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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών 

 
 Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, 

Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε 
µε το ν.2961/2001 (ΦΕΚ A΄266), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και 

συµπληρώνονται ως ακολούθως: 
 

1. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Άρθρο 29 

Κατάταξη φορολογουµένων - Φορολογικές κλίµακες 
1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα µε τη συγγενική τους σχέση προς 
τον κληρονοµούµενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄. 
Στην Α΄ κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονοµουµένου, β) οι 
κατιόντες πρώτου βαθµού (τέκνα από νόµιµο γάµο, τέκνα χωρίς γάµο 
έναντι της µητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του 
πατέρα, νοµιµοποιηθέντα µε επιγενόµενο γάµο ή δικαστικά έναντι και 
των δύο γονέων), γ) οι κατιόντες εξ αίµατος δεύτερου βαθµού και δ) οι 
ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού. Στη Β΄ κατηγορία υπάγονται: α) οι 
κατιόντες τρίτου και επόµενων βαθµών, β) οι ανιόντες δεύτερου και 

επόµενων βαθµών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι 
των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του 

αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) 
οι αδελφοί (αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίµατος τρίτου 
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βαθµού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι µητριές, η) τα τέκνα από 
προηγούµενο γάµο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπροί - 
νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθερές). Στη Γ΄ 

κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας 
συγγενής του κληρονοµουµένου ή εξωτικός. 

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του 
υιοθετηθέντος ή των συγγενών αυτού έναντι του υιοθετήσαντος ή των 
συγγενών αυτού γίνεται µε βάση τη συγγενική σχέση που προκύπτει 
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, ο προϊστάµενος 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί, για τον υπολογισµό του 

φόρου, να µη λάβει υπόψη το βαθµό συγγένειας που προκύπτει από την 
υιοθεσία, όταν διαπιστώσει ότι αυτή έγινε προφανώς για 

καταστρατήγηση του παρόντος νόµου. 
Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονοµίας, ο φόρος υπολογίζεται στο 
σύνολο της αξίας της, µε βάση τους συντελεστές της Γ΄ κατηγορίας του 

άρθρου αυτού, µε επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 101 για νέα 
εκκαθάριση του φόρου. 

2. Η αιτία θανάτου κτήση ακινήτων ή εµπράγµατων δικαιωµάτων επί 
ακινήτων από συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία 

υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή ένα 
τοις εκατό (1%), µετά την αφαίρεση αξίας ενενήντα πέντε χιλιάδων 
(95.000) ευρώ, προκειµένου για συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ 

κατηγορία, και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, προκειµένου για συγγενείς 
που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου 
αφαιρούνται κατ’ αρχήν από την αξία των κληρονοµιαίων ακινήτων και, 
στην περίπτωση που η αξία των ακινήτων υπολείπεται των ποσών 
αυτών, αφαιρούνται κατά σειρά από την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων των εποµένων παραγράφων 3 και 4. 
3. Η αιτία θανάτου κτήση εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών, 
οµολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εµπορικών 
εταιρειών, δηµοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών 
υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς µε συντελεστή έξη δέκατα τοις εκατό 

(0,6%), προκειµένου για κληρονόµους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, 
και µε συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%), προκειµένου για 
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κληρονόµους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία. Η αιτία θανάτου κτήση µη 
εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών και λοιπών τίτλων κινητών 
αξιών, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε 
κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, και 

συνεταιριστικών µερίδων υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς µε συντελεστή 
ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%), προκειµένου για κληρονόµους που 
υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, και µε συντελεστή δύο και τέσσερα δέκατα 
τοις εκατό (2,4%), προκειµένου για κληρονόµους που υπάγονται στη Β΄ 

κατηγορία. 
4. Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 

εκτός από τα περιλαµβανόµενα στις προηγούµενες παραγράφους 2 και 
3, από συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία υπόκειται σε 

φόρο αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).  
5. Όταν ο κληρονόµος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% 
και άνω, ο φόρος που αναλογεί κατά τις προηγούµενες παραγράφους 

µειώνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. 
6. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις µείωσης του 

φόρου, έκπτωσης και απαλλαγής, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της προηγούµενης παραγράφου και των ενοτήτων Α και Γ του άρθρου 

26, οφείλεται ο µικρότερος φόρος που προκύπτει από την εφαρµογή των 
διατάξεων αυτών. 

7. Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων από 
κληρονόµους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία υπόκειται σε φόρο ο 

οποίος υπολογίζεται για κάθε κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία µε βάση 
την εξής φορολογική κλίµακα: 

 
Κλιµάκια 

(σε ευρώ) Συντελεστής κλιµακίου (%) Φόρος 
Κλιµακίου 

(σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία 
(σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί 

(σε ευρώ) 
6.000 --- ---  6.000 --- 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 
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195.000 30 58.500 267.000 71.700 
Υπερβάλλον 40    

Όταν ο κληρονόµος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και 
άνω, ο φόρος που αναλογεί στη µέχρι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων 

(165.000) ευρώ αξία της κληρονοµικής µερίδας ή κληροδοσίας µειώνεται 
κατά ποσοστό 60%. 

8. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις προηγούµενες 
παραγράφους περιλαµβάνεται ο φόρος υπέρ του ∆ηµοσίου και οι 
πρόσθετοι σε αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήµων και κοινοτήτων, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ Α΄ 171) και 
β) 7% υπέρ νοµαρχιακών ταµείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3155/1955 (ΦΕΚ Α΄ 63). Η απόδοση των 

φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 81 του παρόντος νόµου.» 

 
2. Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 44 
Υπολογισµός και εκπτώσεις φόρου 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 εφαρµόζεται ανάλογα και στην κτήση 
αιτία δωρεάς σε συνδυασµό µε το άρθρο 45. Το υπόλοιπο της περιουσίας 
που αποκτάται αιτία δωρεάς, το οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση των 
εκπτώσεων των άρθρων 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται µε βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές κλίµακες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
Κλιµάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιµακίου 

(%) Φόρος Κλιµακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ)
 Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 

  95.000 --- ---   95.000 --- 
  25.000  5   1.250 120.000   1.250 
145.000 10 14.500 265.000 15.750 

Υπερβάλλον 20    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
Κλιµάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιµακίου 
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(%) Φόρος Κλιµακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ)
 Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 

  20.000 --- ---   20.000 --- 
  55.000 10   5.500   75.000   5.500 
195.000 20 39.000 270.000 44.500 

Υπερβάλλον 30    
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
Κλιµάκια 

(σε ευρώ) Συντελεστής κλιµακίου (%) Φόρος 
Κλιµακίου 

(σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία 
(σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί 

(σε ευρώ) 
  6.000 --- ---   6.000 --- 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 
       195.000 30 58.500        267.000 71.700 

Υπερβάλλον 40    
Όταν ο δωρεοδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, ο φόρος 
που αναλογεί στη µέχρι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ευρώ 

αξία της µερίδας µειώνεται κατά ποσοστό 60%.  
Από το φόρο δωρεάς που προκύπτει εκπίπτεται: α) Ο φόρος που 

αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές, γονικές παροχές ή προίκες, που 
συνυπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 36, µε ανάλογη εφαρµογή των 

διατάξεων του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγµένα 
καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για 

τις δωρεές κινητών που έγιναν εκεί, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 32. 



   6

2. Το υπόλοιπο της περιουσίας που αποκτάται αιτία γονικής παροχής, το 
οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων των άρθρων 41 και 

43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τις 
παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 29 σε συνδυασµό µε το άρθρο 
45. Το πρόσθετο αφορολόγητο των γεωργών που ορίζεται στην ενότητα 

Γ του άρθρου 26 και η ειδική έκπτωση του άρθρου 27 αφαιρούνται 
κατ’αρχήν από την αξία των µεταβιβαζόµενων ακινήτων και, στην 

περίπτωση που η αξία των ακινήτων υπολείπεται των ποσών αυτών, 
αφαιρούνται κατά σειρά από την αξία των περιουσιακών στοιχείων των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29.  
3. Για την αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής µεταβίβαση εισηγµένων στο 
χρηµατιστήριο µετοχών, οµολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων 

των εµπορικών εταιρειών, δηµοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας 
φύσης αξιών καθώς και µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών και 
λοιπών τίτλων κινητών αξιών, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών 

συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή 
επάγγελµα, και συνεταιριστικών µερίδων απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού 

εγγράφου, το οποίο συνυποβάλλεται µε την οικεία δήλωση, ή 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

4. Για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας και δικαιωµάτων 
που απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών ερευνών αιτία δωρεάς ή 

γονικής παροχής, ο φόρος υπολογίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο ή κλάσµα αυτού επί της εκτάσεως του µεταλλείου 
ή του χώρου της άδειας µεταλλευτικών ερευνών. Υποχρέωση καταβολής 
φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων που 
απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών ερευνών, υφίσταται µόνο εφόσον 
κατά την υπογραφή της σύµβασης έχουν προηγηθεί η υποβολή αίτησης 
για την παραχώρηση µεταλλείου και η σχετική εγγύηση κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 44 και 47 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α΄277). 
5. Ο φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται 
σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από 
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, µειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό 

(40%), εφόσον το τέκνο είναι µόνιµος κάτοικος των νησιών αυτών. Η 
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φορολογική αυτή µείωση παρέχεται για γονικές παροχές που 
συνιστώνται µέχρι τις 18-2-2017.» 

 
3.        Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 καταργείται από την κατάθεση του 

παρόντος νόµου στη Βουλή των Ελλήνων. 
 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Κατά τη διάρκεια του καταπιστεύµατος, αν ο βεβαρηµένος µεταβιβάσει, 
µε συναίνεση του καταπιστευµατοδόχου, σε τρίτο το καταπιστευτέο 

αντικείµενο, φορολογείται για την αξία της πλήρους κυριότητας τούτου 
κατά το χρόνο µεταβίβασης. Εφόσον ο βεβαρηµένος υπάγεται στη Γ΄ 
κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του 
παρόντος, συµψηφίζεται ο βεβαιωθείς για την επικαρπία φόρος.» 

 
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως 

ακολούθως: 
«Προκειµένου για συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29, τα χρέη που εκπίπτονται αφαιρούνται κατ’ 
αρχήν από την αξία των κληρονοµιαίων ακινήτων και, στην περίπτωση 
που η αξία των ακινήτων υπολείπεται της αξίας των χρεών, αφαιρούνται 
κατά σειρά από την αξία των περιουσιακών στοιχείων των παραγράφων 

3 και 4 του ίδιου άρθρου.» 
 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 
26 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η απαλλαγή παρέχεται για αξία ακινήτου, που αντιστοιχεί σε εµβαδό 
κατοικίας έως διακόσια  (200) τ.µ., το οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι 
πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα των 

οποίων την επιµέλεια έχει ο δικαιούχος, εφόσον στο δικαιούχο 
κληρονόµο ή κληροδόχο περιέρχεται µία µόνο κατοικία ή ένα µόνο 

οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου.» 
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7. Στην ενότητα Β του άρθρου 26, µετά τις παραγράφους 2 και 3, 
εισάγεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως και οι επόµενες 
παράγραφοι του άρθρου αυτού αναριθµούνται αντίστοιχα: 

«4. Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων 2 και 3, αν ο 
φόρος που αναλογούσε στην έκταση που έτυχε της απαλλαγής κατά το 
χρόνο χορήγησης αυτής είναι µεγαλύτερος, οφείλεται ο µεγαλύτερος 

αυτός φόρος.» 
 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Το υπόλοιπο της κληρονοµικής µερίδας που µένει µετά τις εκπτώσεις 
των άρθρων 21 έως και 27 υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται 

µε βάση το άρθρο 29. Το ποσό που ορίζεται στην περίπτωση ζ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 25, το πρόσθετο αφορολόγητο των γεωργών 
που ορίζεται στην ενότητα Γ του άρθρου 26 και η ειδική έκπτωση του 
άρθρου 27 αφαιρούνται κατ’ αρχήν από την αξία των κληρονοµιαίων 
ακινήτων και, στην περίπτωση που η αξία των ακινήτων υπολείπεται 

των ποσών αυτών, αφαιρούνται κατά σειρά από την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29.» 

 
9. Οι διατάξεις του άρθρου 33 καταργούνται. 

 
10. Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β του άρθρου 34 καταργείται και 

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή 

γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους.» 
 

11. Η ενότητα Α του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας 

Σε περίπτωση µεταβίβασης µε γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά 
πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου, µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ενότητας Α΄ του άρθρου 26, δεν υπόκειται σε φόρο 
αξία που αντιστοιχεί σε εµβαδό κατοικίας έως διακόσια  (200) τ.µ., το 

οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα 
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από τα επόµενα ανήλικα τέκνα των οποίων την επιµέλεια έχει ο 
δικαιούχος.» 

 
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας που έχει αποκτηθεί αιτία προίκας, το 
οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση της έκπτωσης του άρθρου 55, 

υποβάλλεται σε φόρο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 44 και µε βάση τη συγγενική σχέση µεταξύ 
προικοδότη και προικιζοµένης. Ο φόρος που προκύπτει µειώνεται στο 

µισό.» 
 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 καταργείται. 
 

14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 82 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 

«1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: α) µετά από δήλωση του υπόχρεου και 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

29, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις, β) µετά από δήλωση 
του υπόχρεου και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 3, και 4  του άρθρου 29, µετά από πράξη προσδιορισµού 
φόρου, που έγινε οριστική λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης 

προσφυγής, µετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή 
του ενός πέµπτου (1/5) και µετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή 
δικαστικό συµβιβασµό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες διµηνιαίες δόσεις και 
γ) µετά από δήλωση του υπόχρεου και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29, καταβάλλεται σε  δώδεκα 

(12) ίσες διµηνιαίες δόσεις.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κάθε δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας, και η πρώτη δόση 
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του 
πρακτικού και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν. 
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Αν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο απόκτησης του 
τίτλου βεβαίωσης του φόρου, ο αριθµός των δόσεων, που ορίζεται στα 

προηγούµενα εδάφια, διπλασιάζεται. 
2. Αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του αναλογούντος κύριου και 

πρόσθετου φόρου που βεβαιώθηκε µετά από δήλωση ή πράξη 
προσδιορισµού φόρου, που έγινε οριστική λόγω µη άσκησης ή 

εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, µέσα στην προθεσµία καταβολής της 
πρώτης διµηνιαίας δόσης, ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, παρέχεται 

έκπτωση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Το ίδιο ποσοστό 
εκπίπτεται, αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του ποσού που 

προκύπτει συνεπεία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς µέσα στην 
προθεσµία πληρωµής του ενός πέµπτου (1/5) αυτού.» 

 
 

15. Το άρθρο 90 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Άρθρο 90 

Καταβολή φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών - Ανάλογη 
εφαρµογή διατάξεων 

1. Ο φόρος δωρεών και προικών που βεβαιώνεται: α) µετά από δήλωση 
ή πράξη προσδιορισµού φόρου, που έγινε οριστική λόγω µη άσκησης ή 
εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) 
ίσες διµηνιαίες δόσεις, β) µετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και 
την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε 
είκοσι τέσσερις (24) ίσες διµηνιαίες δόσεις και γ) µετά από απόφαση 

διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συµβιβασµό, καταβάλλεται σε έξι (6) 
ίσες διµηνιαίες δόσεις. 

2. Ο φόρος γονικών παροχών που βεβαιώνεται: α) µετά από δήλωση του 
υπόχρεου και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 29, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις και β) 

µετά από δήλωση του υπόχρεου και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29, µετά από πράξη 
προσδιορισµού φόρου, που έγινε οριστική λόγω µη άσκησης ή 

εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, µετά από διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5) και µετά από 
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απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συµβιβασµό, 
καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες διµηνιαίες δόσεις. 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων κάθε δόση δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της 
τελευταίας, και η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 
βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες µέχρι την 

τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των διµήνων που 
ακολουθούν. 

4. Για την υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία δωρεών, γονικών 
παροχών και προικών και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και 

καταβολής του φόρου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 
68, 69, 72, 73 παράγραφοι 1, 2 και 4 έως και 8, 74 έως και 81, 82 

παράγραφοι 2 έως και 5 και 7, 83 και 84.» 
 

Άρθρο 2 
Συνυπολογισµός γονικών παροχών 

 
1. Στις υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών και γονικών παροχών 
στις οποίες ο φόρος υπολογίζεται στο εξής αυτοτελώς κατά τις διατάξεις 

των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας 
Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, συνυπολογίζονται οι γονικές 

παροχές για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 
κατάθεση του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων.  

 
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 
15  του προηγούµενου άρθρου ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η 

φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την κατάθεση του παρόντος στη 
Βουλή των Ελλήνων.  

 
Άρθρο 3 

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων 
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1. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 
(ΦΕΚ Α΄ 238) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η απαλλαγή παρέχεται και στην περίπτωση που η αγορά γίνεται από 
όλους εξ αδιαιρέτου.» 

 
2. Στο δέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 

1078/1980 η φράση «των αγάµων» διαγράφεται. 
 

3. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
1078/1980 η φράση «του αγάµου» διαγράφεται.  

 
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 
«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 
παρέχεται για αγορά κατοικίας µε εµβαδόν έως διακόσια (200) τ.µ. ή 

οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία µε εµβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.µ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το εµβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά 

εικοσιπέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα 
τέκνα, την επιµέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόµενα 

τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αν το αγοραζόµενο 
ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εµβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται µέχρι 

του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εµβαδόν αυτό.»  
 

5. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 16 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β) οι δικαιούχοι απαλλαγής πρώτης κατοικίας κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ Α΄238), όπως ισχύουν,» 

 
6. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 

1078/1980 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«8. Αν χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, 
επιβάλλεται σε βάρος του αγοραστή, εκτός από τον αναλογούντα κύριο 
φόρο, και πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό 
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(100%) επί του κυρίου φόρου. Ο κύριος φόρος υπολογίζεται µε βάση την 
αξία του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης µε 

εφαρµογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της 
απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του 
χρόνου της απαλλαγής είναι µεγαλύτερος. Ο ανωτέρω πρόσθετος φόρος 
δεν µπορεί να µειωθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 
του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179). Αν η αξία που έχει απαλλαγεί από το φόρο 

αποτελεί τµήµα της συνολικής αξίας του ακινήτου, ο κύριος και 
πρόσθετος φόρος επιβάλλεται µε βάση το τµήµα αυτό, η αξία του οποίου 
εξευρίσκεται µε βάση τη σχέση της αξίας που έχει απαλλαγεί προς τη 

συνολική αξία, κατά το χρόνο της απαλλαγής.» 
 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες 
η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την κατάθεση του παρόντος στη 

Βουλή των Ελλήνων. 
 

Άρθρο 4 
Ρύθµιση θεµάτων τέλους συναλλαγής ακινήτων  

 
1.     Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

312) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως: 
«Επίσης επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων επί ακινήτου ή 
ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου ή 

ιδανικού µεριδίου αυτού που αποκτάται αιτία γονικής παροχής µετά την 
κατάθεση του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων και µεταβιβάζεται 
περαιτέρω µε επαχθή αιτία εντός πενταετίας από την κτήση του.» 

2.  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες 
η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την κατάθεση του παρόντος στη 

Βουλή των Ελλήνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) 

 
Άρθρο 5 

Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 
 

Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο, επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην 
ακίνητη περιουσία που έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπά την 1η 

Ιανουαρίου κάθε έτους και βρίσκεται στην Ελλάδα.  
Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία για την εφαρµογή του νόµου 

αυτού περιλαµβάνονται: 
α) το δικαίωµα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί 

ακινήτων. Ακίνητα θεωρούνται αυτά που χαρακτηρίζονται έτσι σύµφωνα 
µε τα άρθρα 948 και 953 του Αστικού Κώδικα 

β) η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο 
τµήµα υπογείου, πυλωτής, δώµατος ή ακαλύπτου χώρου οικοδοµής, που 

χρησιµοποιείται ως θέση στάθµευσης, βοηθητικός χώρος και 
κολυµβητική δεξαµενή.   

 
 

Άρθρο 6 
Υποκείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 

 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία 

ή την έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του, που 
βρίσκεται στην Ελλάδα την πρώτη Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, 

ανεξαρτήτως των µεταβολών που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του 
έτους αυτού. 

Υπόχρεοι σε τέλος είναι:  
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1. Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε αγορά ή µε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης τους, ήτοι: 

α) Ο κύριος του ακινήτου, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού 
συµβολαίου κτήσης. 

β) Ο κύριος του ακινήτου, από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της 
δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής 
απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο 

εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.  
γ) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής 

έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασµού. 
δ) Οι κληρονόµοι ακίνητης περιουσίας. 

ε) Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία 
θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 

προηγουµένου της φορολογίας έτους. 
2. Επίσης, υπόχρεοι σε τέλος είναι:  

α) O εκ προσυµφώνου αγοραστής ακινήτου, στις περιπτώσεις σύνταξης 
προσυµφώνου µε αυτοσύµβαση. 

β) Οι δικαιούχοι διαµερισµάτων – κατοικιών του Οργανισµού Εργατικής 
Κατοικίας, οι οποίοι έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά 

παραχωρητήρια. 
γ) Ο υπόχρεος γονέας, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόµενων 

τέκνων του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του  Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄151,όπως ισχύει).. 

δ) Ο κηδεµόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς. 
ε) Ο εκτελεστής διαθήκης, για την κληρονοµιαία περιουσία για όσο 

διάστηµα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί. 
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία.  

ζ) Ο µεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας. 
η) Ο νοµέας των επίδικων ακινήτων.  

θ) Ο µισθωτής ακινήτων, για τα οποία έχει συναφθεί σύµβαση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση. 

 
Άρθρο 7 

Προσδιορισµός αξίας ακινήτων 
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1. Για τον υπολογισµό του ενιαίου τέλους ακινήτων λαµβάνεται υπόψη η 
αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα, κατά 

την 1η Ιανουαρίου τους έτους φορολογίας. 
2. Ως φορολογητέα αξία του ακινήτου ή του εµπράγµατου σε αυτό 

δικαιώµατος για τα νοµικά πρόσωπα, λαµβάνεται η αξία που 
προσδιορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 

(ΦΕΚ Α΄ 43), όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού 
προσδιορισµού, και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 

(ΦΕΚ Α΄ 245), στις λοιπές περιπτώσεις.  
3. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου ή του 

εµπράγµατου σε αυτό δικαιώµατος για τα φυσικά πρόσωπα, 
λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης ή αφετηρίας, που έχουν 

καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 
1249/1982 για τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα που 
βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα 

προσδιορισµού αξίας ακινήτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών καθορίζονται οι συντελεστές αυξοµείωσης ανά είδος 
ακινήτου ή κτιρίου στις τιµές εκκίνησης ή αφετηρίας, βάσει των άρθρων 

41 και 41α του ιδίου νόµου, οι οποίοι προκύπτουν από τις δηλώσεις 
στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, καθώς και οι τεχνικές λεπτοµέρειες 

σχετικά µε τη διαδικασία που απαιτείται για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό 

σύστηµα, η αξία των οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε βάση την κατώτερη τιµή ανά 

τετραγωνικό µέτρο οικοπέδου του δήµου ή της κοινότητας, όπως 
προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 

1521/1950. 
4. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 και του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κώδικα 
∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών 

(ν.2961/2001, ΦΕΚ Α΄ 266). 
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Άρθρο 8 
Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος 

 
Απαλλάσσονται από το τέλος: 

α) τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, επί των οποίων έχουν 
δικαίωµα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα.  

β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
γ) Τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά και τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων 
αυτών, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί 

διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, για τα ακίνητά τους, µε τον 
όρο της αµοιβαιότητας. Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες καθώς και 
το κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, για τα 

ακίνητά τους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας και εφόσον έχουν την 
ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εµπόριο ή 
βιοµηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και µε την 

επιφύλαξη των όρων των διεθνών συµβάσεων. 
δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του 

Υπουργείου Πολιτισµού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.  
ε) Κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 
στ) Τα επιταγµένα από το στρατό ακίνητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν. 4442/1929 (ΦΕΚ Α΄339).  
ζ) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι 

αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, 
για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους.  

η) Οι δήµοι, οι κοινότητες, η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, οι δηµοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων 

(Τ.Ε.∆.Κ.), η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας 
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για τα 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους.  
θ) Τα κάθε είδους ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική Εταιρεία, για τα ακίνητα 
που ιδιοχρησιµοποιούν.  
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ι) Οι κατά την  παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστές 
θρησκείες και δόγµατα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή 
του όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Αλβανίας, για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους 
καθώς και για αυτά που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό 

τους έργο.  
ια ) Τα Μουσεία, τα Κοινωφελή Ιδρύµατα και τα Ιδρύµατα για τα οποία 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 
1610/1986 (ΦΕΚ Α΄ 89), για τα  ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους. 

ιβ) Τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1091/1980 
(ΦΕΚ Α΄267) για τα  ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους. 

Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή 
τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν εφαρµόζεται για το ενιαίο τέλος ακίνητης 

περιουσίας.   
 
 
 
 

Άρθρο 9 
Απαλλαγή κύριας κατοικίας 

 
Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εµβαδού µέχρι 
διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων. Η αξία της κατοικίας αυτής δεν 
υπόκειται σε τέλος µέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 

ευρώ. Εάν το εµβαδόν της κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια (200) 
τετραγωνικά µέτρα ή η αξία αυτής υπερβαίνει τις τριακόσιες (300.000) 

ευρώ, το υπερβάλλον ποσό υπόκειται στο τέλος. 
Για την εφαρµογή του παρόντος, ως κύρια κατοικία για τον άγαµο 
ορίζεται η κατοικία που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή έχει το 

εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας και στην οποία ιδιοκατοικεί. Για 
τους εγγάµους, ως κύρια κατοικία θεωρείται η κατοικία η οποία ανήκει 
κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία  στον υπόχρεο ή στη σύζυγό του ή 
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στα προστατευόµενα, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα, 
στην οποία ιδιοκατοικούν.  

Ειδικά για το έτος 2008, για τα φυσικά πρόσωπα άγαµα ή έγγαµα, από τη 
µεγαλύτερης αξίας κατοικία αφαιρείται ποσό µέχρι τριακόσιες χιλιάδες 

(300.000) ευρώ. 
Η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν 

στην αλλοδαπή. 
 

Άρθρο 10 
Αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

 
Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του τέλους αρµόδια 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία είναι αυτή της φορολογίας εισοδήµατος 

του υποχρέου. 
 

Άρθρο 11 
Υπολογισµός του τέλους 

 
Η ακίνητη περιουσία κάθε προσώπου φορολογείται χωριστά. 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 
Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή 

διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση της αξίας της κύριας κατοικίας που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 9, επιβάλλεται τέλος µε συντελεστή ένα τοις 

χιλίοις (0,1%). 
Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων που υπόκεινται 

σε φορολογία, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο, µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα, τους βοηθητικούς 

χώρους και τα κτίσµατα που βρίσκονται σε δηµοτικά ή κοινοτικά 
διαµερίσµατα, µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία  απογραφή κάτω 

των χιλίων (1000) κατοίκων. 
 

Β. Νοµικά Πρόσωπα 
Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε 

συντελεστή έξη τοις χιλίοις (0,6%). 
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Η αξία των ακινήτων των ηµεδαπών και των ξένων, µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας, νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, 
φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, φορολογείται µε συντελεστή τρία 

τοις χιλίοις (0,3%). 
Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%) φορολογούνται: 

α) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. 
β) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται 

από τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 γ) Τα υποκείµενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ζ, η, θ, ι, ια  και ιβ  

του άρθρου 8 του παρόντος.  
δ) Τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Ακίνητης Περιουσίας.  
Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων που υπόκεινται 

σε φορολογία, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο, µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα. 

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 12 
Υπόχρεοι σε δήλωση - Προθεσµία υποβολής 

 
1. Κάθε νοµικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, 
υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας 

µέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους. Η υποβολή της δήλωσης 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του 

φορολογουµένου, µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται µέσα σε δέκα 
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(10) εργάσιµες ηµέρες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία που ορίζεται στο 

προηγούµενο εδάφιο. 
2. Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού 

προσώπου ή από πρόσωπο που έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί 
από αυτόν.  

3. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από το 
∆ηµόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µαζί µε αυτή.  

4. Για την επιβολή του ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας φυσικών 
προσώπων, για το πρώτο έτος εφαρµογής, ως δήλωση φυσικού 

προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 
έως 2008, οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 

του την 1η Ιανουαρίου 2008.  
Για κάθε επόµενο έτος ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι 

αυτές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως και 2008, µε τις 
µεταβολές της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν 

κάθε επόµενο έτος, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων 
ακινήτων το αντίστοιχο έτος.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο 
τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης της προηγουµένης παραγράφου, 
καθώς και ο τρόπος, οι προθεσµίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο 13 

Βεβαίωση του τέλους 
 

1. Ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.), 
βεβαιώνει το τέλος, αρχικό ή πρόσθετο που προκύπτει: 

α) βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται. 
β) βάσει των φύλλων ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί µε 
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης 

άσκησης προσφυγής. 
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γ) βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών 
δικαστικού συµβιβασµού. 

2. Για τη βεβαίωση του τέλους ο προϊστάµενος  της ∆.Ο.Υ. συντάσσει 
χρηµατικό κατάλογο το αργότερο εντός τριών (3) ετών από τη λήξη του 

έτους φορολογίας. 
3. ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση 

οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά 
(27) ευρώ, αθροιστικά λαµβανόµενο για το φορολογούµενο, τη σύζυγό 
του και τα προστατευόµενα κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

τέκνα του. 
4. Για την βεβαίωση του τέλους εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 4 

έως και 9 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 
 
 
 

Άρθρο 14 
∆ιαδικασία βεβαίωσης του τέλους 

Παραγραφή- Ατέλειες 
 

1. Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση 
των πράξεων επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, των 

πράξεων και των υπολοίπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των 
διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη 

διαδικασία βεβαίωσης του τέλους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των 
άρθρων 61, 62, 65 έως 72, 75 και 85 του ν. 2238/1994, εκτός από τις 
περιπτώσεις που από τις διατάξεις του παρόντος  νόµου ορίζεται 

διαφορετικά. 
2. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν µπορεί να γίνει µετά την πάροδο 
πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για 
την επίδοση της δήλωσης των νοµικών προσώπων ή του έτους έκδοσης 
του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα φυσικά πρόσωπα. Το δικαίωµα 

του ∆ηµοσίου για την επιβολή του τέλους παραγράφεται µετά την 
πάροδο της πενταετίας. Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ηµεροµηνία λήξης του έτους 
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παραγραφής το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλου 
ελέγχου παραγράφεται µετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους 
υποβολής της δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, το δικαίωµα του 

∆ηµοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισµού 
τέλους, παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από το τέλος 
του έτους φορολογίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7 του 
άρθρου 84 του ν. 2238/1994 εφαρµόζονται ανάλογα. Οι προθεσµίες 

παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων 
ελέγχου ενιαίου τέλους ακινήτων, παρατείνονται για όσες υποθέσεις 

αφορούν ακίνητα για τα οποία εκκρεµεί η έκδοση αµετάκλητης 
απόφασης δικαστηρίου σε δίκη µεταξύ του φορολογούµενου, νοµικού ή 

φυσικού προσώπου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σχετικά µε το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών µέχρι και έξι µήνες από τη 

δηµοσίευση της πιο πάνω απόφασης. 
 
 

Άρθρο 15 
Καταβολή του τέλους 

 
1. Για τα νοµικά πρόσωπα το τέλος που αναλογεί, καταβάλλεται σε τρεις 
(3) ίσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της 
εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιµη για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν. ∆ήλωση που 

υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.  

2. Για τα φυσικά πρόσωπα το τέλος που αναλογεί, καταβάλλεται σε τρεις 
(3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 

βεβαίωση του τέλους και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία 
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου 

µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται 
τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου έτους, καταβάλλεται σε 

δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου 
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µήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, 
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του 

τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου 
οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από 
τη βεβαίωση του τέλους. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι 

διακόσια πενήντα (250) ευρώ αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο θα 
καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες 

ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους. 
3. Το ενιαίο τέλος ακινήτων δεν λαµβάνεται υπόψη  για τον υπολογισµό 
του φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων.  

 
Άρθρο 16 

Πρόσθετοι φόροι 
 

1. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των νοµικών 
προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 
5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 

του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύουν. 
2. Στα φυσικά πρόσωπα, για τις περιπτώσεις που προκύπτει ποσό 

τέλους για καταβολή επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ως εξής: 
α) Για διαφορά τέλους µέχρι και πεντακόσια (500) ευρώ, ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). 
β) Για διαφορά τέλους άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, ποσοστό εκατό 

τοις εκατό (100%).  
3. Σε περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν, παράλειψης ή 

εκπρόθεσµης δήλωσης άλλων, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο εφόσον 
δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, που ορίζεται από εκατό (100) 
ευρώ µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε ιδιαίτερη 

πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.  
4. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό το 

πρόστιµο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού περιορίζεται στο ένα 
τρίτο (1/3) και οι πρόσθετοι φόροι της παραγράφου 2 περιορίζονται στα 

τρία πέµπτα (3/5). Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ολικής ή µερικής 
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ανυπαρξίας της παράβασης τα πρόστιµα διαγράφονται ολικά ή µερικά. Η 
πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την 

ανυπαρξία της παράβασης. 
 

Άρθρο 17 
Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών 

ακινήτων από σύµβαση 
 

Οι κατόπιν σύµβασης τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές των ακινήτων 
ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή του 

τέλους που τα βαρύνει, εφόσον το τέλος βεβαιώθηκε σε βάρος του 
υπόχρεου µε τίτλο ο οποίος ισχύει και για τον τελευταίο κάτοχο. Τα 
πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να ασκήσουν τα δικαιώµατα του 

υπόχρεου, µόνο ως προς την ακύρωση ή τροποποίηση των οριστικών 
πράξεων του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ακόµη 
και µετά τη πάροδο της νόµιµης προθεσµίας, οπωσδήποτε όµως µέσα σε 

ένα έτος από την έγγραφη ειδοποίησή τους για πληρωµή από τη 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.  

Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε τέλος ευθύνονται σε 
ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των πρόσθετων 

φόρων που γεννήθηκαν και οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή 
παραλείψεις. 

 
Άρθρο 18 

Υποχρεώσεις Συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων 
 

1. Απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο 
µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός 

ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε 
αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που 
συντάσσει, πιστοποιητικό του αρµόδιου προϊστάµενου ∆.Ο.Υ., µε το 

οποίο θα πιστοποιείται ότι αυτός που µεταβιβάζει το ακίνητο κατέβαλε το 
τέλος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούµενα της 

µεταβίβασης έτη.  
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2. Οι φύλακες µεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή 
συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα 

ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή 
δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό εάν δεν έχει 

επισυναφθεί στο συµβόλαιο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για το περιεχόµενο του πιστοποιητικού και 

την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
 

Άρθρο 19 
Κυρώσεις 

 
1. Οι συµβολαιογράφοι και οι φύλακες µεταγραφών που παραβαίνουν τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 18 
υπόκεινται σε πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ, για κάθε παράβαση. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη 
πράξη του αρµοδίου προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. φορολογίας µεταβίβασης 
ακινήτου. Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιµο που 

επιβλήθηκε µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.  
2. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης δήλωσης ακινήτου και εφόσον ζητηθεί 
το πιστοποιητικό του άρθρου 18 εντός εξαµήνου από την υποβολή της 
εκπρόθεσµης δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ισόποσο  του 
αναλογούντος βάσει της υποβληθείσας δήλωσης τέλους για το ακίνητο. 

 
Άρθρο 20 

∆ήλωση στοιχείων ακινήτων 
 

1. Τα εδάφια πέµπτο έως και ενδέκατο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 
του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312), καταργούνται.  

2. Στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 προστίθεται µετά την παράγραφο 1 νέα 
παράγραφος 2 ως εξής, και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου 

αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα:  
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«2. Το 2008 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µέχρι την 25η 
Φεβρουαρίου. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους 

υποχρέους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
προηγουµένων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίµου του 

άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179).» 
 

Άρθρο 21 
Λοιπές διατάξεις 

 
1. Από το οικονοµικό έτος 2008 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 

έως 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 17) που αφορούν το φόρο µεγάλης 
ακίνητης περιουσίας. 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330) 
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

Άρθρο 22 
Εξοµοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)   

πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. 
 

Οι διατάξεις του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 
Α΄265) όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως 

ακολούθως:  
1. Στo τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 

προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως : 
« Ειδικά για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης 
ζ΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, που χρησιµοποιείται ως καύσιµο 
θέρµανσης  και τίθεται σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόµενη χρονική 
περίοδο, εφαρµόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.) της περίπτωσης ζ΄, της παραγράφου 1 και επιστρέφεται το ποσό 
του Ε.Φ.Κ., που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συντελεστή της 
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περίπτωσης ζ,΄  της παραγράφου 1, του ιδίου άρθρου και του ως άνω 
οριζόµενου συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.  

Για τις ποσότητες του πετρελαίου της περίπτωσης ζ΄, της παραγράφου 1, 
οι οποίες έχουν τεθεί σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόµενη χρονική 

περίοδο, επεκτείνεται η χρονική περίοδος για την επιστροφή του 
υπολογιζόµενου ως διαφορά ποσού του Ε.Φ.Κ. µέχρι και την 15η Μαϊου 

κάθε έτους.  
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται 

οι όροι, οι προϋποθέσεις, η αρµόδια για την επιστροφή Αρχή, τα 
πρόσωπα στα οποία πραγµατοποιείται η επιστροφή και η διαδικασία 
επιστροφής του Ε.Φ.Κ., καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόµιµης 

χρησιµοποίησης του πετρελαίου θέρµανσης για το οποίο χορηγείται 
επιστροφή του φόρου αυτού, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.». 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη 
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) Α.Ε. και τη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Αερίου (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε. στο Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους για 
τον έλεγχο της νόµιµης χρησιµοποίησης του πετρελαίου θέρµανσης για 
το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, µε την επιφύλαξη του 

ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50), όπως ισχύει. 
Για να αντιµετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη θέση σε εφαρµογή 

του συστήµατος εξίσωσης των συντελεστών του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών να επιτρέπεται µε ανάθεση σε ιδιώτες η 

δηµιουργία του αναγκαίου πληροφοριακού συστήµατος, η λειτουργία και 
η παρακολούθησή του.  

3. Η περίπτωση ε΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 78 καθώς και το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, του ιδίου άρθρου  καταργούνται.  

4. Στη θέση της παραγράφου 5 του άρθρου 78 εισάγεται νέα παράγραφος 
ως ακολούθως και oι  υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται σε 

6 και 7 αντίστοιχα:  



   29

«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της 
περίπτωσης στ΄,  της παραγράφου 1,  του άρθρου 73, το οποίο 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ορίζεται σε εικοσιένα (21) ευρώ ανά 
χιλιόλιτρο. Κατά την θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, 

εφαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται 

µε βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ,΄ της 
παραγράφου 1, του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόµενου συντελεστή 

των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. 
Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία, θεωρείται και η χρησιµοποίηση 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα 
τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 1 του ν.363/76 (ΦΕΚ Α΄ 152) και του άρθρου 3 του ν.1906/1990 

(ΦΕΚ Α΄ 157), τελωνισθέντα και ταξινοµηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήµατα 
Πολλαπλών Χρήσεων µέχρι και την 31-12-1992 προβλεπόµενη από το 

άρθρο 13 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α΄181) προθεσµία και εφοδιασµένα µε τις 
σχετικές άδειες της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες 
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του 
Ε.Φ.Κ., ο τρόπος ελέγχου της νόµιµης χρησιµοποίησης του πετρελαίου 

κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, 
σύµφωνα µε τη παράγραφο αυτή. Επίσης µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η αρµόδια για την επιστροφή 

Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
5. Η  ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 15η 

Ιανουαρίου 2008, µε εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτό 

προστίθεται µε την παράγραφο 1 του παρόντος καθώς την  παράγραφο 2 
του παρόντος, που ισχύουν από την κατάθεσή τους στη Βουλή των 

Ελλήνων.   
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Άρθρο 23 

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης 
 

1. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρµανσης 
που έχει στην κυριότητά του κάθε επιτηδευµατίας την 14η Ιανουαρίου 
2008, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί η 
φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν 

διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος  ισόποσος  µε τη 
διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από την 
15η Ιανουαρίου 2008, ήτοι του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους 
από τη φορολογική αποθήκη αντίστοιχων φόρων. 

2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα της προηγούµενης 
παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευµατίας την 14η 
Ιανουαρίου 2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, 

ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την 
κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση 

βιβλίων. 
 3. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή  από τον 
υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρµόδια για τη φορολογία 

εισοδήµατός του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) το αργότερο 
µέχρι και την 25η (εικοστή πέµπτη) Ιανουαρίου 2008. 

Το ένα αντίτυπο της δήλωσης µε ηµεροµηνία παραλαβής και θεωρηµένο 
από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο. 
∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του 

οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει 
κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 

4. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή 
εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις, οι οποίες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179), καθώς και 
οι κυρώσεις των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν.2960/2001 , εφόσον 

συντρέχει περίπτωση.  
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Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρµόζονται ανάλογα οι εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο 
τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η 

διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή 
των Ελλήνων. 

6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, οι οποίες ρυθµίζονται µε τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 

Άρθρο 24 
Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ 186/1992)  

  
1. Στο τέλος του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄84)  

προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: 
«7. Οι επιτηδευµατίες εµπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
- θέρµανσης υποβάλλουν κατάσταση για µηχανογραφική επεξεργασία και 
διασταύρωση µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν από αγορές και 

πωλήσεις του είδους αυτού αρχής γινοµένης από την κατάθεση της 
∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (∆.Ε.Φ.Κ.) στην  αρµόδια 

τελωνειακή αρχή. 
Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει τα αναγκαία δεδοµένα σε εβδοµαδιαία 
βάση (∆ευτέρα έως και Κυριακή) και υποβάλλεται το αργότερο εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου αυτής.  
Οι ανωτέρω επιτηδευµατίες υποβάλλουν επίσης για µηχανογραφική 
επεξεργασία και διασταύρωση µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα κάθε µήνα 
αντίτυπα των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν εντός του 

προηγούµενου µήνα για τις συναλλαγές του προαναφερόµενου είδους. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται ο 
τύπος και το περιεχόµενο της κατάστασης, το είδος των φορολογικών 
παραστατικών, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής τους, η αρχή στην 
οποία υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων αυτών.» 
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., 
όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, ισχύει από 

την κατάθεσή της στη Βουλή των Ελλήνων.  
 

Άρθρο 25 
Μεταβολές στο άρθρο 5 του ν. 2523/1997 

 
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179) τροποποιούνται 

και συµπληρώνονται ως ακολούθως: 
1. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 

καταργείται. 
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθενται περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ 

ως ακολούθως:  
«ιγ) Η κάθε µη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου της 

παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992). Στην περίπτωση 
αυτή ο συντελεστής βαρύτητας έχει αριθµητική τιµή δέκα (10). 
ιδ) Η κάθε εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές 

πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., καθώς και η 
κάθε ανακριβής υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα. 

ιε) Η κάθε µη υποβολή ή η εκπρόθεσµη υποβολή των αντιτύπων των 
φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου της 

παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η παράλειψη 
αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά.» 

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
«Κατ’ εξαίρεση για µεν τις παραβάσεις των περιπτώσεων  ιδ΄ και ιε΄ της 
προηγούµενης παραγράφου το ανώτατο όριο του προστίµου ανά έτος 
που αφορούν αυτές δεν µπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο της 

ΒΑΣ.ΥΠ. 1, για δε τις παραβάσεις της περίπτωσης ιγ΄ της προηγούµενης 
παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσης.» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 26 
Φορολογία Τραπεζών 

 
1. Στο άρθρο 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε), που 

κυρώθηκε µε το ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) προστίθεται παράγραφος 12 ως 
ακολού-θως: 

«12.   Τα κέρδη των τραπεζικών ανωνύµων εταιρειών κάθε διαχειριστικής 
χρήσης που προέρχονται από την εφαρµογή των διατάξεων των 
παραγράφων 1, 4, 5 του άρθρου 38 και του άρθρου 99 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος και τα οποία µετά την έγκριση του ισολογισµού 
και τη διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής περιόδου από τη 
γενική συνέλευση των µετόχων, δεν έχουν φορολογηθεί στο όνοµα του 
νοµικού προσώπου και εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου 
αποθεµατικού ή συγκεντρωτικά στον ισολογισµό και αναλύονται στο 
προσάρτηµα (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) από τις 

εταιρείες που τηρούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα του 

νοµικού προσώπου µε το συντελεστή φορολογίας που ορίζεται από το 
άρθρο 109 του Κ.Φ.Ε.. Προς τούτο, το νοµικό πρόσωπο υποβάλλει 

ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το τέλος του ένατου 
µήνα από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου και καταβάλλει το 
φόρο που προκύπτει σε τρεις ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης και οι 
υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων µηνών. 
Με τη δήλωση αυτή, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. 
∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλοµένου φόρου 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Με 
την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του 

νοµικού προσώπου και των µετόχων για τα πιο πάνω κέρδη. Τα 
φορολογηθέντα αυτά κέρδη, µετά την αφαίρεση του φόρου που 

καταβάλλεται, εµφανίζονται σε ειδικούς λογαριασµούς στα τηρούµενα 
βιβλία της τράπεζας και δύνανται οποτεδήποτε να διανεµηθούν ή να 

κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση.  



   34

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που είναι εγκατεστηµένα ή 

εγκαθίστανται στη χώρα µας».   
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή για 
εισοδήµατα που προκύπτουν από ισολογισµούς που κλείνουν µε 

ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2007 και µετά.   
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 

τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα 
αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.». 

4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή για 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2008 και 

εποµένων. 
 

Άρθρο 27 
Φορολογία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

 
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του 

Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως: 
«Για τα πιο πάνω εισοδήµατα που προέρχονται από την αλλοδαπή, η 

παρακράτηση φόρου ενεργείται από το ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα κατά 
την καταβολή ή την πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου. Οι 

διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και όταν τα έσοδα 
από τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραµένουν 

στο εξωτερικό.» 
 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του 
Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Όταν τα εισοδήµατα αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή, η 
παρακράτηση ενεργείται από το ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα, ανεξάρτητα 

αν έχει µεσολαβήσει ή όχι, για τη σύναψη της σύµβασης µεταξύ του 
δικαιούχου του εισοδήµατος και του αλλοδαπού οργανισµού.»     

 



   35

Άρθρο  28 
Ρυθµίσεις θεµάτων Φ.Π.Α. 

  
1.  Στο τέλος του άρθρου 57 του Κώδικα Φ.Π.Α ο οποίος κυρώθηκε µε το 
ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248) προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: 

«5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 84 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται αναλόγως και για το 

Φ.Π.Α.». 
  2. Στο άρθρο 109 του ν.2960/2001 εισάγεται νέα παράγραφος 6, 
αναριθµούµενης της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού σε 7, ως 

ακολούθως :  
«6. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται επιστροφή ποσού του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 73 για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της 
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 που χρησιµοποιείται 
ως καύσιµο θέρµανσης, συνυπολογίζεται και ο αναλογών σε αυτό Φ.Π.Α. 

βάσει του ισχύοντος συντελεστή.» 
 

3.Η  ισχύς  των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από 
15 Ιανουαρίου 2008.  

4. Τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ Α΄ 
258) έχουν εφαρµογή  για συµβάσεις που συνάπτονται από 1.1.2008 και 

µετά. 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 29 

Φορολογητέα αξία επιβατικών  αυτοκινήτων 
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Η περίπτωση (α) της παραγράφου  1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 
(ΦΕΚ Α΄265) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α) Την τιµή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του 
αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή 
εµφανίζεται στους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους στην αρµό¬δια 
Τελωνειακή Αρχή από τους επίσηµους διανοµείς αυτοκινήτων, όπως 

αυ¬τοί προσδιορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1400/2002 της 
Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 203,της 1ης Αυγούστου 2002), 
συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού 

εξοπλισµού. 
Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα λαµβάνεται υπόψη, η κατά τα 

παραπάνω τιµή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού 
αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού 
αυτή µειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιοµέτρων µε 
βάση τα παρακάτω ποσοστά µείωσης για κάθε µήνα κυκλοφορίας: 

Για τον πρώτο χρόνο, η µείωση θα ανέρχεται σε  1,30%  για κάθε µήνα 
κυκλοφορίας. 

Για τον δεύτερο χρόνο, η µείωση θα ανέρχεται σε  0,70%  για κάθε µήνα 
κυκλοφορίας. 

Για τον τρίτο χρόνο, η µείωση θα ανέρχεται σε  0,50%  για κάθε µήνα 
κυκλοφορίας. 

Για τα πέντε επόµενα χρόνια, η µείωση θα ανέρχεται σε  0,40%  για κάθε 
µήνα κυκλοφορίας. 

Για τα τρία επόµενα χρόνια, η µείωση θα ανέρχεται σε  0,30%  για κάθε 
µήνα κυκλοφορίας. 

Για τα δύο επόµενα χρόνια, η µείωση θα ανέρχεται σε  0,20%  για κάθε 
µήνα κυκλοφορίας και 

Για τα επόµενα χρόνια η µείωση, θα ανέρχεται σε  0,10%  για κάθε µήνα 
κυκλοφορίας. 

      Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει µε βάση τα 
προηγούµενα ποσοστά θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί  των 

διανυθέντων χιλιοµέτρων δια  χίλια πεντακόσια  (1.500).  
Ο κατά τα παραπάνω διαµορφούµενος συντελεστής αποµείωσης δεν 

δύναται να είναι ανώτερος του  81%.». 
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Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την κατάθεσή της στη Βουλή 
των Ελλήνων.       

 
 

Άρθρο  30 
Κατάργηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των καυσίµων  

 των Εθνικών Ενόπλων ∆υνάµεων  
 

Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2008 η διάταξη της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001. 

 
Άρθρο  31 

Άλλες διατάξεις 
 

Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
159), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ Α΄161), 

προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
«Η απαγόρευση της άµεσης ή έµµεσης καταβολής της ανωτέρω 

επιβράβευσης από τους διαφηµιστές στους διαφηµιζόµενους ισχύει 
κατ’εξαίρεση από 1.1.2008 και µόνον για τις συµβάσεις που είχαν 

καταρτιστεί πριν από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού εγγράφως µεταξύ 
επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης ή διαφηµιστών ή και διαφηµιζόµενων 
και είχαν γνωστοποιηθεί ή αναγγελθεί στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ  εντός της 
νοµίµου προθεσµίας, άλλως η εν λόγω απαγόρευση ισχύει από τη 

δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»  
 

Άρθρο  32 
Αναστολή εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του Π∆ 277/2000 και  

του Π∆ 42/2001 
 

1. Αναστέλλεται η εφαρµογή των παρακάτω διατάξεων: 
α) του άρθρου 1, της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π∆ 277/2000 (ΦΕΚ Α΄ 227), κατά το 

µέρος που προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ∆ΟΥ Αλίµου, Β΄ 
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Αµαρουσίου , Β΄ Χαλανδρίου, Βούλας , Β΄ Χαλκίδας , Β΄ Κορίνθου και 
Σταυρούπολης. 

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π∆ 277/2000, που προβλέπει τη 
µετονοµασία των υφιστάµενων ∆ΟΥ Αµαρουσίου, Χαλανδρίου, Χαλκίδας 

και Κορίνθου 
γ) του άρθρου 1 του Π∆ 42/2001 (ΦΕΚ Α΄ 32), της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4, κατά το µέρος που προβλέπουν τη διάρθρωση των ∆ΟΥ σε Α΄- 

Β΄ τάξης και των παραγράφων 1 έως και 8 του άρθρου 5, που 
προβλέπουν την ενοποίηση των ∆ΟΥ Α΄ και Β΄ Καβάλας, Α΄ και Β΄ 

Ξάνθης, Α΄ και Β΄ Κατερίνης, Α΄και Β΄ Σερρών και την κατάργηση των 
∆ΟΥ Πλοίων Πειραιά, Β΄ Πατρών, Β΄ Βόλου και Γ΄ Λάρισας και  

δ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Π∆ 42/2001, που προβλέπει τη 
µείωση υφιστάµενων θέσεων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε Εφοριακών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο 
χρόνος άρσης της αναστολής εφαρµογής των διατάξεων της 

προηγούµενης παραγράφου. 
 

Άρθρο  33 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει: 

α. των άρθρων 5 έως 20 και 27 από την 1η Ιανουαρίου 2008. 
β. του άρθρου 25 από την 15η Ιανουαρίου 2008.  

γ. των λοιπών διατάξεων από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
 
 Η ακίνητη περιουσία αποτελεί δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας των 

φορολογουµένων και υπόκειται σε φορολογία σε όλες τις χώρες του κόσµου. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήµατος το οποίο 

έχει επανειληµµένα αποτελέσει αντικείµενο κριτικής είναι η πλειονότητα και η 

πολυπλοκότητα των φόρων µε τους οποίους επιβαρύνονται σήµερα τα ακίνητα. 

Η πολυπλοκότητα αυτή ταλαιπωρεί τους πολίτες, αυξάνει το κόστος διαχείρισης  

του συστήµατος — και κατά συνέπεια την καθαρή δηµοσιονοµική επιβάρυνση - 

και δεν επιτρέπει τη µελέτη του τρόπου κατανοµής των φορολογικών βαρών. 

Επιπλέον, ο µεγάλος αριθµός των απαλλαγών και εκπτώσεων που έχουν κατά 

καιρούς χορηγηθεί προς κατηγορίες ακινήτων ή φορολογουµένων έχουν 

αλλοιώσει το χαρακτήρα των φόρων, έχουν περαιτέρω επιβαρύνει το σύστηµα 

και έχουν σταδιακά οδηγήσει σε χαλάρωση του τρόπου εφαρµογής τους, κάτι 

που µε τη σειρά του έχει επιτείνει ακόµη περισσότερο την άδικη κατανοµή των 

φορολογικών βαρών.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο επιβαρύνονται τα 

ακίνητα στην Ελλάδα είναι ότι η φορολόγησή τους αφορά πρωτίστως τη 

µεταβίβαση και δευτερευόντως την ιδιοκτησία αυτή καθαυτή η οποία και 

αποτελεί δείκτη φοροδοτικής ικανότητας. Η εστίαση στη χώρα µας της 

φορολογίας των ακινήτων στο επίπεδο της µεταβίβασης αντί της επιβολής 

άµεσου φόρου περιουσίας, είναι κάτι που από τη φύση του κάνει το σύστηµα 

άδικο, αποτελεί χαρακτηριστικό λιγότερο δηµοσιονοµικά και διοικητικά 

προηγµένων χωρών και πρέπει αναµφισβήτητα  να αναστραφεί. Με τις αλλαγές 

που ξεκίνησαν το 2006, ακολούθησαν το 2007 και συνεχίζονται µε το παρόν 

νοµοσχέδιο έχει χαραχθεί µια σαφής, σταθερή και οµαλή πορεία προς την 
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κατεύθυνση αυτή. Το 2006 θεσµοθετήθηκε η σταδιακή κατάργηση του φόρου 

µεταβίβασης ακινήτων και έγινε το πρώτο βήµα σταδιακής κατάργησης του 

φόρου κληρονοµιάς µε τον τετραπλασιασµό του αφορολόγητου ορίου στους 

κληρονόµους της Α΄ κατηγορίας, την ένταξη στην κατηγορία αυτή και των 

εγγονών του κληρονοµούµενου κλπ. Το 2007 θεσµοθετήθηκε η σταδιακή εντός 

µιας διετίας κατάργηση του τέλους χαρτοσήµου στα µισθώµατα των κατοικιών. 

Με το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται ένα µεγαλύτερο βήµα απλοποίησης του 

συστήµατος και δικαιότερης κατανοµής των βαρών. Παρέχεται απαλλαγή της 

πρώτης κατοικίας από το φόρο µεταβίβασης. Καταργείται ο φόρος γονικής 

παροχής και κληρονοµιάς στα ακίνητα για τους κληρονόµους Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας, ο οποίος λόγω των περιθωρίων φοροαποφυγής που παρέχει στις 

σύγχρονες οικονοµίες στους έχοντες µεγάλες περιουσίες, έχει καταλήξει να 

αποτελεί ένα φόρο που επιβαρύνει στην πράξη µόνο τις χαµηλές και µεσαίες 

οικονοµικά τάξεις. Παράλληλα επιβάλλεται ένα ενιαίο τέλος ακινήτων. µε 

ιδιαίτερα χαµηλό φορολογικό συντελεστή και ευρεία φορολογική βάση µε στόχο 

τη σταδιακή ενσωµάτωση σε αυτό το τέλος φόρων που έχουν ήδη καταργηθεί, 

καταργούνται  δια του παρόντος  νοµοθετήµατος (φόρος µεγάλης ακίνητης 

περιουσίας) ή θα καταργηθούν στο µέλλον και οι οποίοι επιβαρύνουν τα 

ακίνητα. Με τη συγχώνευση αυτή απλοποιείται το σύστηµα, γίνεται 

περισσότερο δίκαιο, σύγχρονο και ορθολογικό. Έτσι. αυξάνεται η κοινωνική 

ευαισθησία του φορολογικού συστήµατος γιατί λαµβάνει ειδική µέριµνα για την 

κύρια κατοικία και προσεγγίζει περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τη 

λειτουργία της και τους δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ των µελών αυτής. 

Περαιτέρω µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄  προβλέπονται µέτρα για 

την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων και τη µείωση της 

φοροδιαφυγής, που αποτελούν πρωταρχικές δεσµεύσεις της κυβερνητικής 

πολιτικής. 

Συγκεκριµένα µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιβάλλεται ενιαίος φόρος 

στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρµανσης, έτσι ώστε δηµιουργείται 

αντικίνητρο παράνοµης χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης ως πετρελαίου 

κίνησης, γεγονός που µέχρι σήµερα έχει οδηγήσει σε καταστρατηγήσεις, άδικη 

κατανοµή των βαρών, διατάραξη όρων ανταγωνισµού και απώλεια εσόδων για 

το ∆ηµόσιο.  
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Στην επιτυχή εφαρµογή του µέτρου αυτού θα συνδράµει η σύγχρονη 

τεχνολογία, καθώς θα πραγµατοποιείται µηχανογραφική επεξεργασία και 

διασταύρωση όλων των διακινούµενων ποσοτήτων πετρελαίου σε όλα τα 

στάδια που ακολουθούν τον εκτελωνισµό του.  

Η εφαρµογή του µέτρου της ενιαίας φορολόγησης του πετρελαίου 

θέρµανσης µε αυτό της κίνησης θα πραγµατοποιηθεί µε έναν µηχανισµό που 

δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον τελικό καταναλωτή, που στη πλειονότητά τους 

είναι νοικοκυριά.  

Οι ρυθµίσεις προβλέπουν και ικανοποίηση του αιτήµατος του αγροτών 

για τη χρήση πετρελαίου κινητήρων αποκλειστικά στις γεωργικές χρήσεις µε την 

καθιέρωση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.  

Με τα ανωτέρω µέτρα αποσκοπείται η δραστική περιστολή της 

φοροδιαφυγής και η διασφάλιση και αύξηση των δηµοσίων εσόδων µε 

ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών 

 
1. Μέσα στα πλαίσια της αναµόρφωσης της φορολογίας κεφαλαίου και της 

συνέχισης της φορολογικής µεταρρύθµισης, υλοποιείται η εξαγγελθείσα 

κατάργηση του φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών στα ακίνητα, µε 

στόχο την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της 

απόκτησης της οικογενειακής περιουσίας.  

2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 

προβλέπεται, αντί των ισχυουσών φορολογικών κλιµάκων της Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας, η επιβολή ενός σταθερού και χαµηλού συντελεστή 1% επί της 

αξίας των ακινήτων που µεταβιβάζονται αιτία θανάτου ή γονικής παροχής. Για 
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τις µετοχές, επιχειρήσεις κ.λπ., για τις οποίες ήδη ίσχυε αυτοτελής φορολόγηση 

µε συντελεστές 0,6%, 1,2% ή 2,4%, εξακολουθεί να ισχύει ο αυτός τρόπος 

υπολογισµού του φόρου. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά κ.λπ.) που 

µεταβιβάζονται σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας αιτία θανάτου ή γονικής 

παροχής, ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς µε φορολογικό συντελεστή 10%. 

Για τους κληρονόµους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία καθώς και για τις 

δωρεές δεν επέρχεται καµία µεταβολή. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά δεν 

επιβαρύνονται οι συγγενείς για τη µεταξύ αυτών µεταβίβαση περιουσίας, αφού 

θεωρείται ότι και αυτοί έχουν συµβάλει κατά κάποιον τρόπο στην απόκτησή 

της.  

3. Για την αποφυγή των µεγάλων καθυστερήσεων στην υποβολή των οικείων 

φορολογικών δηλώσεων και τη - συνεπεία αυτών - απώλεια εσόδων του 

∆ηµοσίου, µε το ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α΄ 147), είχε οριστεί ότι, στην περίπτωση 

υποβολής των οικείων δηλώσεων µετά την πάροδο τριετίας από το χρόνο 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, θα λαµβάνεται υπόψη η µεγαλύτερη 

αξία µεταξύ εκείνης του χρόνου της υποβολής της δήλωσης και του χρόνου 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αλλά οι (δυσµενέστεροι) φορολογικοί 

συντελεστές του χρόνου φορολογίας. Επειδή, στη συνέχεια, η ρύθµιση αυτή 

κρίθηκε αρκετά επαχθής για τους φορολογούµενους, µε το ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 

Α΄46) ορίστηκε ότι, στην περίπτωση υποβολής των οικείων δηλώσεων µετά την 

πάροδο τριετίας από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, θα 

λαµβάνονται υπόψη οι αξίες και οι φορολογικοί συντελεστές του χρόνου 

υποβολής της δήλωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µεθόδευση των 

φορολογουµένων για καθυστερηµένη υποβολή των οικείων δηλώσεων και - εξ 

αυτής - σηµαντική µείωση των εσόδων του ∆ηµοσίου, αφού, τελικά, επιλέγεται 

το ευνοϊκότερο για τους φορολογούµενους φορολογικό καθεστώς. Με την 

προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 καταργούνται οι πιο πάνω ρυθµίσεις 

και συνεπώς, στο εξής, για τον υπολογισµό του φόρου θα ακολουθείται η 

βασική αρχή της φορολογικής νοµοθεσίας κατά την οποία χρόνος φορολογίας 

είναι - κατά κανόνα- ο χρόνος θανάτου ή σύστασης της δωρεάς - γονικής 

παροχής, δηλαδή θα λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα (αξίες, φορολογικοί 

συντελεστές) του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και όχι του 

χρόνου υποβολής της δήλωσης.  
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4. Με τις υπόλοιπες προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14 και 15  του άρθρου αυτού ρυθµίζονται διαδικαστικά κυρίως θέµατα 

που προκύπτουν από το διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των κληρονοµιών 

και γονικών παροχών, µε στόχο αφενός την αποφυγή µεθοδεύσεων εκ µέρους 

των φορολογουµένων και αφετέρου τη διευκόλυνση αυτών κατά την υποβολή 

και εκκαθάριση των σχετικών δηλώσεων. 
5. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 6 και 11, µέσα στα πλαίσια 

της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται, καταργούνται τα αφορολόγητα όρια που 

παρέχονται κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας µε κληρονοµιά ή γονική 

παροχή και θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο. Ωστόσο καθιερώνονται 

ανώτατα όρια όσον αφορά την απαλλασσόµενη επιφάνεια του αποκτώµενου 

ακινήτου, αφού ο σκοπός της απαλλαγής είναι η ενίσχυση των νέων ζευγαριών 

και των οικογενειών, και µάλιστα των τρίτεκνων και πολύτεκνων. 
 

Άρθρο 2 
Συνυπολογισµός γονικών παροχών  

 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

ρυθµίζεται το θέµα του συνυπολογισµού των προγενέστερων υποθέσεων 

φορολογίας γονικών παροχών και ορίζεται ότι στις υποθέσεις στις οποίες η 

φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την κατάθεση του σχεδίου νόµου στην 

Βουλή των Ελλήνων θα συνυπολογίζονται οι από την ηµεροµηνία αυτή 

συσταθείσες γονικές παροχές, µε στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουµένων 

κατά την υποβολή και εκκαθάριση των σχετικών δηλώσεων.  

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι 

ρυθµίσεις του προηγούµενου άρθρου θα ισχύσουν αµέσως στις υποθέσεις που 

γεννώνται από την κατάθεση του σχεδίου νόµου στη Βουλή των Ελλήνων  για 

την αποφυγή καταστρατηγήσεων αλλά και καθυστερήσεων. 
 

 
Άρθρο 3 

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων 
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1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 γίνονται οι 

αναγκαίες νοµοθετικές προσαρµογές ενόψει της αποσύνδεσης της απαλλαγής 

πρώτης κατοικίας από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. 

2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 καταργούνται 

τα αφορολόγητα όρια για την αγορά πρώτης κατοικίας και θεσπίζεται πλήρης 

απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης καθώς και από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων, µε σκοπό την ενίσχυση και ανακούφιση της οικογένειας. Ωστόσο 

καθιερώνεται ανώτατο όριο, κατά την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, όσον 

αφορά την επιφάνεια του αγοραζόµενου ακινήτου. Επίσης, στα πλαίσια 

ενίσχυσης των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, προβλέπεται η 

προσαύξηση του εµβαδού της αγοραζόµενης κατοικίας για το τρίτο και καθένα 

από τα επόµενα ανήλικα τέκνα.  

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 6 επανακαθορίζεται ο 

τρόπος υπολογισµού του επιβαλλόµενου φόρου µεταβίβασης σε περίπτωση 

άρσης της χορηγηθείσας απαλλαγής λόγω µη συνδροµής των προϋποθέσεων. 

Με την προτεινόµενη διάταξη, αντί του ισχύοντος πρόσθετου φόρου 

ανακρίβειας, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 100% επί του κυρίου 

φόρου. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι πλέον του αναλογούντος φόρου επιβάλλεται 

και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί του κυρίου 

φόρου, χωρίς δυνατότητα περιορισµού του στα 3/5 κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179), µε σκοπό την 

αποφυγή καταστρατηγήσεων και τη διασφάλιση των συµφερόντων του 

∆ηµοσίου. Σηµειώνεται ότι ο προβλεπόµενος από τη διάταξη της παραγράφου 

8 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ Α΄ 238) σε ποσοστό 100% επί του 

κυρίου φόρου αντικαταστάθηκε από τον πρόσθετο φόρο λόγω ανακρίβειας, 

βάσει της γενικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 

2523/1997. 
 

 
 

Άρθρο 4 
Ρύθµιση θεµάτων τέλους συναλλαγής ακινήτων 
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Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού σε 

περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου ή εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτάται 

αιτία γονικής παροχής από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή των 

Ελλήνων και µεταβιβάζεται περαιτέρω εντός πενταετίας από την κτήση του 

επιβάλλεται αντί του τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρος µεταβίβασης 

ακινήτων. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή καταστρατήγησης των σχετικών 

διατάξεων της φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων µετά την κατάργηση του 

φόρου γονικών παροχών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) 

 

Άρθρο 5 
Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ως αντικείµενο του 

ενιαίου τέλους η ακίνητη περιουσία φυσικών και νοµικών προσώπων. Στην 

έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα 

πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα καθώς και το δικαίωµα 

αποκλειστικής χρήσης κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης, θέσεων 

στάθµευσης, αποθηκευτικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών.  
 

Άρθρο 6 
Υποκείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται το υποκείµενο του 

ενιαίου τέλους. Η αξία του ακινήτου επί της οποίας προσδιορίζεται το τέλος 

είναι αυτή της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας ανεξάρτητα από τις τυχόν 

µεταβολές που επέρχονται στο ακίνητο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. 

Περαιτέρω, για τις ανάγκες εφαρµογής αυτής της φορολογίας ρητά ορίζονται τα 

υπόχρεα σε τέλος πρόσωπα. 
 

Άρθρο 7 
Προσδιορισµός αξίας 
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η φορολογητέα αξία 

των ακινήτων φυσικών και νοµικών προσώπων. 
 

Άρθρο 8 
Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος 

   

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι απαλλαγές από το 

ενιαίο τέλος ακινήτων. 

Ρητά ορίζεται ότι δεν εφαρµόζονται όλες οι ειδικές ή γενικές απαλλακτικές διατάξεις 

στην φορολογία αυτή. 
 

Άρθρο 9 
Απαλλαγή κύριας κατοικίας 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, δίνεται απαλλαγή στην κύρια 

κατοικία φυσικού προσώπου. Ως κύρια κατοικία για τον άγαµο ορίζεται η 

κατοικία που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή έχει το εµπράγµατο δικαίωµα 

της επικαρπίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, και 

στην οποία ιδιοκατοικεί. Ως κύρια κατοικία για τους εγγάµους θεωρείται η 

κατοικία, ανεξάρτητα από το ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, η οποία ανήκει 

στον υπόχρεο, ή και στη σύζυγό του ή και στα προστατευόµενα, κατά τον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα, στην οποία ιδιοκατοικούν.  

Στους εγγάµους θεωρείται ότι συντρέχει η προϋπόθεση της απαλλαγής και 

όταν η κυριότητα της κατοικίας είναι διασπασµένη στα εµπράγµατα δικαιώµατα 

της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας µεταξύ των µελών της αυτής 

οικογένειας.  

 Η απαλλαγή δίνεται για την κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εµβαδού  

µέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει 

το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. 

Για το έτος 2008 από τη µεγαλύτερη σε αξία κατοικία των φυσικών προσώπων 

εγγάµων ή αγάµων αφαιρείται ποσό µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 

Απαλλαγή κύριας κατοικίας δεν χορηγείται σε κατοίκους εξωτερικού. 
 

Άρθρο 10 
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Αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ως αρµόδια για τη παραλαβή 

των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου δηµόσια οικονοµική υπηρεσία 

ορίζεται αυτή της φορολογίας εισοδήµατος. 
 
 

Άρθρο 11 
Υπολογισµός του τέλους 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται οι συντελεστές του 

ενιαίου τέλους ακινήτων για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 

Για τα φυσικά πρόσωπα ορίζεται πάγιος συντελεστής ένα τοις χιλίοις (0,1%). 

Για τα νοµικά πρόσωπα πάγιος συντελεστής έξη τοις χιλίοις (0,6%), ενώ για τα 

ηµεδαπά και ξένα µε τον όρο της αµοιβαιότητας νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς 

κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, πάγιος 

συντελεστής τρία τοις χιλίοις (0,3%). 

Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%) φορολογούνται: 

α) Τα κτίσµατα των ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή 

την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επαγγελµατικές γενικά 

επιχειρήσεις, και η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία 

ιδιοχρησιµοποιούνται από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

κοινωφελή ιδρύµατα.  

β)  Τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

γ) Τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των δήµων, των κοινοτήτων, της 

νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, των 

Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης 

∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε), των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου, των κάθε είδους ταµείων ή οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας.  

δ) Τα ακίνητα, που δεν χρησιµοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό τους 

έργο οι κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγµατος γνωστές θρησκείες 

και δόγµατα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους Σινά, 
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το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Αλβανίας. 

ε) Τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας 

στ) Τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν τα Μουσεία, κοινωφελή Ιδρύµατα 

και τα Ιδρύµατα για τα οποία έχουν εφαρµογή οι  διατάξεις του άρθρου 12 του 

ν.1610/1986 (ΦΕΚ Α΄ 89).  

ζ) Τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται 

στις διατάξεις του ν.1091/1980 (ΦΕΚ Α΄ 267). 

 
 

Άρθρο 12 
Υπόχρεοι σε δήλωση – προθεσµία υποβολής 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού 

ορίζεται ότι κάθε νοµικό πρόσωπο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ενιαίου 

τέλους ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι και την 15η Μαΐου 

κάθε έτους και ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες σύµφωνα µε το 

τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου του φορολογουµένου. Τη 

δήλωση υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ειδικά 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ορίζεται ότι ειδικά για 

το πρώτο έτος εφαρµογής της φορολογίας αυτής ως δήλωση φυσικού 

προσώπου, ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας  κάθε προσώπου την 

1ης Ιανουαρίου 2008, η οποία προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως και 2008 τις οποίες έχει υποβάλλει ο 

υπόχρεος. 

Για κάθε επόµενο έτος ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι αυτές 

δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως και 2008, µε τις µεταβολές 

της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν κάθε επόµενο 

έτος, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο 

έτος.  

 



   49

Άρθρο 13 
Βεβαίωση του τέλους 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού 

ορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης του τέλους από τον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται πως δεν βεβαιώνεται 

το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, εφόσον 

τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αθροιστικά λαµβανόµενο για το 

φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόµενα κατά τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα του. 
 

 
 

Άρθρο 14 
∆ιαδικασία βεβαίωσης του τέλους 

Παραγραφή – Ατέλειες 
 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζονται 

η διαδικασία καταχώρησης των δηλώσεων, η έκδοση των πράξεων επιβολής 

του τέλους, η επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπολοίπων 

εγγράφων, η εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών 

στοιχείων και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης του ενιαίου τέλους. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ο χρόνος 

παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την επιβολή του τέλους. 

 
Άρθρο 15 

Καταβολή του τέλους 
 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 ορίζεται ότι το τέλος που 

αναλογεί στα νοµικά πρόσωπα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις. 

∆ηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης 

δόσης θεωρούνται απαράδεκτες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.   

Με τη προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ότι το τέλος που 

αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις 

οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 
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υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η 

καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του τέλους. 

Αν το τέλος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου 

έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα 

του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη την τελευταία 

εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση 

του τέλους. Αν το τέλος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού 

έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του 

τέλους. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι διακόσια πενήντα (250) 

ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο θα 

καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του 

µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους. 

Επίσης ορίζεται ότι το ενιαίος τέλος ακινήτων δεν λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών 

προσώπων. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται ότι το ενιαίο τέλος 

ακινήτων δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων. 

 
Άρθρο 16 

Πρόσθετοι φόροι 
 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η επιβολή των 

πρόσθετων φόρων και προστίµων σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

παραβαίνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις των άρθρων 5 έως και 15 του παρόντος. 
 

Άρθρο 17 
Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κυρίων και επικαρπωτών 

ακινήτων από σύµβαση 
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι κατόπιν 

σύµβασης τελευταίοι κύριοι και επικαρπωτές των ακινήτων ευθύνονται σε 

ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή του τέλους που τα 

βαρύνει. 

Επίσης ορίζεται ότι οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε τέλος, ευθύνονται 

εις ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για τη πληρωµή των προσθέτων φόρων, 

που γεννήθηκαν και οφείλονται από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις. 
 

Άρθρο 18 
Υποχρεώσεις Συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη διασφάλιση 

των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, απαγορεύεται η σύνταξη 

συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται η κυριότητα ενός 

ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, 

αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο, πιστοποιητικό καταβολής του 

τέλους που αναλογεί στην αξία του ακινήτου αυτού. Οι φύλακες µεταγραφών 

υποχρεούνται να αρνηθούν την µεταγραφή συµβολαιογραφικού εγγράφου στο 

οποίο δεν έχει επισυναφθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό. 
 

Άρθρο 19 
Κυρώσεις 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι κυρώσεις σε 

όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 

άρθρου 18 του παρόντος. 

Άρθρο 20 
∆ήλωση στοιχείων ακινήτων 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού αποδεσµεύεται η υποβολή 

της δήλωσης στοιχείων ακινήτων µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ειδικά 

για το έτος 2008.  

Επίσης δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 

ετών 2005-2007, χωρίς την επιβολή προστίµου του άρθρου 4 του ν. 

2523/1997.  
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Άρθρο 21 
Λοιπές διατάξεις 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, µετά την επιβολή του ενιαίου 

τέλους ακίνητης περιουσίας, καταργείται ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

Επίσης ρητά ορίζεται ότι διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 

και 18 του ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330). Ως εκ τούτου οι υπαγόµενοι στη 

φορολογία του ν.3091/2002 βαρύνονται και µε το ενιαίο τέλος ακίνητης 

περιουσίας. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

   
Άρθρο 22 

Εξίσωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)   
πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης 

 

1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1, το πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης υπό την έννοια 

του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση β) του Τελωνειακού Κώδικα και 

τίθεται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου µέχρι και 

την 30η Απριλίου κάθε έτους, φορολογείται από την 15η Ιανουαρίου 2008, µε 

τον συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης 

ζ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά µεταξύ 

του συντελεστή του πετρελαίου θέρµανσης της περίπτωσης ζ΄, της 

παραγράφου 1, του άρθρου 73 και του συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ 

ανά χιλιόλιτρο, µε διαδικασία που καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην ενιαία φορολόγηση του πετρελαίου κινητήρων 

και θέρµανσης, καθόσον η διαφοροποίηση της φορολόγησης, µε απευθείας 

καταβολή του ελάχιστου συντελεστή των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά  χιλιόλιτρο 

για το πετρέλαιο θέρµανσης , εµφανίζεται να αποτελεί βασική αιτία για την 
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παράνοµη χρήση του ως άνω καυσίµου και να προκαλεί σηµαντικές απώλειες 

εσόδων. Με την προτεινόµενη διάταξη εφαρµόζεται φορολόγηση µε ενιαίο 

συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων και θέρµανσης και καθιερώνεται 

διαδικασία επιστροφής και ελέγχου, αποκλειστικά για το πετρέλαιο θέρµανσης 

που τίθεται σε ανάλωση εντός της ως άνω οριζόµενης χρονικής περιόδου. 

Επίσης παρατείνεται ο χρόνος για την επιστροφή του υπολογιζόµενου ως 

διαφορά ποσού του Ε.Φ.Κ. µέχρι και την 15η Μαίου κάθε έτους, προκειµένου, 

αφενός µεν να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αγοράζουν πετρέλαιο 

θέρµανσης µε µειωµένη τιµή, εφόσον τούτο απαιτείται λόγω κλιµατολογικών 

συνθηκών, αφετέρου δε να εξαντλούνται τα αποθέµατα ποσοτήτων που έχουν 

τελωνισθεί µέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους και τα οποία δεν έχουν 

διατεθεί. 

2. Με την προτεινόµενη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 

δίνεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Ανάπτυξης να προσδιορίσουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία 

να διαβιβάζονται από τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. και τη ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και 

η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης µε στόχο τον έλεγχο της χρησιµοποίησης 

του πετρελαίου θέρµανσης για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου 

αυτού. Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται µε την επιφύλαξη του ν.2472/1997 

(ΦΕΚ Α΄ 50), όπως ισχύει.   

Η προτεινόµενη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής κρίνεται 

αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες που 

προκύπτουν από τη θέση σε εφαρµογή του νέου συστήµατος εξίσωσης των 

συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης από την 15η 

Ιανουαρίου 2008. Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη αυτή παρέχεται η ευχέρεια στον 

Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να αναθέτει τη δηµιουργία του αναγκαίου 

πληροφοριακού συστήµατος, τη λειτουργία και παρακολούθησή του σε ιδιώτες. 

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3, καταργούνται, από 15 

Ιανουαρίου 2008, η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2, του  άρθρου 78, και το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου καθώς οι διατάξεις αυτές 

αντικαθίστανται µε τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 78. 

4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 εισάγεται νέα παράγραφος 

5 στο άρθρο 78, προς αντικατάσταση των καταργουµένων διατάξεων µε την 
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παράγραφο 3 του παρόντος και ορίζεται για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 

DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, 

το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, συντελεστής Ε.Φ.Κ. 

εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

κινητήρων που χρησιµοποιείται στην γεωργία, φορολογείται από 15 Ιανουαρίου 

2008, µε τον συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της 

περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό 

του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του συντελεστή του 

πετρελαίου κινητήρων της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73 

και του συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.  

Με τη διάταξη αυτή, εξακολουθεί να ισχύει ο µειωµένος ελάχιστος συντελεστής 

των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την γεωργία, καθ’ όσον οι αγρότες 

θα χρησιµοποιούν µεν πετρέλαιο κίνησης το οποίο θα έχει φορολογηθεί µε τον 

υψηλό συντελεστή  της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73,  

αλλά θα επιστρέφεται σε αυτούς το ποσό του Ε.Φ.Κ. που προκύπτει µε βάση 

τη διαφορά µεταξύ του υψηλού και του ελάχιστου  συντελεστή των είκοσι ένα 

(21) ευρώ,  µε την καθιέρωση διαδικασίας  επιστροφής και ελέγχου που 

καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Εξάλλου  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ , 

επιτρέπεται η φορολόγηση µε τον  ελάχιστο συντελεστή των είκοσι ένα (21) 

ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο κίνησης, που χρησιµοποιείται για 

συγκεκριµένο σκοπό όπως η χρήση στη γεωργία, απαιτείται όµως καθιέρωση 

διαδικασίας ελέγχου για την διασφάλιση της νόµιµης  χρήσης.     

Ειδικά η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου που αφορά στα 

Αγροτικά Μηχανήµατα Πολλαπλών Χρήσεων (Α.Μ.Π.Χ.), αποτελεί µεταφορά 

του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Τελωνειακού 

Κώδικα, που καταργείται µε το παρόν. Η διάταξη αυτή τροποποιείται µόνο ως 

προς τη χρήση (τύπο) πετρελαίου και κατά τα λοιπά µεταφέρεται αυτούσια.  

Επιπλέον οι υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 78 αναριθµούνται σε 

6 και 7 αντίστοιχα. 

5. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου. Προκειµένου να προετοιµαστεί το σύστηµα εξίσωσης των 

συντελεστών του Ε.Φ.Κ. κίνησης και θέρµανσης, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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ισχύουν από την κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων, προκειµένου το 

σύστηµα να ισχύσει από την 15η Ιανουαρίου 2008.  
 

Άρθρο 23 
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης 

 

Με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής και την πάταξη του λαθρεµπορίου 

θεσπίζεται η επιβολή ενιαίου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο 

κίνησης και στο πετρέλαιο θέρµανσης, δεδοµένου ότι η διαφοροποίηση του 

φόρου αυτού έχει αποτελέσει κίνητρο παράνοµης χρήσης του πετρελαίου 

θέρµανσης ως πετρελαίου κίνησης και συνεπώς βασική αιτία σηµαντικών 

απωλειών εσόδων.  

Το νέο φορολογικό καθεστώς, προκειµένου να είναι απολύτως αποτελεσµατικό 

και δίκαιο τόσο για τους τελικούς καταναλωτές όσο και για τους επιτηδευµατίες 

(πωλητές καυσίµων), συµπληρώνεται από ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν τα 

αποθέµατα του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρµανσης, δηλαδή 

αυτά στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί φυσική έξοδος από τις φορολογικές 

αποθήκες την 14η Ιανουαρίου 2008, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση.  

Η µη εφαρµογή του νέου φορολογικού καθεστώτος στα προαναφερθέντα 

αποθέµατα θα είχε ως πιθανή συνέπεια, πέρα από τη φοροδιαφυγή και το 

λαθρεµπόριο στα καύσιµα αυτά, να δοθεί η δυνατότητα σε ορισµένους 

επιτηδευµατίες που διαθέτουν αποθέµατα να εκµεταλλευτούν την εξαίρεσή τους 

αυτή και να προβούν σε αυθαίρετη διαµόρφωση της τιµής διάθεσης του 

πετρελαίου θέρµανσης και τη συνεπεία αυτού στρέβλωση της αγοράς, 

υιοθετώντας αθέµιτες πρακτικές, αν και βασική αρχή της ελεύθερης οικονοµίας 

είναι η δηµιουργία περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισµού µε ίσους όρους.  

Πέραν των ανωτέρω η µη εφαρµογή του νέου φορολογικού καθεστώτος στα 

προαναφερθέντα αποθέµατα θα είχε ως πιθανή συνέπεια τη διάθεση του 

αποθέµατος, προϊόν το οποίο φορολογήθηκε µε το χαµηλό συντελεστή, µέσω 

του συστήµατος επιστροφών και την παράνοµη είσπραξη της µη δικαιούµενης 

επιστροφής φόρων. 

Για τους λόγους αυτούς θεσπίζεται επιβολή εφάπαξ φόρου ισόποσου µε τη 

διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα εφαρµοστούν από την 15η 

Ιανουαρίου 2008, δηλαδή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  και του 
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αναλογούντος Φ.Π.Α. και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδο των 

αποθεµάτων από τη φορολογική αποθήκη αντίστοιχων φόρων, στα αποθέµατα 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρµανσης που διαθέτουν οι 

επιτηδευµατίες την 14η Ιανουαρίου 2008.  

Τέλος, για την υλοποίηση και τις αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του 

µέτρου αυτού προβλέπεται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. 

 

Άρθρο 24 
Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992)  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του  παρόντος νόµου  προστίθεται στις 

διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84) νέα 

παράγραφος 7. Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται για τους 

επιτηδευµατίες εµπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - 

θέρµανσης, η υποχρέωση υποβολής κατάστασης σε εβδοµαδιαία βάση για 

µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση µε τις αγορές και τις πωλήσεις 

του είδους αυτού που πραγµατοποιούν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, σε όλα 

τα στάδια αρχής γινοµένης από  την κατάθεση της ∆ήλωσης Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (∆.Ε.Φ.Κ.) στην αρµόδια τελωνειακή αρχή και ανεξάρτητα από 

την ιδιότητα του πωλητή, του αγοραστή ή του τελικού καταναλωτή 

(επιτηδευµατίας, ∆ηµόσιο, Ν.Π. δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικά, 

ιδιώτες). 

Παράλληλα οι ίδιοι επιτηδευµατίες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε µηνιαία 

βάση για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση αντίτυπα των 

φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν για τις συναλλαγές του είδους  

αυτού, επίσης ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.   

Θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την υλοποίηση και τις αναγκαίες  

λεπτοµέρειες εφαρµογής της ρύθµισης αυτής.  

Με τις ρυθµίσεις αυτές επιχειρείται η συστηµατική παρακολούθηση της 

διακίνησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρµανσης, σε όλα 

τα στάδια µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων από την 

φοροδιαφυγή και το λαθρεµπόριο.  
 

Άρθρο 25 
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Μεταβολές στο άρθρο 5 του ν. 2523/1997 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του παρόντος νόµου τροποποιούνται και 

συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179),  και 

ειδικότερα: 

Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄, της παραγράφου 6, στην 

παράγραφο 8 προστίθενται νέες περιπτώσεις ιγ΄,  ιδ΄ και ιε΄, και στην 

παράγραφο 9 προστίθεται νέο εδάφιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις 

καθορίζεται το είδος της παράβασης και το ανώτατο επιβαλλόµενο πρόστιµο 

στους επιτηδευµατίες εµπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - 

θέρµανσης, στις περιπτώσεις µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής ή 

ανακριβούς υποβολής ως προς την ποσότητα, της  κατάστασης  µε τις αγορές 

και τις πωλήσεις του είδους αυτού, καθώς και µη υποβολής ή εκπρόθεσµης 

υποβολής αντιτύπων παραστατικών για τις συναλλαγές επίσης του είδους 

αυτού.  

Οι ρυθµίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες λόγω της αλλαγής, των υφιστάµενων 

διατάξεων για την υποβολή των καταστάσεων αυτών, µε το άρθρο 24 του 

παρόντος νόµου κυρίως ως προς τον χρόνο υποβολής τους και της νέας 

υποχρέωσης υποβολής και των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών 

για τις συναλλαγές  του είδους αυτού.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 26 
Φορολογία Τραπεζών 

 

1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 

θα φορολογούνται πλέον κάθε χρόνο µε το συντελεστή φορολογίας 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων που ορίζεται από το άρθρο 109 του Κ.Φ.Ε., 

τα κέρδη των τραπεζών που προέκυψαν στην αµέσως προηγούµενη χρήση και 

δεν υπήχθησαν σε φόρο µε βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 

αλλά εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού ή 

συγκεντρωτικά στον ισολογισµό και αναλύονται στο προσάρτηµα (σηµειώσεις 

επί των οικονοµικών καταστάσεων) από τις εταιρείες που τηρούν τα ∆ιεθνή 
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Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). Τέτοια εισοδήµατα 

είναι τα κέρδη από την πώληση µετοχών σε αλλοδαπό ή ηµεδαπό 

χρηµατιστήριο, τα κέρδη από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα που 

διαπραγµατεύονται στην αγορά παραγώγων του ΧΑ η άλλων χρηµατιστηρίων, 

το µέρος των αφορολόγητων εσόδων που δεν διανεµήθηκε µέσα στη χρήση 

κ.λπ. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται, ότι οι τράπεζες πρέπει να υποβάλλουν 

χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το τέλος του ένατου µήνα από 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψαν τα πιο πάνω 

κέρδη. Το προκύπτον ποσό φόρου καταβάλλεται σε τρεις ίσες µηνιαίες δόσεις, 

από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης και οι 

υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο εποµένων µηνών. Με 

την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του 

νοµικού προσώπου και των µετόχων του για τα εν λόγω κέρδη, τα οποία 

µπορούν στη συνέχεια να διανέµονται και να κεφαλαιοποιούνται, κατά το ποσό 

που αποµένει µετά την αφαίρεση του φόρου, χωρίς καµία άλλη φορολογική 

επιβάρυνση.   

 Η πιο πάνω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία λόγω αφενός µεν της σηµαντικής 

επέκτασης των τραπεζών στον τοµέα της αγοραπωλησίας µετοχών και της 

σύναψης χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων παραγώγων και αφετέρου, στο ότι 

το εισόδηµα αυτό που αποκτούν οι Τράπεζες αποτελούν κέρδη που 

προέρχονται από αυτές τις δραστηριότητες και τα οποία οπωσδήποτε θα 

φορολογούνταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε, σε 

περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους και µε τις προτεινόµενες 

διατάξεις απλώς επισπεύδεται η φορολόγηση αυτών. 

 Τα πιο πάνω, τα οποία ισχύουν και για τα υποκαταστήµατα των 

αλλοδαπών τραπεζών, έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που προκύπτουν από 

ισολογισµούς που κλείνουν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και µετά. 

2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού 

αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό προκαταβολής που βεβαιώνεται σε 

βάρος των τραπεζών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε.. Η 

αύξηση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της αυξηµένης κερδοφορίας των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση του 

συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος, 25% από το οικονοµικό έτος 2008 και 

µετά. Επίσης, η αύξηση αποβλέπει στην εξοµοίωση των τραπεζών που 



   59

λειτουργούν στην Ελλάδα προς τις τράπεζες άλλων κρατών της Ε.Ε. (π.χ. 

Γερµανία), ως προς το ποσοστό της βεβαιούµενης προκαταβολής.  

 Το νέο ποσοστό θα ισχύει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 

οικονοµικού έτους 2008 και µετά. 
 

Άρθρο 27 
Φορολογία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

 

1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται, οτι για τα εισοδήµατα που 

προέρχονται από χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της αλλοδαπής, η 

παρακράτηση φόρου 15% πρέπει να ενεργείται από το ηµεδαπό πιστωτικό 

ίδρυµα κατά την καταβολή ή την πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου. 

Επίσης, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου υπάρχει και όταν τα έσοδα από 

αυτά τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραµένουν στο 

εξωτερικό. 

2. Με την παραγράφου 2 προστίθεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 

6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε καινούργιο εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο, τα 

ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να προβαίνουν σε παρακράτηση 

φόρου  επί των προαναφερθέντων εισοδηµάτων που προέρχονται από την 

αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν έχουν µεσολαβήσει ή όχι, για τη σύναψη της 

σύµβασης µεταξύ του δικαιούχου του εισοδήµατος και του αλλοδαπού 

οργανισµού. 
 

 
 

Άρθρο 28 
Ρυθµίσεις θεµάτων Φ.Π.Α. 

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα 

παράγραφος 5 στο άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, ΦΕΚ Α΄248), η 

οποία αφορά στην αναβίωση της αξίωσης προς το ∆ηµόσιο επιστροφής 

πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. Η εν λόγω διάταξη τίθεται για λόγους 

εναρµόνισης µε τις αντίστοιχες διατάξεις Φορολογίας Εισοδήµατος. 

2. Με την προτεινόµενη διάταξη  της  παραγράφου  2 εισάγεται νέα 

παράγραφος 6 στο άρθρο 109 του ν.2960/2001, µε την οποία προβλέπεται ότι 
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στις περιπτώσεις όπου επιστρέφεται, σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγραφο 1 

του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, ποσό του Ε.Φ.Κ., θα συνυπολογίζεται και 

ο αναλογών σε αυτό Φ.Π.Α. µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή  ανάλογα µε τον 

τόπο στον οποίο παραδίδεται το πετρέλαιο θέρµανσης στον τελικό 

καταναλωτή. Το ποσό αυτό του Φ.Π.Α. πρέπει να συνυπολογίζεται µαζί µε τον 

Ε.Φ.Κ.  προκειµένου να µην επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής.  

3. Με τη προτεινόµενη διάταξη, της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι η ισχύς 

των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ Α΄258) σχετικά µε τη 

χορήγηση έκπτωσης επί των τιµών τιµοκαταλόγου των µέσων ενηµέρωσης, 

καταλαµβάνει τις ανταλλακτικές συµβάσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις 

αυτές από 1.1.2008 και µετά αντί της 1.1.2007 και µετά που προβλεπόταν 

αρχικά, καθόσον οι πιο πάνω διατάξεις του ως άνω νόµου που δηµοσιεύθηκε 

στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 22α Νοεµβρίου 2007 δεν ήταν γνωστές 

στις υπαγόµενες επιχειρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των συµβάσεων που 

έχουν συνάψει  εντός τους έτους 2007. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
   

Άρθρο 29 
Φορολογητέα αξία επιβατικών  αυτοκινήτων 

 

Με την προτεινόµενη διάταξη,  η ισχύς της οποίας αρχίζει από την κατάθεσή 

της στη Βουλή των Ελλήνων, αντικαθίσταται η περίπτωση (α) της παραγράφου  

1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). 

Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία για την ευθυγράµµιση της εθνικής νοµοθεσίας 

προς την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 

εκδόθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2007 επί της υπόθεσης C–74/06 (Επιτροπή 

κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας), σχετικά µε το τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων 

µεταχειρισµένων αυτοκινήτων  και τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας 

και την αποµείωση της αξίας µε βάση µόνο τη παλαιότητα. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του  ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 

χώρα µας εφαρµόζοντας για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των 
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µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος 

µέλος ένα και µόνο κριτήριο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην παλαιότητα 

του αυτοκινήτου και επιτρέποντας αποµείωση 7% για αυτοκίνητα έξι µηνών έως 

ενός  έτους ή 14% για αυτοκίνητα ενός έτους, µε συνέπεια ο οφειλόµενος 

φόρος να υπερβαίνει, έστω και σε ορισµένες περιπτώσεις, το ποσό του 

εναποµείναντος φόρου που είναι ενσωµατωµένος στην αξία των 

ταξινοµηµένων στη χώρα µας οµοειδών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, παρέβη 

τις υποχρεώσεις που υπέχει βάση του άρθρου 90 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του  ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

καίτοι  η τιµή χονδρικής πώλησης, η οποία χρησιµεύει ως βάση υπολογισµού 

της αξίας των εισαγοµένων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και η οποία δεν 

αµφισβητείται, καθορίζεται λαµβανοµένου υπόψη του τύπου του αυτοκινήτου, 

δηλαδή του κυβισµού, του µοντέλου και άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών, 

επιβάλλεται εν τούτοις η κλίµακα αποµείωσης που εν συνεχεία εφαρµόζεται για 

τον καθορισµό της φορολογητέας αξίας να στηρίζεται όχι µόνο σε ένα κριτήριο, 

όπως αυτό της παλαιότητας, αλλά και στα διανυθέντα χιλιόµετρα. 

Λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι σύµφωνα µε το σκεπτικό της Απόφασης του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η αποµείωση αυτή δεν είναι 

γραµµική και κατά τα πρώτα χρόνια είναι πολύ µεγαλύτερη από ό,τι στη 

συνέχεια και ότι η αποµείωση αρχίζει από την αγορά ή την έναρξη χρήσης του 

αυτοκινήτου,  προτείνεται η διάταξη αυτή . 

Με την τροποποίηση αυτή, η φορολογητέα αξία των µεταχειρισµένων 

επιβατικών αυτοκινήτων θα αποµειώνεται από τον πρώτο µήνα κυκλοφορίας 

και οι συντελεστές λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται επί των µηνών 

κυκλοφορίας, στους οποίους θα προστίθενται και ένα ποσοστό απαξίωσης για 

τα διανυθέντα χιλιόµετρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην  προτεινόµενη 

διάταξη ως εξής: 

Για τον πρώτο χρόνο η µείωση θα ανέρχεται σε  1,30%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 

Για τον δεύτερο χρόνο η µείωση θα ανέρχεται σε  0,70%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 

Για τον τρίτο χρόνο η µείωση θα ανέρχεται σε  0,50%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 
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Για τα πέντε επόµενα χρόνια η µείωση θα ανέρχεται σε  0,40%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 

Για τα τρία επόµενα χρόνια η µείωση θα ανέρχεται σε  0,30%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 

Για τα δύο επόµενα χρόνια η µείωση θα ανέρχεται σε  0,20%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας και 

Για τα επόµενα χρόνια η µείωση θα ανέρχεται σε  0,10%  για κάθε µήνα 

κυκλοφορίας 

Στον κατά τα ανωτέρω διαµορφωθέντα συντελεστή αποµείωσης θα 

προστίθενται και ποσοστό 5% επί  των διανυθέντων χιλιοµέτρων δια  χίλια 

πεντακόσια  (1.500) που αντιπροσωπεύει τον µηνιαίο µέσο όρο των 

χιλιοµέτρων που διανύει ένα επιβατικό αυτοκίνητο στη χώρα µας . 

Ο κατά τα παραπάνω διαµορφούµενος συντελεστής δεν δύναται να είναι 

ανώτερος του 81%. 

Επίσης, κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινισθεί επί της ισχύουσας διάταξης, πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, ότι η χονδρική τιµή πώλησης 

του αυτοκινήτου από τον κατασκευαστή οίκο διαµορφώνεται από τη βασική τιµή 

του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή 

εµφανίζεται στους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους συµπεριλαµβανοµένης και 

της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισµού του αυτοκινήτου και να 

αντικατασταθεί ο Κανονισµός (ΕΚ) 1475/1995 της Επιτροπής (ΕΕ L 145, της 

29ης Ιουνίου 1995) από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 

203, της 1ης Αυγούστου 2002), επειδή έπαυσε να ισχύει. 
 

Άρθρο 30 
Κατάργηση της απαλλαγής από τον  Ε.Φ.Κ.  των καυσίµων   

των Εθνικών Ενόπλων ∆υνάµεων  
 

Η εν λόγω τροποποίηση είναι αναγκαία, καθώς η απαλλαγή από τον 

Ε.Φ.Κ των καυσίµων που παραδίδονται στις Εθνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

παρέχεται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 78 

του Τελωνειακού Κώδικα, βάσει έγκρισης που είχε δοθεί στη Χώρα µας για 

εφαρµογή παρεκκλίσεων από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ (ΕΕ L 285, της 31ης 

Οκτωβρίου 2003) και η οποία έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006. 
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 Η χώρα µας δεν προέβη άµεσα σε κατάργηση της διάταξης βάσει της 

οποίας χορηγείται η ως άνω φορολογική απαλλαγή, ζητώντας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έγκριση για συνέχιση της εφαρµογής της ανωτέρω 

φορολογικής απαλλαγής έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 

 Ως εκ τούτου και λόγω της υποχρέωσης της εναρµόνισης της εθνικής 

νοµοθεσίας µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο, επιβάλλεται η κατάργηση, έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2007, της σχετικής διάταξης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ των 

καυσίµων που παραδίδονται στις Εθνικές Ένοπλες ∆υνάµεις.  
 

 
Άρθρο 31 

Άλλες διατάξεις 
 

Προκειµένου να αρθούν διαχειριστικές και λογιστικές δυσχέρειες από την άµεση 

και το πρώτον εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 22 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ 

Α΄161), κατά το µέρος που αφορά στην απαγόρευση της άµεσης ή έµµεσης 

καταβολής της επιβράβευσης του άρθρου αυτού από τους διαφηµιστές στους 

διαφηµιζόµενους, µεσούντος του τρέχοντος οικονοµικού έτους και ενόσω είχαν 

συναφθεί σχετικές αντίθετες συµβάσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

κρίνεται αναγκαίο η απαγόρευση αυτή να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2008 

και µόνον για τις συµβάσεις που είχαν καταρτιστεί πριν τη δηµοσίευση του 

νόµου αυτού εγγράφως µεταξύ επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης ή 

διαφηµιστών ή και διαφηµιζόµενων και είχαν γνωστοποιηθεί ή αναγγελθεί στις 

αρµόδιες ∆.Ο.Υ εντός της νοµίµου προθεσµίας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω απαγόρευση ισχύει από τη δηµοσίευση του 

ν.3592/2007.(19/7/2007). 
 

Άρθρο 32 
Αναστολή εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του Π∆ 277/2000 και του Π∆ 

42/2201 
   
1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προτείνεται η αναστολή εφαρµογής 

ορισµένων διατάξεων του Π∆ 277/2000 (ΦΕΚ Α΄ 227) και του Π∆ 42/2001 

(ΦΕΚ Α΄32), που προβλέπουν την ενοποίηση, κατάργηση και διάσπαση 
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∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

2. Η αναστολή αυτή προτείνεται ενόψει της συνολικής επανεξέτασης της 

οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου, µε βάση τις 

συνθήκες και υπηρεσιακές ανάγκες, που θα διαµορφωθούν µετά από την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και της 

λειτουργικής ολοκλήρωσης των νέων πληροφοριακών συστηµάτων στα οποία 

περιλαµβάνεται και το νέο TAXIS. 

 

Άρθρο 33 
Έναρξη ισχύος 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος των επιµέρους 

άρθρων του παρόντος νόµου. 


