανά
και

Ποσοστό δικαστικών αποψάσεων που
ακυρώνονται μετά από έψεση ή
αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με
το σύστημα του εξωδικαστικού
συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων
εττίλυσης διαψορών, πχ. διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους
(νομική προστασία)

Κόστος προσΦυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής
δικογράψων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια
και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε
ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν
ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο κόστος σωψρονιοτικού
συστήματος ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού Φύλαξης
(ψυλάκων) ανά κρατούμενο

— Ανάπτυξη — Επενδυτική δρασττριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΗ Πρόσψατα Εττιδιωκόμενος
Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν
ανά κλάδο και περιψέρεια και

αντίστοιχος αριθμός απαοχολουμένων
σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν
ανά κλάδο και περιψέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων
σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης
επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων
ατμοσψαιρικής ρύπανσης Κατά κεψαλή

Ποσοστό του πληθυσμού που
εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς



Ποσοστό των ακτών που κρίνονται
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με
το σύνολο των δυνάμενων να
χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας
δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες
χρήσεις (π.χ. ανακύ κλωση, Παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων
σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που
καταστράψηκαν από πυρκαγιά / σύνολο
δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με ψυσικό ή
τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε
σχέση με την συνολική έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που
διατίθεται για Θέματα Προστασίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεψαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορψή
ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεψαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου ανά τριετία

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροΦοριακού συστήματος, ποια Θα είναι η
10. συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ 13

·__________ ή/και ΕΜΜΕΣΗ 11

1) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση, Άρθρα 9-11

εξηγήστε: Απαιτείται προσαρμογή των μηχανογραψικών

συστημάτων της ΛΑΔΕ καιτου ΟΠΑΠ.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχη ματισμού);

. ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:



12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με άλλα

. υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 13

Αναψέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:

13
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου ηροψοριακού συστήματος;

[ · ΝΑΙ 11 Οχι Ι

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

ΆρΟρο Στόχος

Ι Με την παράταση της προθεσμίας που ορίζεται για τη σύνταξη

οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης, μέχρι τις 31.12.2022

επιδιώκεται η αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν

προκύψει λόγω του πλήθους των ανεκτέλεστων τιροσυμψώνων

που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 3112.2000, ιδίως λόγω του

κτηματολογίου και της αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή
των καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των

απαιτούμενων πιστοποιητικών.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω

ενίσχυση των κοινωψελών δραστηριοτήτων των μη

κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οτα. και λοιπών κοινωψελούς

χαρακτήρα ψορέων, λόγω της εξακολούθησης της πανδημίας

του κορωνοϊού ςΟνιο-19.

3 και 4 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η παράταση

ισχύος έως τις 3112.2022 της υπαγωγής στον υπερμειωμένο

συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη ατομικής υγιεινής καιπροστασίας

καθώς και στα ψίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης,

___________

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαψαίρεσης.

5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση ισχύος

έως τις 31.12.2022 της υπαγωγής στον μειωμένο συντελεστή

13% για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή
αρχαιοτήτων, αλλά και την παράδοση αντικειμένων

καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ

του Κώδικα ΦΠΑ.

ό Με την προτεινόμενη διάταξη απαλλάσσονται από την

υποχρέωση για καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα

ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 σι επαγγελματίες της

____________

τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι θα προβούν σε

3



επανέναρξη δραστηριοτήτων έως τις 306.2023 με Κύριο ΚΑΔ
ΚΑΔ καλλιτεχνών-χειροτεχνών, όπως Θα καθοριστούν με Κοινή
υπουργική απόψαση.
Περαιτέρω, απομειώνεται ο ΦΠΑ από εξακόσια πενήντα (650)
ευρώ σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως για χρονικό διάστημα
τριών ετών, αρχής γενομένης από το ψορολογικό έτος 2022 για
τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται με Κύριο ΚΑΔ πολιτισμού ή χειροτεχνίας.
Με τη διάταξη παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο, πέραν της
πλήρους απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος για τα έτη
2022, 2023 και 2024, σε όσους επαγγελματίες προβούν σε
επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους σύμψωνα με την παρ. 1
του άρΘρου 7. Συγκεκριμένα προβλέπεται επιχορήγηση του
κύκλου εργασιών των 3.100 πρώτων επαγγελματιών που Θα
προβούν σε επανέναρξη δραστηριοτήτων και μέχρι του ποσού
των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ σε έκαοτο εξ αυτών.
Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία ειδικών δεσμευμένων
καταπιοτευτικών λογαριασμών (ε5Γονν ουπ) κατ’
εψαρμογή του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).

7

8 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η αντιμετώπιση του
προβλήματος της καθυστέρησης στην απονομή της
δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στη δικαστική επίλυση των
ψορολογικών διαψορών με συνακόλουθη συνέπεια την
καθυστέρηση στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

9 Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 58 του
ν. 2961/2001 με σκοπό των εσωτερικό διαχωρισμό των
υψιστάμενων κατηγοριών τυχερών παιγνίων κατά τρόπο ώστε
να εψαρμόζονται διαψορετικές κλίμακες ψόρου αψενός για τα
επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία) και αψετέρου για τα
παιχνίδια στοιχηματικού χαρακτήρα.
Επιπλέον, κωδικοποιούνται, για λόγους πληρότητας, στο άρθρο
58 διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δευτέρου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) για τον ορισμό του κέρδους για συγκεκριμένες
κατηγορίες παιγνίων.
Τέλος, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, ο ορισμός της
παικτικής συνεδρίας μεταψέρεται στο άρθρο 58 από το άρθρο
60 και ο ψορολογικός συντελεστής για τα έσοδα από έπαθλα
που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων από
το άρθρο 58 στο άρθρο 60.

10 Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταταιτο άρθρο 60 του

ν. 2961/2001 και ορίζονται διακριτοί συντελεστές ψόρου για

κάθε κατηγορία τυχερού παιγνίου, όπως οι κατηγορίες αυτές

διαμορψώνονται με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 με το

άρθρο 79 του ν. 4764/2020, τα τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ που

υπάγονται στην κατηγορία των αριθμολαχείων ψορολογούνται

με την ίδια ψορολογική κλίμακα με τα τυχερά παίγνια

στοιχηματικού χαρακτήρα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις

ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού ψορολογικών συντελεστών

για τα τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ που υπάγονται στην κατηγορία



των αριθμολαχείων για λόγους εξορθολογισμού και

αποτελεσματικότητας της ψορολογίας.

11 Για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, με την προτεινόμενη

διάταξη, μεταφέρονται από το άρθρο 58 του ν. 2961/2001 στο

άρθρο 92 του νόμου αυτού διατάξεις για την προθεσμία

υποβολής της δήλωσης για τα έσοδα από έπαθλα που

__________

λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων.

12 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται προθεσμίες

αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και Διαδήλωσης

οικονομικού έτους 2021 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και

εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων, Προκειμένου να

επιτευχθεί η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης

και υποβολής του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των

λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού

__________

έτους 2021.

____________ - _______

13 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η ενίσχυση των

ΥπηρΕσιών της Α.Α.Δ.Ε. με προσωπικό κατά τη διάρκεια της

θερινής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο ψόρτο

εργασιών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ιδίως σε

τουριστικές περιοχές, κατά παρέκκλιση της παρ. 11 του άρθρου

68 του ν. 3528/2007, καθ’ ό μέρος απαγορεύεται η απόσπαση

υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη τιροηγούμενης

απόσπασης.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. ΟΦέλη αξιολογσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
Ο Κα ΝΟ Μ ΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΊΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ Κα,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ Χ

Μείωση δαπανών Χ Χ

Εξοικονόμηση
χρονου

Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα/ Χ Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο Ι

ΓίιΘανολογείται αύξηση στα έσοδα του Κρατικού προϋπολογισμού, αψού η σύνταξη των οριοτικών

συμβολαίων έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ψόρου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία

όμως είναι πιθανόν ότι Θα μηδενιστεί από τη μη προσκόμιση των πιοτοποιητικών και τη συνεπεία αυτού μη

εξόψληση ψορολογικών υποχρεώσεων.

Άρθρα 3, 4 και 5

Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να προμηθεύονται τα εν λόγω αγαθά και

υπηρεσίες με μικρότερη επιβάρυνση και παράλληλα παρέχεται ταμειακή ρευστότητα στις επιχειρήσεις των

εν λόγω κλάδων.

Άρθρο ό



Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή του κινήτρου της ολικής ή μερικής αιταλλαγής από το

τέλος επιτηδεύματος αψενός σε επαγγελματίες της Τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες με ήδη ενεργή

δραστηριότητα (μερική απαλλαγή για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024), και αψετέρου σε εκείνους

που Θα προβούν σε επανέναρξη δραστηριότητας με κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ επαγγελμάτων πολιτισμού

ή χειροτεχνίας (ολική απαλλαγή για τα ψορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024).

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή του κινήτρου της επιδότησης του κύκλου εργασιών

στους πρώτους 3.100 επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που Θα προβούν σε επανέναρξη

δραστηριότητας με κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ επαγγελμάτων πολιτισμού ή χειροτεχνίας και με ανώτατο

όριο επιδότησης το ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Αμψότερα τα κίνητρα των άρθρων ό και 7 στόχο έχουν την ενδυνάμωση του κλάδου και την επανένταξη στην

ενεργή και δηλωμένη δραστηριότητα του πολιτιστικού και χειροτεχνικού δυναμικού της χώρας, η οποία

αψενός Θα το θωρακίσει εργασιακά και ασψαλιστικά και αψετέρου Θα ενισχύσει τον βιοπορισμό των

ψυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και την πολιτιστική και χειροτεχνική

παραγωγή της Ελλάδος.

Άρθρο 13

Το όψελος της ρύθμισης είναι άμεσο καθώς ενισχύει τη δυνατότητα εντατικοποίησης ψορολογικών ελέγχων

κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδίως σε τουριστικές περιοχές με αυξημένο ψόρτο εργασιών λόγω

των μαζικών εισροών τουριστών στις πύλες εισόδου (πχ. λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας),

εκπληρώνοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά την απαιτητική και εξέχουσα για το κοινωνικό σύνολο

1άοπιση του δημοσίου συμψέροντος.



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις/
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την_εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

Χ Χ
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Άρθρο ό

Η απώλεια εσόδων που Θα προκύψει από την παρ. Ι του άρθρου 5 Θα καλυψΘεί από το’Εργο με κωδικό 16715

που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0>) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 7

Το κόστος που Θα προκύψει από το άρθρο ό Θα καλυφθεί από το ‘Εργο με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται

στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας.



ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑ ΓΩ Ν Ί Σ Μ ΟΣ

Αναγνώριση /
εντοιτισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ ΙΑΧ ΕΙ Ρ ΊΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

στους στόχους

-__________

Σχεδιασμός
αποτροπής!

Χ
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμογή

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

υλοποίηση
της ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ Ν ΔΥΝ ΩΝ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Άρθρο Ι

Επισημαίνεται και ο κίνδυνος πιθανής απώλειας δημοσίων εσόδων λόγω μη εψαρμσγής του άρθρου 12 του ν.

4172/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και υποχρεώσεις στο Δημόσιο, η οποία δεν μπορεί να

προβλεψθεί.

Άρθρο 2

Απώλεια εσόδων και πιθανή διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών υπό το ένδυμα της δωρεάς, δεδομένου

ότι οι μορψές των μη κερδοσκοπικών ψορέων έχουν διευρυνθεί. σε μεγάλο ποσοστό.

Άρθρα 3, 4 και 5

Αναμένεται να έχουν δημοσιονομική επίπτωση, η οποία είναι πιθανόν να αντισταθμιστεί συνεπεία της

τόνωσης της ζήτησης που αναμένεται ότι θα επέλθει λόγω των χαμηλών τιμών.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολονία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της

αξιολογούμενης ρύθμισης.



Ε. ‘Εκθεση διαβσύλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοτιαρασκευαστικής διαδικασίας από την έναρξη

22. κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους συναρμόδιους

Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και

Δημόσιας Περιουσίας

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

και

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

σε συνεργασία με την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

Διεύθυνση Εψαρμογής Έμμεσης Φορολογίας — Τμήμα

Συνεργασία με κοινωνικούς Β
ψορείς / Ανεξάρτητες Αρχές Διεύθυνση Εψαρμογής Κεφαλαίου και

Περιουσιολογίου

- Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ —

Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και

Οργάνωσης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου

Δυναμικού, Τμήμα Β’

Συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου

Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής

εττισύναψη της έκεσης)

Αριθμός συμμετασχόντων

35



Επί των γενικών
αρχών (»επί της
αρχής») της Σχόλια που υιοθετήθηκαν
αξιολογούμενης
ρύθμιση ς

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μττεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός συμμετασχόντων

Επί των άρθρων της Σχόλια που υιοθετήθηκαν
αξιολογούμενης
ρύθμισης Σχόλια που δεν

υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)



Στ. Εκθεση νομιμότητας

24. [ ΣυναΦείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 5 Σ

Άρθρο 78 Σ

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου του

ΓΙ Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
ΓΙ

Οδηγία
ΓΙ

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

ΓΙ Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ΓΙ Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποψάοεις

των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_&8ασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
ΓΙ δικαστήριο (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

ΓΙ

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροτωττσίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύθμισης

Άρθρο Ι

Παράταση προθεσμίας σύνταξης

οριστικών συμβολαίων μεταβίβαση ς

ακινήτων με επαχθή αιτία σε

εκτέλεση προσυμψώνων, χωρίς την

προσκόμιση τιιστοποιητικών

Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου

της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.

1587/1950 (Α’294), για τη σύνταξη

οριοτικών συμβολαίων μεταβίβασης

ακινήτων σε εκτέλεση

προσυμψώνων, παρατείνεται έως την

31η.12.2022.

Υφιστάμενες διατάξεις

Η διάταξη της Παρ. 5 του άρθρου 18 του

αν. 1521/1950 (Α’ 245), ορίζει τα εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση

οριοτικών συμβολαίων μεταβίβασης

ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση

προσυ μψώνων, που έχουν συνταχθεί

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000,

επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης

ψόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο

από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή
καθολικούς διαδόχους αυτού, εψόσον

συνταχθούν μέσα σε Προθεσμία ενός

(1) έτους από τη δημοσίευση του

παρόντος στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των

συμβολαίων αυτών, εντός της

προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν

απαιτείται η προσκόμιση του

αιτοδεικτικού ενημερότητας του

άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)

καιτου πιστοποιητικού του άρθρου 105

του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας

Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών

Παροχών και Κερδών από Τυχερά

Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το

πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’

266).

Για τα προσύμψωνα που έχουν

συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου

1999, δεν απαιτείται, εντός της

προβλεπόμενης προθεσμίας, η

αναγραψή του αριθμού ψορολογικού

μητρώου του πωλητή. Αντίγραψα των

οριοτικών συμβολαίων, που

καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα,



Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή
δικαστήρια ή διαιτητικά
όργανα

13



Άρθρο 2

Άρθρο 3

Παράταση της αναστολής επιβολής

Φόρου δωρεάς σε κοινωψελή νομικά

πρόσωπα —Τροποποίηση άρθρου

300 ν. 4738/2020

Το Πρώτο εδάψιο του άρθρου 300 του

ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται

ως Προς την καταληκτική ημερομηνία

αναστολής και το άρθρο 300

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 300

Αναστολή εψαρμογής διάταξης στη

ψορολογία δωρεών

Η περ. α’ της ενότητας Β’ του άρθρου

43 του ν. 2961/2001 (Α’ 266)

αναστέλλεται για δωρεές που

πραγματοποιούνται από την ψήψιση

του νόμου μέχριτην 31η .12.2022. Για

το χρονικό διάστημα της παρούσας τα

νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του

άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον

ψόρο δωρεάς.».

Άρθρο 3

Παράταση υπαγωγής στον

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

ορισμένων ειδών ατομικής

υγιεινής και προστασίας —

Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου

πρώτου της 20.03.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’

68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι

του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

τροποποιείται ως προς τον

αποστέλλονται, με ευθύνη του

συμβολαιογράψου, και στην αρμόδια

για τη ψορολογία του εισοδήματος του

πωλητή υπηρεσία της ψορολογικής

διοίκησης.».

«Αρθρο 300

Αναστολή εψαρμογής διάταξης στη

ψορολογία δωρεών

Η περ. α’ της ενότητας Β’ του άρθρου 43

του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αναστέλλεται

για δωρεές που πραγματοποιούνται

από την ψήψιση του νόμου μέχρι τις

30.6.2022. Για το χρονικό διάστημα της

παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ.

3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από

τον ψόρο δωρεάς.».

Παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από

20.03.2020 ΠΝΠ:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως και την

30.06.2022.»



χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου

συντελεστή Φ.Π.Α. που εψαρμόζεται

για ορισμένα αγαθά

ατομικής υγιεινής και προστασίας στο

πλαίσιο των μέτρων προστασίας από

τον ςονο-ι9

και διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως τις

31.12.2022.)>.

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Παράταση υπαγωγής στον

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για

τα ψίλτρα και τις γραμμές

αιμοκάθαρσης, αιμοδιαδιήθησης

κ.τ.ο. - Τροποποίηση παρ. 47

Κεφαλαίου Α, ιιΑΓΑΘΑ», του

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Το τρίτο εδάψιο της παρ. 47 του

Κεψαλαίου Α. «ΑΓΑΘΑ», του

Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α.

(ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται

ως προς τον χρόνο ισχύος του

υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

για τα ψίλτρα και τις γραμμές

αιμοκάθαρσης, αιμοδιαδιήθησης

κ.τ.ο. και διαμορψώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του

προηγούμενου εδαψίου εψαρμόζεται

έως τις 31.12.2022 και μετά την

ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά

υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή

Φ.Π.Α. 13%.».

Τρίτο εδάψιο της παρ. 47 του

Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του

προηγούμενου εδαψίου εψαρμόζεται

έως και την 30-06-2022 και μετά την

ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά

υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή

ΦΠΑ 13%.»

Άρθρο 5

Άρθρο ό

Παράταση ισχύος μειωμένων

συντελεστών Φ.Π.Α. για την

εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και

τις παραδόσεις αντικειμένων

καλλιτεχνικής αξίας — Τροποποίηση

άρθρου 299 ν. 4738/2020

έ15



Η Παρ. 2 του άρθρου 299 του ν.

4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως

προς τον χρόνο ισχύος του μειω μένου

συντελεστή Φ.Π.Α. στην Εισαγωγή

αντικειμένων τέχνης και στις

παραδόσεις αντικειμένων

καλλιτεχνικής αξίας από τον

δημιουργό τους ή τους διαδόχους του

και διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει από την ψήψιση

του νόμου μέχριτην 31η.12.2022.».

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

« 2. Η παρ. Ι ισχύει από την ψήψιση

του νόμου μέχρι και την 30η Ιουνίου

2022.»

Άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)

Απαλλαγή από το τέλος

επιτηδεύματος καλλιτεχνών και

χειροτεχνών —Προσθήκη παρ. 10 στο

άρθρο 31 ν. 3986/2011

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’

152) προστίθεται παρ. 10, ως εξής:

«ΙΟ. α) Ειδικά για τα ψορολογικά έτη

2022, 2023 και 2024 ψυσικά

πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί,

επαγγελματίες της τέχνης και του

πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι

είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών

κατά το χρονικό διάστημα από την

Ιη.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του

παρόντος, εξαιρούνται από την

υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος, εψόσον:

αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και

έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών,

δηλώσει στο ψορολογικό μητρώο της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων (ΛΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό

Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν

από τους αναψερόμενους στην

απόψαση της περ. γ) και

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Ι. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες

ελευθέριο επάγγελμα, εψόσον τηρούν

βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας του Κ.Β,Σ,,

υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου

τέλους επιτηδεύματος, το οποίο

ορίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν

εμπορική επιχείρηση και έχουν την

έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και

σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως

διακόσιες χιλιάδες (200.000)

κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ

ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν

εμπορική επιχείρηση και έχουν την

έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω

από διακόσιες χιλιάδες (200.000)

κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ

ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις

και ελεύθερους επαγγελματίες, σε

εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια

(600) ευρώ ετησίως.



αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται

έως και τις 30.6.2023. Όσα ψυσικά

πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της

παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι

χρηματοδότησης καθεστώτος

ενίσχυσης του ‘Εργου με κωδικό

16715 που περιλαμβάνεται στο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα

2.0» και χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Ανάκαμης και

Ανθεκτικότητας.

β) Ειδικά για τα ορολογικά έτη 2022,

2023 και 2024, Φυσικά πρόσωπα,

καλλιτέχνες, δημιουργοί,

επαγγελματίες της Τέχνης και του

πολιτισμού και χειροτέχνες,

καταβάλλουν μειωμένο τέλος

επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων

(400) ευρώ κατ’ έτος, εΦόσον έχουν

δηλώσει στο Φορολογικό μητρώο της

ΛΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους

αναΦερόμενους στην απόΦαση της

περ. γ),

γ) Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για

τους οποίους εΦαρμόζεται π
απαλλαγή ή η μείωση των Περ. α) και

β), οι όροι και η διαδικασία

εψαρμογής, ο τρόπος αιταλλαγής των

δικαιούχων της Περ. α) και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την

εψαρμογή του Παρόντος,

τηρουμένων των κανόνων περί

κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια

απόΦαση μπορούν να Παρατείνονται

οι προθεσμίες της Παρούσας .».

2. Η περ. α) της παρ. 10 του άρθρου

3ίτου ν. 3986/2011, εψαρμόζεταιγια

ενάρξεις εργασιών μετά την έναρξη

ισχύος του παρόντος.

«Ως υποκατάστημα, για την εψαρμογή

των διατάξεων του παρόντος άρθρου,

νοείται κάθε επαγγελματική

εγκατάσταση του επιτηδευματία στην

ημεδαπή, εκτός της έδρας της

επιχείρησης, στην οποία ενεργείται

παραγωγική ή συναλλακτική

δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως

υποκαταστήματα, για την επιβολή του

τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί

εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες

επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που

λειτουργούν για χρονικό διάστημα

μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι

επαγγελματικές εγκαταστάσεις που

στεγάζονται σε διαψορετικούς

ορόΦους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου

κτιριακού συγκροτήματος, σι

εγκαταστάσεις τουριστικών

καταλυμάτων εντός παραδοσιακών

κτισμάτων, σύμψωνα με το π.δ.

33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε

ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια

λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως

ενιαία εγκατάσταση στην ίδια

τουριστική μονάδα, καθώς και οι

αγροτικές εκμεταλλεύσεις της

περίπτωσης δ’ της παρ. Ι του άρθρου 2

του ν. 3874/2010 (Α’151), όπως

ισχύει.».

Ειδικά για τις Αστικές μη

Κερδοσκοπικές Εταιρίες της

παραγράψου 4 του άρθρου 2 του

Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα Φυσικά

Πρόσωπα που το εισόδημα τους

προέρχεται από ατομική επιχείρηση

παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο

επάγγελμα και έχουν έγγραψη

σύμβαση με μέχρι τρία (3) Φυσικά ή/
και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα

πέντε τοις εκατό (75%) των

ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται

από ένα (1) Φυσικό ή/ και νομικό

πρόσωπο, τα ποσά του τέλους



επιτηδεύματος, εξακολουθούν να

ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το

οικονομικό έτος 2012.

«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς

Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500)

ευρώ ετησίως».

«Από 1.12019 καταργείται η

υποχρέωση του προηγούμενου

εδαψίου.».

«Από το οικονομικό έτος 2013 και

εψεξής, εξαιρούνται από την επιβολή

του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα

που ασκούν ατομική εμπορική

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και

παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή
μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό

(80%).»

2. [Στις περιπτώσεις λειτουργίας

υποκαταστημάτων, επιβάλλεται

επιπλέον τέλος επιτηδεύματος

τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε

υποκατάστη μα].

Σε περίπτωση διακοπής της

δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το

τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται

ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της

επιχείρησης ή της άσκησης του

επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα

μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)

ημερών λογίζεται ως μήνας.

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις

καταβολής του τέλους, εκτός εάν

πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι

εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι

επαγγελματίες που ασκούν τη

δραστηριότητά τους σε χωριά με

πληθυσμό έως πεντακόσιους (500)

κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις



χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές

επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση

ελευθέριου επαγγέλματος, εψόσον δεν

έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την

πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι

περιπτώσεις ατο μικών επιχειρήσεων

εψόσον για τον επιτηδευματία

υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος

της συνταξιοδότησής του. Ως έτος

συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος

της ηλικίας.

Από το ψορολογικό έτος 2018 και

εψεξής εξαιρούνται από την

υποχρέωση καταβολής τέλους οι

αγρότες - μέλη αγροτικών

συνεταιρισμών που πληρούν τις

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.

4384/2016 (Α’ 78), οι αγροτικοί

συνεταιρισμοί, οι οχολικοί

συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.

1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας με τη μορψή Κοινωνικής

Συνεταιριοτικής Επιχείρησης ή
Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς

και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως

νομικής μορψής που βρίσκονται σε

εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε

περίπτωση που η αδράνεια δεν

καταλαμβάνει ολόκληρο το

ψορολογικό έτος εψαρμόζεται

αναλογικά η παρ. 2.

«Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2019,

2020 και 2021 εξαιρούνται από την

υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού

καθεστώτος για τους οποίους έχουν

παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από

την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και

ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς

ΦΠΑ, καθώς και σι αλιείς της Παρά κτιας

αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε



ατομικά είτε με Τη μορφή

συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού

δικαίου αλιευτικά σκάψη μέχρι δώδεκα

(12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.»

4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής

και βεβαίωσης του τέλους

επιτηδεύματος εψαρμόζονται οι

διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

5. Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη

διαδικασία για την επιβολή του τέλους

επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται και

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εψαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων

παραγράψων εψαρμόζονται για τους

επιτηδευματίες και ελεύθερους

επαγγελματίες που ασκούν επιτήδευμα

ή ελεύθερο επάγγελμα, αντίστοιχα,

κατά Την 1.1.2011 και μετά.

7. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011,

το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε

τριακόσια (300) ευρώ και για τις δύο

κατηγορίες επιτηδευματιών και

ελεύθερων επαγγελματιών της

παραγράψου Ι. Γιατοανωτέρωέτος,το

τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται

και καταβάλλεται με την ειδική

εισψορά αλληλεγγύης του άρθρου 29

του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά,

εψαρμόζονται οι παράγραψοι 2 έως 5

του παρόντος άρθρου. Με την

κανονιοτική απόψαση της παραγράψου

5 καθορίζεται και η ειδικότερη

διαδικασία για τη διαπίστωση των

εξαιρέσεων της παραγράψου 3 από την

καταβολή του τέλους επιτηδεύματος

για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και

κάθε άλλο αναγκαίο Θέμα νια την

εψαρμογή της παρούσας παραγράψου.



8. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καιγια

το οικονομικό έτος 2012 και Επόμενα,

το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται

με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που

αναψέρονται στην παράγραψο Ι του

άρθρου 74 του ΚΦΕ και εμψανίζεται

στο εκκαθαριοτικό σημείωμα

υπολογισμού του ψόρου εισοδήματος

κάθε οικονομικού έτους. Με απόψαση

του Υπουργού Οικονομικών

καθορίζεται η διαδικασία για την

επιβολή και βεβαίωση του τέλους

επιτηδεύματος οτα νομικά πρόσωπα

του άρθρου 101 και της παραγράψου 4

του άρθρου 2 του ΚΦΕ για τα ανωτέρω

έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια για την εψαρμογή της

παρούσας.

9. Το τέλος εττιτηδεύματος του

παρόντος άρθρου δεν αψαιρείται από

το συνολικό εισόδημα ή από το ψόρο

της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ

των ψυσικών προσώπων που ασκούν

επιχείρηση ή επάγγελμα και δεν

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των

νομικών προσώπων του άρθρου 101

και της παραγράψου 4 του άρθρου 2

του ΚΦΕ.»

10. α) Ειδικά για τα ψορολογικά έτη

2022, 2023 και 2024 ψυσικά πρόσωπα,

καλλιτέχνες, δημιουργοί,

επαγγελματίες της τέχνης και του

πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι

είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών

κατά το χρονικό διάστημα από την

1.1.2010 έως και τις 15.06.2022,

εξαιρούνται από την υποχρέωση

καταβολής του τέλους επιτηδεύματος,

εψόσον:



αα) είχαν πριν τη διακοπή και έχουν

μετά τη νέα έναρξη εργασιών δηλώσει

στο ψορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. ως

κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας

(ΚΑΔ) έναν από τους αναψερόμενους

στην απόψαση της Περ. γ) και

αβ) η ειτανέναρξη εργασιών γίνεται έως

και τις 30..2Ο23. Όσα ψυσικά

πρόσωπα υπαχθούν στην ρύθμιση της

παρούσας ιταραγράψου, θεωρούνται

δικαιούχοι χρηματοδότησης

καθεστώτος ενίσχυσης του ‘Εργου με

κωδικό 1671 που περιλαμβάνεται στο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα

20» και χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας.

Ο ψόρος Θα βεβαιώνεται και Θα

εξοψλείται από τους δικαιούχους και

στην συνέχεια Θα επιστρέψεται βάσει

των όσων ορίζονται στην απόψαση της

περ. γ.

β) Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2022,

2023 και 2024, ψυσικά πρόσωπα,

καλλιτέχνες, δημιουργοί,

επαγγελματίες της τέχνης και του

πολιτισμού και χειροτέχνες,

καταβάλλουν μειωμένο τέλος

επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων

(400) ευρώ κατ’ έτος, εψόσον έχουν

δηλώσει στο ψορολογικό μητρώο της

ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους

αναψερόμενους στην απόψαση της

περ. γ).

γ) Με απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για

τους οποίους εψαρμόζεται η απαλλαγή

ή η μείωση των περ. α) και β), οι όροι

και η διαδικασία εψαρμογής, ο τρόπος

επιστροψής του ψόρου που έχει

βεβαιωθεί και πληρωθεί σύμψωνα με

την περ. α) και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια για την εψαρμογή του

παρόντος. Με την ίδια απόψαση

59



Άρθρο 8

Παράταση υποβολής αιτήσεων και

λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -

Τροποποίηση παρ. 3 και ό άρθρου 16

ν. 4714/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α’

148), α) οτην παρ. 3 παρατείνονται σι

προθεσμίες του δευτέρου και του

τρίτου εδαψίου και προστίθεται νέο

τελευταίο εδάψιο, β) στην παρ. 6

παρατείνονται οι προθεσμίες του

πρώτου και του δευτέρου εδαψίου

και οι παρ. 3 και ό διαμορψώνονται

ως εξής:

«3. 0 διάδικος ψορολογούμενος οε

εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικρατείας και των Τακτικών

Διοικητικών Δικαοτηρίων διαψορές

από πράξη επιβολής ψόρου ή
προστίμων κατά τη ψορολογική

νομοθεσία μπορεί να υποβάλει

αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της

παρ. Ι με αίτημα την εξώδικη επίλυση

της διαψοράς. Η αίτηση υποβάλλεται

ηλεκτρονικά έως τις 30 Δεκεμβρίου

2022. Το αίτημα μπορεί να αψορά

μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν

και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας και των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

έως τις 29 Ιουλίου 2022. Το

προηγούμενο εδάψιο καταλαμβάνει

και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον

της Επιτροπής της παρ. 1. Σε

μπορούν να

προθεσμίες

παραγράψου.

2. Η περ. α) της παρ. Ιθ του άρθρου 31

του ν. 3986/20 11, όπως προστέθηκε με

την παρ. 1, εψαρμόζεται για ενάρξεις

εργασιών μετά την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου.

Άρθρο 16 του ν. 4714/2020

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης

Φορολογικών Διαψορών

1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας

Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης

Επίλυσης Φορολογικών Διαψορών.

‘Εργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη

επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας και των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

ψορολογικών διαψορών. Έδρα της

Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και

Παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί

στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή

λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο

συνολικός αριθμός των οποίων δεν

μπορεί να υπερβεί τα δέκα (Ιθ). Τα

Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία

λειτουργούν στην Αθήνα Είναι αρμόδια

για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν

ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας, των Διοικητικών Εψετε ίων

Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και

Χανίων και των Διοικητικών

Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις

Περιψέρειες αυτών. Τα Τμήματα της

Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην

Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις

υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν

ενώπιον των Διοικητικών Εψετείων

Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και

Κομοτηνής και των Διοικητικών

Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις

παρατείνονται οι

της παρούσας
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υποθέσεις για τις οποίες είχε

υποβληθεί αίτηση και απορρίψθηκαν

από την Επιτροπή για τυπικούς

λόγους, επιτρέπεται η υποβολή νέας

αίτησης εντός της ως άνω

προθεσμίας.».

«6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης

επίλυσης ολοκληρώνεται το

αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023 και

τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης

εκδίδονται έως τις 29 Σεπτεμβρίου

2023, ημερομηνία, κατά την οποία

λήγει η θητεία του Γενικού

Προϊσταμένου, των μελών των

Τμημάτων της Επιτροπής και των

Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν

εξετάστηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου

2023, θεωρείται ότι απορρίθηκαν

σιωπηρά και επανεισάγονται με

επιμέλεια της Γραμματείας των

Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο

χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο

διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί

ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη

ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού

διοικητικού δικαστηρίου

αναστέλλεται. Η αναστολή δεν

καταλαμβάνει την προσωρινή

δικαστική προστασία.>).

Περιψέρειες αυτών. Πρόεδρος εκάστου

Τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός

λειτουργός των Διοικητικών

Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον

Προέδρου Εφετών.

Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζονται

ένας πρώην δικαστικός λειτουργός των

Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό

τουλάχιστον Εψέτη και ένα μέλος του

κύριου προσωπικού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους. Στα Τμήματα

εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήψου

εψοριακοί υπάλληλοι. Της Επιτροπής

προίσταται Γενικός Προϊστάμενος. Ως

Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην

μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας

ή πρώην δικαστικός λειτουργός των

διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό

τουλάχιστον Προέδρου Εψετών. Ο

Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει και

συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων

της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε

αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις

ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση

απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του

Γενικού Προϊσταμένου αυτός

αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο

Τμήματος που ορίζεται με την

απόψαση της παρ. 2. Σε περίπτωση

απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης

Προέδρου ή μέλους Τμήματος, αυτός ή
αυτό αναπληρώνεται από Πρόεδρο ή
μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με

πράξη του Γενικού Προϊσταμένου.

2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο

αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος

Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι

εισηγητές εψοριακοί υπάλληλοι και οι

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην

δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά

από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου

των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη

511



της Επιτροπής που είναι μέλη του

κυρίου προσωπικού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται

μετά από Πρόταση του Προέδρου

αυτού.

3. 0 διάδικος ψορολογούμενος σε

εκκρεμεί.ς ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας και των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων διαψορές

από πράξη επιβολής ψόρου ή
προστίμων κατά τη ψορολογική

νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση

ενώπιον της Επιτροπής της παρ. Ι με

αίτημα την εξώδικη επίλυση της

διαψοράς. Η αίτηση υποβάλλεται

ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου

2020. Το αίτημα μπορεί να αψορά μόνο

σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν

έχουν συζητηθεί, ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας και των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως

τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ηδιάταξητου

προηγούμενου εδαψίου καταλαμβάνει

και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον

της Επιτροπής της παρ.1.

4. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης

μπορεί να προβληθούν παραδεκτά οι

κάτωθι περιοριστικά αναψερόμενοι

ισχυρισμοί:

α) Παραγραψή του δικαιώματος του

Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο

ψόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του

χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική

Διοίκηση είχε δικαίωμα προς

καταλογισμό αυτών.

β) Παραγραψή του δικαιώματος του

Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο

ψόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης

ψορολογικού πιστοποιητικού χωρίς

επιψύλαξη.

γ) Εσψαλμένο καταλογισμό του ψόρου

ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης
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φορολογικής υποχρέωσης ή
αριθμητικού σψάλματος.

5) Αναδρομική εψαρμογή της

ευμενέστερης ψορολογικής κύρωσης

σύμψωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από

τη νομολογία του ΣτΕ.

ε) Μείωση του πρόσθετου ψόρου, του

τόκου, των προσαυξήσεων και των

προστίμων γενικώς, δυνάμειτης παρ. 8.

Οι ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) πρέπει

να περιλαμβάνονται οτα εκκρεμή για τη

διαψορά δικόγραψα, τα οποία

προσκομίζονται με επιμέλεια του

ψορολογουμένου. Το αίτημα εξώδικης

επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το

εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο,

ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας και των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά

την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

5. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράψεται

από δικηγόρο και αναψέρει το όνομα,

επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό

ψορολογικού μητρώου, την

ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή

διεύθυνση της κατοικίας του

ψορολογουμένου, του νόμιμου

αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε

από νομικό πρόσωπο, ένωση

προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την

επωνυμία και την έδρα τους, τον

αριθμό ψορολογικού μητρώου, καθώς

και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,

αριθμό ψορολογικού μητρώου,

ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή

διεύθυνση της κατοικίας καιτου χώρου

εργασίας του εκπροσώπου τους.

6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης

επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο

έως τις 28 Μαίου 2021 και τα πρακτικά

εξώδικης ειτίλυσης εκδίδονται έως τις

31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατάτην

οποία λήγει η θητεία του Γενικού

Προϊσταμένου, των μελών των



Επιτροπών και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις

28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι

απορρίψθηκαν σιωπηρά και

επανεισάγονται με επιμέλεια της

Γραμματείας των Επιτροπών στο

αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη

πρακτικού. Για όσο διάστημα η

υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των

Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας ή του

αρμοδίου τακτικού διοικητικού

δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή

δεν καταλαμβάνει την προσωρινή

δικαστική προστασία.

7. Η Επιτροπή ελέγχει τους

προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση

τη νομολογία και την πάγια πρακτική

της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να

προτείνει την εν όλω ή εν μέρει

αποδοχή ή την απόρριψη του

αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε

περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση

στον αιτούντα, στην οποία

αναγράψονται τα ποσά του κύριου

ψόρου, των πρόσθετων ψόρων, των

τόκων, των προσαυξήσεων και των

προστίμων. Για την καταβολή του

ποσού του συμβιβασμού που

εμπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση

εψαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της

Επιτροπής περιέχει επαρκή αιτιολσγία

και κοινοποιείται στον αιτούντα από τη

γραμματεία της Επιτροπής σύμψωνα

με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α’

170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την

πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5)

εργασίμων ημερών από την

κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται

σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το

οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του

Υπουργείου Οικονομικών, τηρουμένων

των διατάξεων περί προστασίας των

προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή



επιβεβαιώνεται με την υπογραψή της

πρότασης από τον αιτούντα. Ο αιτών

κατά το χρονικό σημείο της υπογραψής

της πρότασης , επιλέγει και τον

επιθυμητό αριθμό δόσεων. Ο αριθμός

των δόσεων είναι ίδιος, τόσο για την

καταβολή του κύριου ψόρου όσο και

νια την καταβολή των πρόσθετων

ψόρων, τόκων, προσαυξήσεων και

προστίμων. Το πρακτικό εξώδικης

επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά

την έννοια του άρθρου 45 του ν.

4174/2013 (Α 170) και το

αναγραψόμενο σε αυτό ποσό

βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, ενώ η

αρχική βεβαίωση διαγράψεται. Η

διαγραψή της αρχικής βεβαίωσης

συνεπάγεται την αναστολή της

προθεσμίας παραγραψής του αρχικού

τίτλου βεβαίωσης έως την ολοσχερή

εξόψληση της οψειλής που προκύπτει

από το πρακτικό. Το ως άνω πρακτικό

που κοινοποιείται στον αιτούντα από

τη γραμματεία της Επιτροπής, επιλύει

αμετάκλητα την εκκρεμή διαψορά και

δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο

βοήθημα ή μέσο, εψόσον επί του

συνολικού ποσού που προκύπτει για

τον ψορολογούμενο, καταβληθεί

ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις

εκατό (30%) του κύριου ψόρου ή
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων,

εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από

την κοινοποίηση του και χωρήσει

νομίμως η εξόψληση του συνόλου

αυτού, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην

παρ. 8. Τυχόν ποσά που έχουν

καταβληθεί έναντι του κύριου ψόρου ή
του αυτοτελούς προοτίμου

συνυπολογίζονται κατά τον

προσδιορισμό του ποσοστού του

τριάντα τοις εκατό (30%) ή του

ποσοστού είκοσιπέντε τοις εκατό (25%)

αντίστοιχα. Αν δεν τηρηθούν οι όροι



των προηγούμενων εδαψίων, καθώς

και εάν δεν καταβληθούν δύο (2)

συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή
καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2)

τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο

χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός

ανατρέπεται αναδρομικά, Θεωρείται

ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν

καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι

καταβλήθηκαν έναντι της οψειλής του

αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται

εκ νέου ως δημόσιο έσοδο. Σε

περίπτωση μη αποδοχής από τον

αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής,

συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της

εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό

εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό

ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται

άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας

των Επιτροπών, στο Δικαστήριο, στο

οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Με την

Κοινοποίηση του πρακτικού εξώδικης

επίλυσης η υπόθεση Τίθεται

αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του

Προέδρου του Δικαστηρίου. Σε

περίπτωση μη αποδοχής από τον

αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής

και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της

εξώδικης ειτίλυσης η ανασταλεί.σα δίκη

συνεχίζεται.

8. Η καταβολή του ποσού του κύριου

ψόρου, το οποίο προκύπτει από τον

συμβιβασμό μετά από την αφαίρεση

του ποσοστού Τριάντα τοις εκατό (3θ%)

Κατά την παρ. 7, πραγματοποιείται σε Ι

έως 24 δόσεις χωρίς να ισχύουν επ’

αυτού τα αναγραόμενα στον

κατωτέρω πίνακα ποσοστά έκπτωσης.

Σε περίπτωση προβολής του

ισχυρισμού της περ. ε) της παρ. 4, η

καταβολή αποκλειστικά των

αναλογούντων ιτροσθέτων ψόρων,

τόκων, ιτροσαυξήοεων και προστίμων



πραγματοποιείται με κλιμακούμενο

ποσοστό έκιττωσης, αναλόγως προς τον

αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο

ψορολογούμενος ως κατωτέρω:

Αριθμός δόσεων Ποσοστό

έκπτωσης (%)
1 75

2-4 65

5-8 55

9-12 50

13-16 45

17-20 40

21-24 35

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν

επιβαρύνεται με τόκο, τέλος

χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του

κύριου φόρου, των πρόσθετων ψόρων,

των τόκων, των προσαυξήσεων και των

προστίμων συνυπολογίζονται. Το ποσό

του συμβιβασμού δεν δύναται να

υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση

τμηματικής καταβολή ς.

9.0 Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος

και τα μέλη των Τμημάτων της

Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους

ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες

ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με
απόψαση του Υπουργού Οικονομικών

μόνο για σοβαρούς λόγους που

άπτονται της εκτέλεσης των

καθηκόντων τους. Ο Γενικός

Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος καιτα μέλη

των Τμημάτων της Επιτροπής δεν

εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν

υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για

αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή
Πρόταση που διατύπωσαν ή απόψαση

που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους,

εκτός από την Περίπτωση που

ενήργησαν με πρόθεση και με σκοπό να

προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε

άλλον Παράνομο Περιουσιακό όψελος

ή να βλάψουντο Δημόσιο ή άλλον κατά



τα οριζόμενα στις κείμενες ποινικές

διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης

του απορρήτου των πληροψοριών και

στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση

τους κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους κατά το άρθρο 17 του ν.

4174/2013. Για πράξεις ή παραλείψεις

του προηγουμένου εδαψίου, ποινική

δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από

αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής

Διαψάνειας (Ε.Λ.Δ.) στην οποία

τεκμηριώνεται ειδικά και

εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω

πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν

σύμψωνα με τα οριζόμενα στο

προηγούμενο εδάψιο. Προς τον σκοπό

αυτόν, η Ε.Α.Δ. μπορεί να ζητά στοιχεία

ή να διαβιβάζει τις όποιες αναψορές ή
καταγγελίες κατά πράξεων ή
παραλείψεων του Γενικού

Προϊσταμένου, του Προέδρου και των

μελών των ως άνω Επιτροπών σε κάθε

άλλη αρμόδια αρχή ή υπηρεσία,

προκειμένου να συνδράμει, με κάθε

πρόσψορο μέσο, το έργο της Ε.Λ.Δ. Σε

κάθε περίπτωση οι ως άνω αρχές και

υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν

σε αιτήματα της Ε.Λ.Δ. ή να εξετάζουν

και να αποψαίνονται επί

διαβιβασθεισών σε αυτές καταγγελιών

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την

παραλαβή τους. Για την υποβοήθηση

του έργου της αρμόδιας οργανικής

μονάδας της Ε.Λ.Δ. αποσπώνται δύο (2)

υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. με

αποδεδειγμένη εμπειρία στα ως άνω

Θέματα ως Επιθεωρητές Ελεγκτές, με

κοινή απόψαση του Διοικητή της Ε.Λ.Δ.

και του Διοικητή της Α.Λ.Δ.Ε., για

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που

μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς να

απαιτείται σχετική πρόσκληση ή γνώμη

του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας

τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη



ισχύος του παρόντος ή έως την

ημερομηνία συμπλήρωσης της

παραγραψής του σχετικού εγκλήματος

αν αυτή επέρχεται νωρίτερα, ο

Διοικητής της Ε.Λ.Δ. μπορεί να

υποβάλει γραπτή αίτηση για τη

συνέχιση εκκρεμών ποινικών

διαδικασιών κατά του Γενικού

Προϊσταμένου, του Προέδρου και των

μελών των ως άνω Επιτροπών, υπό

τους όρους της παρούσας. Εντός της

προθεσμίας του προηγούμενου

εδαψίου, δεν εκδικάζονται οι σχετικές

υποθέσεις και χορηγείται

αυτεπαγγέλτως αναβολή. Εψόσον δεν

υποβληθεί αίτηση, παύει η ποινική

δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο

αρχείο.

10.Για τους πρώην δικαστικούς

λειτουργούς καιγιατα μέλη του κυρίου

προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους που συμμετέχουν οτα

Τμή ματα της Επιτροπής, προβλέπεται

αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους

τριακόσια τριάντα (330) ευρώ, για τους

εισηγητές εψοριακούς υπαλλήλους

εκατόν είκοσι (120) ευρώ και για τον

Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής

μηνιαία αμοιβή που ισούται με τη

μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του

Τμήματος της Επιτροπής που λαμβάνει

την ανώτερη αμοιβή. Η αμοιβή του

προηγούμενου εδαψίου ψορολογείται

αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) και εξάντληση της

ψορολογικής υποχρέωσης, κατά

παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική

διάταξη. Η καταβολή της αμοιβής του

προηγουμένου εδαψίου δεν

συνεπάγεται την αναστολή ή την

περικοπή καταβολής της σύνταξης των

πρώην δικαστικών λειτουργών κατά

παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή
ειδική διάταξη. Το σύνολο των



πρόσθετων αμοιβών των εισηγητών

εψοριακών υπαλλήλων δεν μπορεί να

υπερβαίνει το όριο της παρ. 3 του

άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),

υττολογιζόμενσυ σε ετήσια βάση.

11.Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών καθορίζεται κάθε

ειδικότερο ή λειττομερειακό ζήτημα

σχετικά με την οργάνωση και

λειτουργία της επιτροπής, τον αριθμό

των τμημάτων, τον τόπο συνεδρίασης

αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της

διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των

αποψάσεών της, τα δικαιολογητικά και

λοιπά έγγραψα, τα οποία οψείλει να

προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία

έναρξης λειτουργίας της, την παράταση

της προθεσμίας υποβολής της αίτησης

του δεύτερου εδαψίου της Παρ. 3 και

των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς και

κάθε αναγκαίο Θέμα για την εψαρμογή

του παρόντος. Με απόψαση του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

καθορίζεται κάθε ειδικότερο Θέμα

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης

και είσπραξης του ποσού που

Προκύπτει από το πρακτικό

συμβιβασμού.

12. Εψόσον εις βάρος του αιτούντος

έχουν επιβληθεί και πρόσθετοι ψόροι,

τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα,

λογίζεται ότι στο αίτημα εξώδικης

επίλυσης της ψορολογικής διαψοράς

εμπεριέχεται και αίτημα για μείωσή

τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην

Παρ. 8.

13.Με εξαίρεση τα αναψερόμενα στα

δύο Πρώτα εδάψια, η παρ. 9

καταλαμβάνει τον Προέδρο και τα μέλη

της Επιτροπής Διοικητικής Επ[λυσης

Φορολογικών Διάψορων του άρθρου

7ΟΑτου ν. 2238/1994 (Α’ 151), σε σχέση

με τις γνώμες που διατύπωσαν ή τις

- αιτοψάσεις που εξέδωσαν ή τις

69



Άρθρο 9
Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που
υποβάλλονται σε Φόρο —

Τροποποίηση άρθρου 58 του ν.
2961/2001

1. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Α’
266) α) οτην παρ. 1 αα) η περ. β)

τροποποιείται ως προς την αναψορά

των τυχερών παιγνίων, αβ) οι περ. γ)
και δ) αντικαθίστανται, αγ)
προστίθεται περ. οτ), β) στην παρ. 2
προστίθεται δεύτερο εδάιο, γ) η
παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 58
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 58
Αντικείμενο, υποκείμενο του ψόρο υ
και χρόνο ς ψορολογίας
1. Σε Φόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία,
περιλαμβανομένου του αμοιβαίου

λαχειοψόρου ιπποδρομιακού

στοιχήματος (5’ΝΕΕΡ5ΤΑΚΕ), που
κυκλοψορούν στην Ελλάδα,
β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο
«Στοίχημα» της περ. γ’ του άρθρου 25
του ν. 4002/2011 (Α’ 180)
περιλαμβανομένων βα) των

στο ιχη μάτων προκαθορισμένης ή μη
απόδοσης της παρ. Ι του άρθρου 2
του ν. 2433/1996 (Α’ 180) ββ) των
στοιχημάτων προκαθοριομένης ή μη

παραλείψεις κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους, για το χρονικό

διάστημα συμμετοχής τους στην

παραπάνω επιτροπή.

14.Με εξαίρεση τα αναψερόμενα στα

δύο πρώτα εδάψια, η παρ. 9

καταλαμβάνει καιτους υπαλλήλους και

τους προΙσταμένους της Διεύθυνσης

Επίλυσης Διαψορών της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε σχέση με

τις γνώμες ή εισηγήσεις που

διατυπώνουν ή τις αποψάσεις που

εκδίδουν ή τις παραλείψεις κατά την

άσκηση των καθηκόντων τους.

15. Οι παρ. 3,4,8 και 10 ισχύουν από τη

δημοσίευση του ν. 4714/2020.

Τροποποιείται το άρθρο 58 του ν.

2961/2001, το οποίο έχει ως εξής:

«1. Σε Φόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία,

περιλαμβανομένου του αμοιβαίου

λαχειοψόρου ιπποδρομιακού

στοιχήματος (5’ΛΙΕΕΡ5ΤΑΚΕ), που

κυκλοψορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο

«Στοίχημα» της περ. γ’ του άρθρου 25

του ν.4002/2011 (Α’ 180)

περιλαμβανομένων αα) των

στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη

απόδοσης της παρ.1 του άρθρου 2 του

ν. 2433/1996 (Α’ 180) ββ) των

στο ιχη μάτων προ καθορισμένης ή μη

που

αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του

άρθρου 45 του ν. 4002/2011 (Α 180) γγ)

του αμοιβαίου στοιχήματος επί

ιπποδρομιών στην Ελλάδα που

διεξάγεται σύμψωνα με το ν.4338/2015

(Α’ 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που

διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες,

που διεξάγουν αδειοδοτημένοι

πάροχοι δυνάμειτων άρθρων 39 και 45

του του ν. 4002/2011 (Α’ 180),

απόδοσης διεξάγουν



απόδοσης που διεξάγουν

αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του
άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του
αμοιβαίου στοιχήματος επί
ιπποδρομιών που διεξάγεται
σύμψωνα με τον ν. 4338/2015 (Α’
131),
γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια
που διεξάγονται σε παικτικές
συνεδρίες από αδειοδοτημένους
παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39
και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα
κέρδη από τα τυχερά παίγνια που
διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα,
τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ
και οι παραλλαγές του. Ως παικτική
συνεδρία νοείται το χρονικό
διάστημα από τη στιγμή που ο
παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα
παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη
στιγμή που συνδέεται με το Κεντρικό
πληροψοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός
παρόχου τυχερών παιγνίων στο
διαδίκτυο, μέχρι που, κατά
περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει
την ατομική κάρτα παίκτη από το
παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται
από το ΚΠΣ του διαδικτυακού
παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαοτη
παικτική συνεδρία λήγει με την
πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών
από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει
την ατομική κάρτα παίκτη σε
παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή
που συνδέεται με το ΚΠΣ
διαδικτυακού παρόχου.,
δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια
που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
δυνάμει του άρθρου 27 του ν.
2843/2000 (Α’ 219), εκτός αυτών των
περ. β) και
ε) τα κέρδη από τις λαχειοψόρες
ομολογίες και τις λαχειοψόρες
αγορές, τα οποία προκύπτουν από
κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα,
καθώς και οι κάθε είδους παροχές
που προσψέρονται σε όσους
συμμετέχουν σε παιχνίδια ή
διαγωνισμούς ραδιοψωνικούς,
τηλεοπτικούς και λοιπούς

δ) τα κέρδη από τα λοιπά τυχερά

παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ

Α.Ε., πέραν αυτών των περ. β) και

ε) τα κέρδη από τις λαχειοψόρες

ομολογίες και τις λαχειοψόρες αγορές,

τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις

που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι

κάθε είδους παροχές που

προσψέρονται σε όσους συμμετέχουν

σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς

ραδιοψωνικούς, τηλεοπτικούς και

λοιπούς παρεμψερείς οποιασδήποτε

μορψής που διενεργούνται στην

Ελλάδα.

2. Υπόχρεος στο ψόρο είναι ο

δικαιούχος του κέρδους.

3. Η ψορολογική υποχρέωση γεννάται

Κατά τον χρόνο καταβολήςτου κέρδους

ή της παροχής.

4. Αν αντικείμενο του ψόρου είναι

κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό

στοιχείο, για τον υπολογισμό του

ψόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του,

που εξευρίσκεται σύμψωνα με τα

οριζόμενα στα άρθρα 9 έως και 16 και

18.

5. Τα έσοδα από έπαθλα που

λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες

δρομώνων ίππων ψορολογούνται

αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή

ύψους 15%. Φυσικό πρόσωπο που έχει

στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του

μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή
ποσοστιαία μερίδια κυριότητας

δρομώνων ίππων που αθροιστικά

αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους,

τεκμαίρεται ότι ως προς τη

δραστηριότητά του αυτή είναι

ερασιτέχνη ς.

Υπόχρεος παρακράτησης του φόρου

ύψους 15% επί των επάθλων που

αποδίδονται στους ερασιτέχνες

ιδιοκτήτες αλόγων είναι ο Φορέας

πποδρομιών του ν. 4111/2013 (Α’ 167)

και μέχρι τη θέση του σε εκκαθάριση ο



παρεμψερείς οποιασδήποτε μορψής
που διενεργούνται στην Ελλάδα,
στ) τα έσοδα από έπαθλα που
λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες
δρομώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο
που έχει στην ιδιοκτησία ή
συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5)
δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία
μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων
που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5)
δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι
είναι ερασιτέχνης ως προς τη
δραστηριότητά του αυτή. Οι κύριοι
δρομώνων ίππων που δεν είναι
ερασιτέχνες ψορολογούνται για τη
δραστηριότητα τους αυτή σύμψωνα
με τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167).

2. Υπόχρεος στον ψόρο είναι ο
δικαιούχος του κέρδους. Κέρδος από
τυχερό παίγνιο των περ. β), γ) και δ)
της παρ. Ι είναι το ποσό που
πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη
ως αποτέλεσμα του τυχερού
παιγνίου, αψαιρουμένου του ποσού
που κατέβαλε για τη συμμετοχή του
στο παίγνιο αυτό.

3. Η ψορολογική υποχρέωση γεννάται
κατά τον χρόνο καταβολής του
κέρδους ή της παροχής.
4. Αν αντικείμενο του ψόρου είναι
κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό
στοιχείο, για τον υπολογισμό του
ψόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του,
που εξευρίσκεται σύμψωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 9 έως και 16 και
18.

ΟΔΙΕ και οψείλει να τον αποδίδει το

αργότερο μέχρι μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα

από την ημερομηνία καταβολής των

επάθλων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι κύριοι δρομώνων ίππων που δεν

είναι ερασιτέχνες ψορολογούνται για

τη δραστηριότητα τους αυτή σύμψωνα

με τις διατάξεις του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν.

4172/2013).

5. Καταργείται.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την
Ιη Σεπτεμβρίου 2022 και
καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα
που καταβάλλονται για κληρώσεις,
παίγνια, λαχειοψόρες αγορές και
διαγωνισμούς που διενεργούνται
από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Τροποποιείται το άρθρο 60 του ν.
2961/2001, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 10



Συντελεστές ψορολογίας κερδών

από τυχερά παίγνια — Τροποποίηση

άρθρου όΟτουν.2961/2001

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001, α) οι

Παρ. Ι και 2 αντικαθίσταται, γ) η παρ.

3 καταργείται και το άρθρο 60

διαμορΦώνεται ως εξής:

«Αρθρο 60

Υπολογισμός του Φόρου

1. Τα κέρδη της παρ. Ι του άρθρου 58

υποβάλλονται σε Φόρο ως εξής:

α) Τα κέρδη της περ. α) υποβάλλονται

σε Φόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο

λαχείου, μετά την αΦαίρεση

αορολόγητου ποσού εκατό (100)

ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό

(10%), εΦόσον πρόκειται για κέρδη

μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό

(15%), εΦόσον πρόκειται για κέρδη

από χίλια ευρώ και ένα λεπτό

(1.000,01) και πάνω.

β) Τα κέρδη της περ. β) υποβάλλονται

σε Φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού,

σύμΦωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε

Συντελεστής κλιμακίου

Ο - 100 0,0%

100,01 - 200

200,01 - 500

>500 7,5%

1. Τα κέρδη που ορίζονται στην
περίπτωση α’ της παραγράψου 1 του
άρθρου 58 υποβάλλονται σε Φόρο ανά
γραμμάτιο λαχείου, μετά την αψαίρεση
αψορολόγητου ποσού εκατό (100)
ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) για κέρδη μέχρι χίλια (1.000)
ευρώ και με συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) για κέρδη από χίλια ευρώ
και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.
2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’,

γ’ και δ’ της παρ. Ι του άρθρου 58, στα
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με
στήλες, υποβάλλονται σε Φόρο ανά
δελτίο παιχνιδιού, σύμΦωνα με την
ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΙ ΜΑΚΑΣ

Ως δελτίο νοείται ένα ή περισσότερα
στοιχήματα που υποβάλλονται από τον
παίκτη στο ίδιο χρονικό σημείο.
Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω
κατηγορία Φόρων χρησιμοποιείται για
τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,
κατόπιν κοινής απόΦασης των
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Αθλητισμού. Με την ίδια απόΦαση
δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι,
ο τρόπος κατανομής της εν λόγω
χρηματοδότησης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Στα τυχερά
παίγνια που διεξάγονται με παικτικές
συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται
ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη
λήξη της παικτικής συνεδρίας
υποβάλλονται σε Φόρο ανά παικτική
συνεδρία, μετά την αΦαίρεση

αΦορολόγητου ποσού εκατό (100)
ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) για κέρδη μέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ και με
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για
κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα
λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια

0-100
100,01-200
200,01-500
> 500

0,0%
2,5%
5,0%

7,5%

2,5%

5%

Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής,

ως δελτίο νοείται η καταχώριση

πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως

εάν αΦορά σε ένα ή περισσότερα

στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο



αψορά σε ένα στοιχηματικό γεγονός,

η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με

την προσψερόμενη απόδοση του

επιλεγέντος στοιχηματικού

γεγονότος. Αν το δελτίο αΦορά σε

περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα,

η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με

το γινόμενο όλων των

αποδόσεων

καθενός από τα επιλεγέντα

στοιχηματικά γεγονότα.

γ) Τα κέρδη της περ. γ), που

πληρώνονται ή πιστώνονται στον

Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη,

υποβάλλονται σε ψόρο μετά την

αψαίρεση αψορολόγητου ποσού

εκατό (100) ευρώ, αυτοτελώς ανά

παικτική συνεδρία, με συντελεστή

δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εψόσον

για

πεντακόσια (500) ευρώ, και με

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

εψόσον πρόκειται για κέρδη από

πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό

(500,01) και πάνω.

δ) Τα κέρδη της περ. δ) υποβάλλονται

σε ψόρο ανά δελτίο παιχνιδιού,

σύμψωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε

Συντελεστής κλιμακίου

ο — 100 0,0%

100,01 — 200 2,5%

200,01—500 5%

500,01 — 2.500 10%

>2.500 20%

Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε

συνόλου επιλογών του παίκτη το

οποίο συνιστά μία αυτοτελή

συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή
έναν διαγωνισμό ε κάστο υ παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε)

υποβάλλονται σε ψόρο αυτοτελώς με

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)

που διεξάγονται με παικτικές
συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια
που διεξάγονται με
παιγνιο μηχανή ματα, τα τυχερά παίγνια
καζίνο, καθώς και το πόκερ με τις
παραλλαγές του.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το
χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο
παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα
παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη
στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό
πληροψοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός
παρόχου τυχερών παιγνίων στο
διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος),
εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής
κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά
περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγειτην
ατομική κάρτα παίκτη από το
παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται
από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου.
Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική
συνεδρία λήγει με την πάροδο
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη
στιγμή που ο παίκτης εισάγει την
ατομική κάρτα παίκτη σε
παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που
συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού
παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της
ατομικής κάρτας παίκτη.
3. Τα κέρδη και οι παροχές που

ορίζονται στην περίπτωση ε’ της

παραγράψου Ι του άρθρου 58

υποβάλλονται σε ψόρο με συντελεστή

είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την

αψαίρεση αψορολόγητου ποσού χιλίων

(1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.>).

προσψερόμενων

Πρόκειται κέρδη μέχρι



μετά την αφαίρεση αορολόγητου

ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά

αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα

ψορολογούνται

συντελεστή δέκα

(15%).

2. Ποσοστό των εσόδων από τις

κατηγορίες ψόρων των περ. β) και δ)

της παρ. 1 χρησιμοποιείται για τη

χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,

κατόπιν Κοινής απόψασης των

Υπουργών Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την

ίδια απόψαση δύναται να

καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος

κατανομής της εν λόγω

χρηματοδότησης και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την

Ιη Σεπτεμβρίου 2022 και

καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα

που καταβάλλονται για κληρώσεις,

παίγνια, λαχειοόρες αγορές και

διαγωνισμούς που διενεργούνται

από την ημερομηνία αυτή και εψεξής.

Άρθρο 11

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης —

Τροποποίηση άρθρου 92 του ν.

2961/2001

1. Στο άρθρο 92 του ν. 2961/2001 (Α

266), περί ψορολογίας κτήσης κερδών

από λαχεία, προστίθεται δεύτερο

εδάψιο και το άρθρο 92

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 92

Προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την

τελευταία εργάσιμη ημέρα του

επόμενου μήνα από την καταβολή

του κέρδους στον δικαιούχο. Ειδικά

της περ. στ)

αυτοτελώς με

πέντε τοις εκατό

«Αρθρο 92 του ν. 2961/2001

Προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την

τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την καταβολή του

κέρδους στον δικαιούχο.



για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1

του άρθρου 58 η δήλωση

υποβάλλεται μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα

από την καταβολή του επάθλου.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την

Ιη Σεπτεμβρίου 2022 και

καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα

που καταβάλλονται για κληρώσεις,

παίγνια, λαχειοψόρες αγορές και

διαγωνισμούς που διενεργούνται

από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 12

Παράταση προθεσμίας αποστολής

Απολογισμού, Ισολογισμού και

Λοιπών Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων και Διαδήλωσης

οικονομικού έτους 2021 από και

προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και

εισαγωγής αυτών στη Βουλή των

Ελλήνων

1. Η Προθεσμία του πρώτου εδαψίου

της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.

4270/2014 (Α’143), γιατην αποστολή

από το Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του

Απολογισμού και του Ισολογισμού

μαζί με τις λοιπές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του

οικονομικού έτους 2021 παρατείνεται

μέχριτις 31 ουλίου 2022.

2. Η Προθεσμία του τρίτου εδαψίου

της παρ. Ι του άρθρου 167 του ν.

4270/2014, για την αποστολή από το

Ελεγκτικό Συνέδριο στο Υπουργείο

Οικονομικών της Έκθεσής του

(Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και

αξιοπιστίας του Απολογισμού, του

Ισολογισμού και των λοιπών

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

του οικονομικού έτους 2021

παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

2022.

Άρθρο 167 ν. 4270/2014 (Α’143)

1. Μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, ο

Απολογισμός και ο Ισολογισμός

(Κατάσταση Χρηματοοικονομικής

Θέσης) του Κράτους μαζί με τις λοιπές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις

αποστέλλονται από το Υπουργείο

Οικονομικών στην αρμόδια υπηρεσία

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου, η

οποία αψού ελέγξει την ορθότητα και

την αξιοπιστία τους, τις επιστρέψει στο

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσα σε

δύο (2) μήνες από την αποστολή τους

μαζί με τις τυχόν Παρατηρήσεις που

περιλαμβάνονται στην ‘Εκθεσή της. Επί

των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού

Συνεδρίου ο Υπουργός Οικονομικών

εκψράζει εγγράψως τις απόψεις και τα

σχόλιά του και τα διαβιβάζει στο

Ελεγκτικό Συνέδριο εντός είκοσι (20)

ημερών από την αποστολή τους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνοντας

υπόψη την έκθεση της αρμόδιας

Υπηρεσίας Επιτρόπου και τις

διατυπωθείσες απόψεις του Υπουργού

Οικονομικών επ’ αυτής αποψαίνεται

επί της ορθότητας και της αξιοπιστίας

του Ισολογισμού, του Απολογισμού και

των λοιπών Χρηματοοικονομικών



3. Η προθεσμία της παρ. 2 του

άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την

εισαγωγή από τον Υπουργό

Οικονομικών στη Βουλή για κύρωση

του Απολογισμού, του Ι σολογισμού

και των λοιπών χρηματοοικονομικών

καταστάσεων του οικονομικού έτους

2021, μαζί με τη Διαδήλωση του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρατείνεται

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η

εισαγωγή του πρώτου εδαίου

προηγείται της ήισης του

Κρατικού Προϋπολογισμού του

οικονομικού έτους 2023.

Καταστάσεων του Κράτους με ‘Εκθεσή

του (Διαδήλωση), την οποία

αποστέλλει στο Υπουργείο

Οικονομικών μέχρι και τέλος

Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Ο Απολογισμός, ο σολογισμός και οι

λοιπές Χρηματοοικονομικές

Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης

μαζί με την Διαδήλωση του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, εισάγονται από τον

Υπουργό Οικονομικών για κύρωση στη

Βουλή, το αργότερο μέχρι τέλος

Νοεμβρίου κάθε έτους και Πάντως πριν

από την κατάθεση στη Βουλή του

Κρατικού Προϋπολογισμού για το νέο

έτος.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης που προόλέττουν

κατάρη ση
Καταρ’ούμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επέρχεται Κατάργηση

ισχυουσών διατάξεων.



Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία
αξιολογούμενης Συναρμόδιες υπηρεσίες / Αντικείμενο συναρμοδιότητας

ρύθμισης Φορείς

___________________________________

2 γποικ Εισήγηση για τις παρατάσεις στην

Γενική Γραμματεία εψαρμογή διατάξεων Φορολογίας

Φορολογικής Πολιτικής και περ ιο υ σ ιας.

Δημόσιας Περιουσίας

Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής
και

ΛΑΔΕ:

Γενική Διεύθυνση
Φορολογικής Διοίκησης -

Διεύθυνση Εψαρμογής
Κεψαλαίου και

_________________

Περιουσιολογίου

_____________________________________

3, 4 και 5 ΥΠΟΙΚ Εισήγηση για τις παρατάσεις υπαγωγής

Γενική Γραμματεία στον μειωμένο και υπερμειωμένο

Φορολογικής Πολιτικής και συντελεστή ΦΠΑ.

Δημόσιας Περιουσίας

Διεύθυνση Φορολογικής
Πολιτικής

και

ΑΑΔΕ:

Γενική Διεύθυνση
Φορολογικής Διοίκησης

Διεύθυνση Εψαρμογής
Έμμεσης Φορολογίας

ό Υπουργείο Πολιτισμού και Συνεργασία για την προώθηση των

Αθλητισμού ρυθμίσεων

7 Υπουργείο Πολιτισμού και Συνεργασία για την προώθηση των

Αθλητισμού ρυθμίσεων

13 ΥΠΟΙΚ Εισήγηση για την κατ’ εξαίρεση απόστιαση

Γενική Γραμματεία των υπαλλήλων της ΛΑΔΕ.

Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας

Διεύθυνση Φορολογικής
Πολιτικής και

ΛΑΔΕ:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπη ρεσιών

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων



Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξουσιοδοτική επισιτεύδον (ενδεικτική ή
Ειδος ιτραξης Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

υπηρεσία προϋεσμία)

Άρθρο 9 ΚΦΔ Εγκύκλιοι της Γενική Διεύθυνση Με την ψήψιση των

για άρθρα Ι και 2 ΑΑΔΕ Φορολογικής προτεινόμενων

Διοίκησης διατάξεων άμεση

-Διεύθυνση κοινοποίησή Τους.

Εψαρμογής
Κεψαλαίου και
Περ ιο υ σ ιολογ Ιο υ

Άρθρο 9 ΚΦΔ Εγκύκλιοι της Γενική Διεύθυνση Με την ψήψιση των

για άρθρα 3,4,5 ΑΑΔΕ Φορολογικής προτεινόμενων

Διοίκησης διατάξεων άμεση

-Διεύθυνση κοινοποίησή τους.

Εψαρμογής
Έμμεσης

Φορολογίας

ό Κοινή Υπουργείο Καθορισμός 31.8.2022

υπου ργική Οικονομικών δικαιούχων ΚΑΔ

απόψαση καλλιτεχνών
χειροτεχνών για
ολική ή μερική
απαλλαγή από
τέλος
εττιτηδεύματος

7 Κοινή Υπουργείο Ρύθμιση 31.8.2022

υπου ργική Οικονομικών ζητη μάτων

απόψαση σχετικά με την
λειτουργία των
ε5ςΓυνν

ιΧουΓι5 για

επιδότηση
κύκλου
εργασιών
καλλιτεχνών -

χειροτεχνών
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 174 / 17 / 2022

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του
Συμβουλίου της 29ης Μαίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών
μέσων με τρίτες χώρες (Ε 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος
Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας
επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, Οέσπιση
ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής
ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες
φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται έως την 3Γ.12.2022:
- από τη λήξη της (3Γ.12.2000), η προθεσμία σύνταξης οριστικών
συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση
προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση των οριζόμενων πιστοποιητικών,
- εκ νέου, από τη λήξη της (301Ι.6.2022), ) η αναστολή επιβολής φόρου

δωρεάς, σε νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, 11) η
υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης,
συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής
αξίας, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό ή τους διαδόχους
του,
- η υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των
αναφερόμενων ειδών (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης
και πλασμαφαίρεσης κ.λπ.) και αγαθών ατομικής υγιεινής και Προστασίας στο
πλαίσιο των μέτρων Προστασίας από τον ίΞΟνΙΓ-19 (μάσκες προστασίας και
γάντια για την ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα κ.λπ.).



2.α. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος,
ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα,
καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και
χειροτέχνες, σι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό
διάστημα από την ιι2οιο έως και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νομοσχεδίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Τα ανωτέρω φυσικά Πρόσωπα δικαιούνται επιδότησης για τα
φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί
του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των .000 ευρώ
συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) φυσικά Πρόσωπα που Θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ).

Όσοι υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς επιδότησης θεωρούνται
δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης συγκεκριμένου ‘Εργου που
περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας, υπό τις
οριζόμενες προϋποθέσεις.

Καθορίζεται, με κ.υ.α., μεταξύ άλλων, το ποσό της προκαταβολής
χρηματοδότησης, το οποίο δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό δεσμευμένο
καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

3. Επαναπροσδιορίζονται:
- η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του αρ. 16 του ν. 4714/2020 για εξώδικη
επίλυση εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών,
- η προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης και την
έκδοση των σχετικών πρακτικών.

4. Τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001)
ως προς τη φορολόγηση κτήσης κερδών από τυχερά παίγνια και συγκεκριμένα:
- επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των κερδών από τυχερά τιαίγνια που
υποβάλλονται σε φόρο,
- τίθενται οι ορισμοί του κέρδους για συγκεκριμένες κατηγορίες
παιγνίων και της τιαικτικής συνεδρίας που διεξάγεται από αδειοδοτημένους
παρόχους,
- ορίζονται διακριτοί συντελεστές φορολογίας ανά κατηγορία τυχερού
τιαιγνίου,
- προβλέπεται με κ.υ.α. η διάθεση ποσοστού των εσόδων από τις
κατηγορίες των μνημονευόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη φόρων για τη
χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,
- προβλέπεται ρητά ότι, ειδικά για τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν
ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων (περ. στ’ της παρ. Ι του άρθρου 58
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του ν.2961/2001), η σχετική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του ετιάθλου,
- ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των
υπό ψήφιση διατάξεων για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και
διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής.

5. Παρατείνονται έως τις οριζόμενες ημερομηνίες οι προθεσμίες:
- αποστολής του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021 από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους προς το Ελεγκτικό Συνέδριο,
- αποστολής της σχετικής με την ορθότητα των ως άνω παραδοτέων
Διαδήλωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Υπουργείο Οικονομικών και
- εισαγωγής των ως άνω παραδοτέων από τον Υπουργό Οικονομικών στη
Βουλή των Ελλήνων, η οποία προηγείται της ψήφισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

6. Επιτρέπεται για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών της
Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου εκάστου έτους, η
ατιόσπαση υπαλλήλων εντός της Αρχής, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων Περί δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων
ν.π.δ.δ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη συνολικού ύψους 568,8 χιλ. ευρώ από την καταβολή αμοιβής
στα μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών λόγω της παράτασης λειτουργίας της, η οποία αναλύεται ως εξής:
- 56,880 χιλ. ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και
- 511,920 χιλ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2023

2. Δαπάνη ύψους 16 εκατ. ευρώ Περίπου για τα φορολογικά έτη 2022,
2023 και 2024, από την καταβολή επιδότησης επί του ετήσιου κύκλου
εργασιών σε 3.100 καλλιτέχνες και χειροτέχνες.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω
δαπάνης θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οικονομικό αποτέλεσμα που επέρχεται είναι
δημοσιονομικά ουδέτερο σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, εξαιτίας της διάθεσης ποσοστού εσόδων από τις
αναφερόμενες κατηγορίες φόρων για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,
το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

4. Απώλεια εσόδων:



- από την παράταση της αναστολής, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,
της επιβολής φόρου δωρεάς, σε νομικά Πρόσωπα της Παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 2961/2001,
- από την Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την
εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση
αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας,
- για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, από την υπό όρους,
απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, καλλιτεχνών και χειροτεχνών,
- λόγω του ακατάσχετου των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών
λογαριασμών που δύνανται να ανοίγουν φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες,
δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες,
δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης <ιΕλλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
- από την αυτοτελή φορολόγηση των θεσπιζόμενων αμοιβών για τα μέλη
των Τμημάτων της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών,
- από την παράταση, έως την οριζόμενη ημερομηνία, της υπαγωγής σε
υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των αναφερόμενων ειδών (φίλτρα
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης) και
αγαθών ατομικής υγιεινής και προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων
προστασίας από την ίΙΟνΙΠ-19.

Το ύψος της απώλειας εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

5. Ετήσια αύξηση εσόδων λόγω της μεταβολής του τρόπου φορολόγησης
των κερδών από τις παικτικές συνεδρίες και τα υφιστάμενα τυχερά παίγνια της
ΟΠΑΠ Α.Ε.

6. Αύξηση εσόδων από την παράταση της προθεσμίας σύνταξης οριστικών
συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση
προσυμφώνων και τη συνακόλουθη είσπραξη φόρου μεταβίβασης ακινήτων,
από τους υπόχρεους.

λΟήνα, 27 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑίΞΟ
2706.2022 17:52

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του
Συμβουλίου της 29ης Μαίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών
μέσων με τρίτες χώρες (Ε 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος
Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας
επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση
ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής
ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες
φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη συνολικού ύψους 568,8 χιλ. ευρώ από την καταβολή αμοιβής
στα μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών λόγω της παράτασης λειτουργίας της, η οποία αναλύεται ως εξής:
- 56,880 χιλ. ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και
- 511,920 χιλ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2023
2. Δαπάνη ύψους 16 εκατ. ευρώ περίπου για τα φορολογικά έτη 2022, 2023
και 2024, από την καταβολή επιδότησης επί του ετήσιου κύκλου εργασιών σε
3.100 καλλιτέχνες και χειροτέχνες.
3. Ενδεχόμενη δαπάνη, εξαιτίας της διάθεσης ποσοστού εσόδων από τις
αναφερόμενες κατηγορίες φόρων για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, το
ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

4. Απώλεια εσόδων:
- από την παράταση της αναστολής, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,
της επιβολής φόρου δωρεάς, σε νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 2961/2001,
- από την παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την
εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση
αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας,
- για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, από την υπό όρους,
απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, καλλιτεχνών και χειροτεχνών,



- λόγω του ακατάσχετου των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευπκών
λογαριασμών που δύνανται να ανοίγουν φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες,
δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες.
δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
- από την αυτοτελή φορολόγηση των θεσπιζόμενων αμοιβών για τα μέλη
των Τμημάτων της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών,
- από την παράταση, έως την οριζόμενη ημερομηνία, της υπαγωγής σε
υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των αναφερόμενων ειδών (φίλτρα
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης) και
αγαθών ατομικής υγιεινής και προστασίας στο Πλαίσιο των μέτρων προστασίας
από την ίΞΞΟνΙΠ-Ι9.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων, το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα αναπληρώνεται
από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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