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μπορεί να εξευρεθεί διμερής λύση, τότε η Εποπτική Αρχή 
δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΑΕΣ και να 
ζητήσει τη συνδρομή της.

3. Οι ειδοποιήσεις των παρ. 1 και 2 είναι αρκούντως 
λεπτομερείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή εκτί-
μηση της κατάστασης.

4. Οι ειδοποιήσεις των παρ. 1 και 2 δεν θίγουν τις 
αρμοδιότητες εποπτείας της Εποπτικής Αρχής επί των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως 
προβλέπονται στον παρόντα νόμο, είτε η Ελλάδα είναι 
κράτος - μέλος καταγωγής είτε υποδοχής.

Άρθρο 120β
Πλατφόρμες συνεργασίας
(άρθρο 152β της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση δικαιολογημένων ανησυχιών περί αρ-
νητικών συνεπειών για τους λήπτες ασφάλισης ή τους 
ασφαλισμένους αναφορικά με μια ασφαλιστική ή αντα-
σφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, 
η οποία λειτουργεί ή προτίθεται να λειτουργήσει στην Ελ-
λάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης και οι δραστηριότητες 
αυτές επηρεάζουν την ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλι-
σης, η Εποπτική Αρχή μπορεί να απευθύνει αίτημα στην 
ΕΑΑΕΣ για τη δημιουργία και τον συντονισμό μιας πλατ-
φόρμας συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και την προώθηση της συνεργασίας με-
ταξύ των σχετικών εποπτικών αρχών.

Η Εποπτική Αρχή συμμετέχει σε πλατφόρμες συνεργα-
σίας που δημιουργούνται από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 152β της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ και οι οποίες 
αφορούν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, οι οποίες λειτουργούν 
στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης.

2. Η Εποπτική Αρχή μπορεί να δημιουργεί και να συ-
ντονίζει πλατφόρμες συνεργασίας για ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες λειτουρ-
γούν σε άλλα κράτη - μέλη είτε υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, 
προσκαλώντας τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών- 
μελών.

Επίσης, η Εποπτική Αρχή μπορεί να συμμετέχει σε 
πλατφόρμες συνεργασίας που δημιουργούν εποπτικές 
αρχές άλλων κρατών - μελών και οι οποίες αφορούν 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα 
σε άλλο κράτος - μέλος, οι οποίες λειτουργούν στην Ελ-
λάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης.

3. Η συμμετοχή της Εποπτικής Αρχής σε πλατφόρμες 
συνεργασίας δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της ως 
προς την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με 
έδρα σε άλλο κράτος - μέλος που λειτουργούν στην Ελ-
λάδα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, όπως οι αρμοδιότητες 
αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

4. Η Εποπτική Αρχή παρέχει εγκαίρως, κατόπιν αιτήμα-
τος της ΕΑΑΕΣ, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 

για την ορθή λειτουργία κάθε πλατφόρμας συνεργασίας 
στην οποία συμμετέχει.»

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 189, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας 
του ομίλου, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του κολλεγίου 
εποπτικών αρχών περιλαμβανομένης της ΕΑΑΕΣ, σχετι-
κά με τη παραλαβή της αίτησης και τους διαβιβάζει την 
πλήρη αίτηση, περιλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που 
υπέβαλε η επιχείρηση, χωρίς καθυστέρηση.

Η Εποπτική Αρχή δύναται να ζητήσει, την σύμφωνα 
με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1094/2010, τεχνική συνδρομή της ΕΑΑΕΣ, σχετικά 
με την απόφαση επί της αίτησης.»

5. Το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
189, αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόμε-
νη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010, 
απόφαση, τότε η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή 
εποπτείας του ομίλου, λαμβάνει την τελική απόφαση. Η 
απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρ-
μόζεται υποχρεωτικά από τις λοιπές ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές.

Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόμε-
νη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010 
απόφαση, η απόφαση που λαμβάνεται από την αρχή 
εποπτείας του ομίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική 
και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την Εποπτική Αρχή.»

6. Το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
194 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόμε-
νη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010 
απόφαση, τότε η Εποπτική Αρχή, εφόσον δρα ως αρχή 
εποπτείας του ομίλου, λαμβάνει την τελική απόφαση. Η 
απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρ-
μόζεται υποχρεωτικά από τις λοιπές αρμόδιες εποπτικές 
αρχές.

Σε περίπτωση που η ΕΑΑΕΣ δεν λάβει την αναφερόμε-
νη στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010 
απόφαση, η απόφαση που λαμβάνεται από την αρχή 
εποπτείας του ομίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική 
και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την Εποπτική Αρχή.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 30

Ρυθμίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση 

άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης 

προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής 

προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας

Στον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) επέρχονται τροποποιήσεις 
ως εξής:

1. Προστίθεται άρθρο 63Β ως εξής:
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«Άρθρο 63Β
Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου 
προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού 
φόρου και πράξης επιβολής προστίμου

1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, 
εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή 
πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να 
τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του 
παρόντος, για έναν από τους εξής λόγους:

α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης,
β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αί-

τηση του φορολογούμενου εντός προθεσμίας τριών (3) 
ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση 
άμεσου προσδιορισμού του φόρου, από την υποβολή 
της δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης 
οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του 
τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας του προηγουμένου 
εδαφίου, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) 
μηνών από τη γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη 
ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

3. Άμεσος προσδιορισμός ή πράξη διοικητικού, εκτι-
μώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη 
επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροπο-
ποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 
και χωρίς την αίτηση της παρ. 2. Επιπλέον, ποσά που 
οφείλονται από τον φορολογούμενο με βάση την πρά-
ξη τροποποίησης της παρούσας, καταβάλλονται εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
της πράξης αυτής στον φορολογούμενο.

4. Κατά της πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, με 
την οποία απορρίπτεται η αίτηση του φορολογούμενου, 
καθώς και κατά της πράξης που εκδόθηκε με βάση την 
παρ. 3, χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63.

5. Η διαδικασία του παρόντος δεν αναστέλλει την προ-
θεσμία και δεν κωλύει την άσκηση της ενδικοφανούς 
προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου. 
Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή η εκκρεμοδικία 
δεν κωλύουν τη διαδικασία του παρόντος. Αν έχει ασκη-
θεί ενδικοφανής προσφυγή με την οποία προβάλλεται 
ως λόγος ακύρωσης ή τροποποίησης πράξης λόγος που 
αναφέρεται στην παρ. 1, δεν χωρεί κατά της ίδιας πρά-
ξης και για τον ίδιο λόγο υποβολή αίτησης με βάση τις 
διατάξεις της παρ. 2 ή έκδοση πράξης χωρίς αίτηση με 
βάση τις διατάξεις της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία, 
ο τρόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια όργανα 
για την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το περιεχόμενο 
της πράξης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή 
του παρόντος.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 36 προστίθεται περ. ε΄ ως 
εξής:

«ε) εάν υποβληθεί αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 63Β ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί 
άμεσος προσδιορισμός φόρου, πράξη προσδιορισμού 
φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση του 

φορολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 63Β, για περί-
οδο ενός (1) έτους μετά την έκδοση της πράξης ακύρω-
σης ή τροποποίησης του άρθρου 63Β, και μόνο για το 
ζήτημα, το οποίο αφορά».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 42 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Η παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή φόρου που 
προκύπτει ότι καταβλήθηκε αχρεώστητα ως αποτέλεσμα 
έκδοσης πράξης για την ακύρωση ή την τροποποίηση 
άμεσου προσδιορισμού ή πράξης προσδιορισμού του 
φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 63Β, παρατείνεται κατά ένα έτος από την ημερο-
μηνία έκδοσης της πράξης ακύρωσης ή τροποποίησης, 
εφόσον η πράξη, η οποία ακυρώνεται ή τροποποιείται, 
εκδίδεται εντός του τελευταίου έτους της προθεσμίας 
παραγραφής ή μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου 
παραγραφής κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 36.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 προστίθεται περ. ι΄ ως 
εξής:

«ι) στην περίπτωση του άρθρου 63Β, η πράξη ακύ-
ρωσης ή τροποποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό».

5. Στο άρθρο 72 προστίθενται παρ. 52, 53 και 54 ως 
εξής:

«52. Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 63Β υποβάλλεται κατά άμεσου 
προσδιορισμού ή πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξεων επιβο-
λής προστίμου που εκδίδονται από την 1η.1.2020 και 
μετά.

53. α) Κατ’ εξαίρεση, άμεσος προσδιορισμός φόρου ή 
πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου 
που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέ-
χει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται 
στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις 
οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προ-
σφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του άρθρου 63Β, δύνανται να ακυρω-
θούν ή να τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των οριζομέ-
νων στην παρ. 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν 
υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου για ακύρω-
ση ή τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και η πράξη της 
Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2020. 
Έως τις 30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τρο-
ποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, της πράξης 
προσδιορισμού του φόρου και της πράξης επιβολής 
προστίμου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φο-
ρολογούμενου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων 
στην παρ. 3 του άρθρου 63Β. Στις περιπτώσεις που έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συμπλη-
ρωθεί η προθεσμία εξέτασής της, η προθεσμία αυτή δι-
ακόπτεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63Β και η 
ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση 
του φορολογούμενου για την ακύρωση ή τροποποίηση, 
εξετάζεται ως τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως 
τις 30.9.2020. Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση 
ρητής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποί-
ησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής 
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κατά της πράξης απόρριψης, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 63, με την οποία μπορούν να προβάλλονται και 
οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικώς ασκη-
θείσα ενδικοφανή προσφυγή. Σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης 
λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προη-
γουμένου εδαφίου, η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής 
προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς 
τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 31.10.2020 
και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής 
εκκινεί εκ νέου από την 1η.11.2020.

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 εφαρμόζονται 
κατ’ εξαίρεση και για όλες τις υποθέσεις της περ. α΄.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από 
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την 
εφαρμογή της παρούσας.

β) Πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν χρή-
σεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 2 του άρθρου 32 με βάση στοιχεία που είχε 
στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται 
με σχετική πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον 
κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν 
προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.

γ) Για επιγενόμενους λόγους που γεννήθηκαν εντός 
του 2019, η αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 
του άρθρου 63Β υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

54. α) Για αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που 
αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγο-
νται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν 
και καταβλήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, για 
τα οποία εκδίδεται:

αα) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση 
εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον 
φορολογούμενο ή με βάση στοιχεία που έχει στη διάθε-
σή της η Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 32, ή

αβ) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατό-
πιν εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 34,

το άρθρο 54 δεν εφαρμόζεται και οι τόκοι εκπρόθε-
σμης καταβολής του άρθρου 53 δεν μπορούν να υπερ-
βούν το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται με 
την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος κατα-
βολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδήματα κατα-
βλήθηκαν αναδρομικά από την 1η.1.2014 έως και 
τις 31.12.2018 και ανάγονται σε χρήσεις έως και τις 
31.12.2013, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 18, 
οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δεν δύναται να υπερβούν 
το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την 
έκδοση της πράξης και το άρθρο 54 δεν εφαρμόζεται.

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για πράξεις διοικητικού ή 
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται 
από την 1η.1.2020.

β) Οι πρόσθετοι φόροι ή το πρόστιμο του άρθρου 54 
και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 

που επιβλήθηκαν με πράξεις διοικητικού προσδιορισμού 
φόρου που αφορούν σε χρήσεις έως τις 31.12.2013 και 
εκδόθηκαν εντός του έτους 2019, κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 2 του άρθρου 32, με βάση στοιχεία που είχε στη 
διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που 
εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, δεν δύναται 
να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορί-
σθηκε κατά την έκδοση της πράξης, εφόσον πρόκειται 
για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε 
καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Το 
ίδιο ισχύει για τα ανωτέρω εισοδήματα που θα εκκαθα-
ριστούν εκ νέου από την αρμόδια υπηρεσία κατ’ εφαρ-
μογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 53. 
Με αίτημα του φορολογουμένου εκδίδεται νέα πράξη 
από τη Φορολογική Διοίκηση με την οποία οι πρόσθετοι 
φόροι ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 
53 περιορίζονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
του κύριου φόρου και το πρόστιμο του άρθρου 54 δεν 
επιβάλλεται.»

Άρθρο 31

Τροποποίηση του άρθρου 66 του

 ν. 4646/2019 και παράταση της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης για τη λήψη μέτρων 

και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων 

νομικά πρόσωπα

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του 
ν. 4646/2019 (Α΄201) αντικαθίσταται αναδρομικά από 
την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 ως εξής:

«Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπο-
βάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές 
ενέργειες λήψης των μέτρων έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020».

2. Η παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄201) 
αντικαθίσταται και ισχύει αναδρομικά από την έναρξη 
ισχύος του ν. 4646/2019 ως εξής:

«29. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, 
όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 34 
του παρόντος, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρό-
ντος και εφαρμόζονται και για οφειλές, οι οποίες έχουν 
βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος σε 
βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για 
τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως και προσωπικά τα 
φυσικά πρόσωπα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 
1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, του άρθρου 115 
του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), της παρ. 7 του άρθρου 22 του 
ν. 2648/1998 (Α΄ 238), της περ. β΄ του άρθρου 55 του 
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), καθώς και κάθε άλλης διάταξης 
με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές 
για τις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας. Οι οφειλές αυτές 
παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρό-
σωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋπο-
θέσεις, που τίθενται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του 
ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του παρόντος για τη θεμελίωση της αλληλέγ-
γυας ευθύνης και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα 
μέτρα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, 
υποβάλλεται αίτηση στην Υπηρεσία της Φορολογικής 
Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της εί-
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σπραξης των οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η 
αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις 
οφειλών κατά την έννοια της παρ. 50 του άρθρου 72 
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και για εκκρεμείς 
υποθέσεις οφειλών ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων 
μετά από άσκηση ανακοπής.

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει αιτιολογημένη πρά-
ξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης ή της σιωπη-
ρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί ενδι-
κοφανής προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 
του ν. 4174/2013. Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 
δεν επιστρέφονται.»

3. Στο άρθρο 66 του ν. 4646/2019 προστίθεται παρ. 44, 
η οποία ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του 
ν. 4646/2019 ως εξής:

«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄32), 
όπως αντικαθίσταται με τo άρθρο 64 του παρόντος και 
ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται 
και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλ-
ληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν 
την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για 
κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ’ 
εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλ-
ληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθε-
τα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4321/2015 (A΄32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, 
εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και 
γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος 
τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπο-
βάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της 
είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. 
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υπο-
θέσεις.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την 
οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά της 
απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης 
της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 
63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A΄ 32) δεν επιστρέ-
φονται.»

Άρθρο 32

Τροποποίηση του άρθρου 36 του 

ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας 

οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή 

τελών κυκλοφορίας

Στο άρθρο 36 του ν. 2093/1992 (Α΄181) επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης 

της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 
ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, 
άπαξ, εντός του έτους 2020, με αναλογική καταβολή 
των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορί-
ας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του 
οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λο-
γίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος 
μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδε-
κατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.»

2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαι-

ρετικά εντός του έτους 2020, καταβάλλονται αναλογικά 
τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται 
μέχρι το τέλος του έτους.»

Άρθρο 33

Τροποποίηση άρθρων 37 και 41 

του ν. 4389/2016 σχετικά με τον 

περιφερειακό εξοπλισμό της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων

1. Το ένατο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής:

«Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης εγκαθιστά, διαχειρίζεται και παραμετροποιεί τις 
κεντρικές και δικτυακές υπολογιστικές υποδομές της 
Αρχής και το συστημικό λογισμικό (λειτουργικό σύστημα 
- πακέτα λογισμικού υπολογιστικής υποδομής), μεριμνά 
για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής 
για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών.

Η Αρχή εγκαθιστά, διαχειρίζεται, παραμετροποιεί και 
συντηρεί τις περιφερειακές υπολογιστικές υποδομές 
που της ανήκουν ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρή-
ση και δύναται να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τη 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41.

Η Αρχή οφείλει να ακολουθεί τις προδιαγραφές και 
συστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όσον αφορά θέματα διασυν-
δέσεων του περιφερειακού υπολογιστικού και δικτυακού 
εξοπλισμού με τον κεντρικό υπολογιστικό και δικτυακό 
εξοπλισμό που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

2. Στο άρθρο 41 του ν. 4389/2016 προστίθεται παρ. 
14 ως εξής:

«14. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο δέκατο 
εδάφιο του άρθρου 37 του παρόντος, η Αρχή, για την 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση των 
περιφερειακών υπολογιστικών υποδομών που της έχουν 
παραχωρηθεί κατά χρήση, απευθύνει μέχρι την απόσυρ-
σή τους σχετικό αίτημα προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναλαμβάνει 
την προσήκουσα εξυπηρέτηση των αιτημάτων αυτών. 
Για τις περιφερειακές υπολογιστικές υποδομές που 
της ανήκουν, η Αρχή, δύναται να απευθύνει μέχρι τις 
31.12.2021 σχετικό αίτημα, προσδιορίζοντας τις ανάγκες 
της και τις σχετικές προθεσμίες. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναλαμ-
βάνει την προσήκουσα εξυπηρέτηση των αιτημάτων 
που δύναται να ικανοποιήσει, ενημερώνοντας προς τον 
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σκοπό αυτόν την Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη του σχετικού αιτήματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών 
αιτημάτων, την ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα, 
τους χρόνους και τις τυχόν προϋποθέσεις εξυπηρέτησής 
τους, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων 
αυτών, δύνανται να ρυθμίζονται στη Συμφωνία Επιπέδου 
Εξυπηρέτησης της παρ. 11.»

Άρθρο 34

Λειτουργία παιδικής χαράς στον 

Κήπο Ζαππείου

Η παιδική χαρά, η οποία ευρίσκεται σε έκταση ιδιο-
κτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημά-
των» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, 
στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου 
του Ζαππείου Μεγάρου (Κήπος Ζαππείου) στο κέντρο 
της πόλεως των Αθηνών, η οποία περικλείεται από τις 
λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου, την οδό Ηρώδου του Αττικού και 
συνορεύει με τον Εθνικό Κήπο, λειτουργεί με ευθύνη του 
ως άνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, το οποίο 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λει-
τουργία της εν λόγω παιδικής χαράς. Ειδικά ως προς την 
καταλληλότητα της λειτουργίας της, η παιδική χαρά αξιο-
λογείται από την κατά τόπον αρμόδια «Επιτροπή Ελέγχου 
Παιδικών Χαρών», η οποία συγκροτείται από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με την περ. α΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 28492/11.05.2009 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει. Η 
τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παρ. 1 και στην 
περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 της 28492/11.05.2009 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συντάσσεται από 
πτυχιούχο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος ορίζεται από την 
«Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» και υπο-
βάλλεται προς θεώρηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Οι παρατηρήσεις 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών διατυπώνονται εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών και ενσωματώνονται στον 
προς υποβολή φάκελο.

Άρθρο 35

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 στη 
συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζε-
ται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου 
πόλης ή οικισμού».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του 
ν. 4223/2013, η φράση «για το έτος 2019» αντικαθίσταται 
από τη φράση «για τα έτη 2019 και 2020».

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Άρθρο 36

Επέκταση του ευεργετήματος της 

έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα 

καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

μηνός Ιουνίου 2020

Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και ισχύει, 
μετά τη φράση «ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός 
Μαΐου» προστίθεται η φράση «και Ιουνίου» και το εδάφιο 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες 
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία 
καταβολής εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020 
για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η 
προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρα-
τείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 με την επιφύλαξη 
των εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου.».

Άρθρο 37

Διαδικασία έκδοσης λογιστικών πολιτικών

Τροποποίηση του ν. 4270/2014

Το άρθρο 156 του ν. 4270/2014 (A΄ 143) τροποποιείται 
ως εξής:

1. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο-

ρίζονται:
α) Η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαρια-

σμών του προεδρικού διατάγματος της παρ. 3,
β) η ανάπτυξη των ταξινομήσεων του προϋπολογι-

σμού,
γ) οι λογιστικές πολιτικές για την αρχική αναγνώριση, 

τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, την παρουσίαση των 
στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κα-
θώς και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τα στοιχεία 
αυτά, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και

δ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Η ανωτέρω απόφαση, με εξαίρεση την περ. β΄, εκδίδε-

ται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενι-
κής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής από τις οντότητες 

της Γενικής Κυβέρνησης των διατάξεων του π.δ. 54/2018 
(Α΄ 103), που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3, εξακο-
λουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστή-
ματος, τόσο ως προς τη σύνταξη των χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων και του απολογισμού, όσο και ως 
προς τον σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής 
Κυβέρνησης, που καθορίστηκε με:

α) το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68), για τους Οργανισμούς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης,

β) το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), για τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου,

γ) το π.δ. 146/2003 (Α΄122) και τον ν.  3697/2008 
(Α΄ 194), για τα δημόσια νοσοκομεία,

δ) το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302), για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού 
και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού».
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Άρθρο 38

Έκδοση λογιστικών πολιτικών για τη 

συμπλήρωση του λογιστικού πλαισίου της 

Γενικής Κυβέρνησης

Τροποποίηση του π.δ. 54/2018

1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 54/2018 (Α΄103) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων του παρόντος π.δ. θεμε-
λιώνονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για 
τον δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting 
Standards - IPSAS).

β) Οι λογιστικές πολιτικές που εκδίδονται σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, συμπλη-
ρώνουν το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

γ) Τροποποιήσεις των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών 
προτύπων για τον δημόσιο τομέα, και ιδιαιτέρως των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS), 
θα λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από τη Δι-
εύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία μπορεί να εισηγείται 
προσαρμογές των κανόνων του παρόντος π.δ. προς τον 
Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποί-
ησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3148/2003 (Α΄ 
136), παρέχει γνωμοδότηση επί των εισηγήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα.»

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την 
Κεντρική Διοίκηση σταδιακά από 1.1.2019, εξαιρουμέ-
νων των διατάξεων:

α) της παρ. 3 του άρθρου 3, «Κοινό σχέδιο λογαρια-
σμών», μόνο όσον αφορά στη λειτουργική ταξινόμηση,

β) του άρθρου 10, «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
αναφορές»,

γ) των παρ. 2.4 και 2.5 του Κεφαλαίου Γ, «Ενσώματα 
πάγια, άυλα και αποθέματα» του Παραρτήματος 5, και

δ) του Κεφαλαίου ΣΤ, «Προβλέψεις» του Παραρτήμα-
τος 5.

2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφαρ-
μόζονται την 1η.1.2023 το αργότερο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν ει-
σήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνη-
σης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται 
οι λογιστικές πολιτικές, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, που εφαρμόζονται 
κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 μέχρι 1.1.2023.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 καταρ-
γείται.

Άρθρο 39

Πολυετείς υποχρεώσεις

Τροποποίηση του ν. 4270/2014

Στο άρθρο 67 του ν. 4270/2014 (Α΄143) προστίθεται 
παρ. 8 ως εξής:

«8. Εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αφο-
ρούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και 
εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ 
ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος 
ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος. 
Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, η πολυετής έγκριση πε-
ριλαμβάνει, εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 5, κατ΄ 
αναλογία και τα οριζόμενα στις περ. α) και β) της παρ. 1 
του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) στοιχεία. Σε πε-
ρίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της βεβαίωσης της 
παρ. 4, για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακο-
λουθείται, κατ’ αναλογία η διαδικασία της περ. γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145). Με την έναρξη 
του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται 
ο προϋπολογισμός του φορέα για την πραγματοποίηση 
της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται 
άμεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. Η παροχή της έγκρισης προϋποθέτει, εκτός 
από τον έλεγχο της παρ. 4, τον έλεγχο και τη βεβαίωση 
νομιμότητας σύμφωνα με την περ. α΄ του δευτέρου εδα-
φίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»

Άρθρο 40

Διαδικασία πολυετών υποχρεώσεων

Τροποποίηση του π.δ. 80/2016

Στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) επέρχονται τροποποιήσεις 
ως εξής:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγμα-

τοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια 
μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογρα-
φή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το 
αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη 
δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει 
εν όλω ή εν μέρει το τρέχον οικονομικό έτος. Στην αντί-
θετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Ειδικότερα, επί 
όλων των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε κάθε 
στάδιο της δαπάνης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη 
δεν βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, δεν απαιτείται η 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η πολυετής έγκριση του άρθρου 
67 του ν. 4270/2014 (Α΄143), η οποία μνημονεύεται και 
ελέγχεται αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του 
ν. 4270/2014 (Α΄143) και στις διατάξεις του παρόντος.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι 

συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα 
τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκει-
ται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό 
καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπά-
νη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, 
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συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση 
που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει απο-
κλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονο-
μικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι 
συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της 
πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 2.»

3. Η περ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανά-
θεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται 
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφό-
σον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανά-
ληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του 
άρθρου 4».

Άρθρο 41

Κατάργηση προθεσμίας έκδοσης αποφάσεων

καθορισμού αποδοχών ειδικών κατηγοριών

Τροποποίηση του ν. 4354/2015

Η περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 
(Α΄176) καταργείται από 1.1.2020.

Άρθρο 42

Παράταση προθεσμίας αποστολής 

Απολογισμού,

Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών 

στη Βουλή των Ελλήνων

1. Παρατείνεται μέχρι τέλος Ιουλίου 2020, η προθεσμία 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την αποστολή από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού 
και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 
οικονομικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Παρατείνεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020, η προ-
θεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 
του ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωση) επί της ορθό-
τητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού, Ισολογισμού 
και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 
οικονομικού έτους 2019, στο Υπουργείο Οικονομικών.

3. Παρατείνεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2020, η 
προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, 
όπως ισχύει, για την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονομι-
κών του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών Χρη-
ματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 
2019, μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
στη Βουλή για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούμενου 
εδαφίου πρέπει πάντως να προηγείται της ψήφισης του 
Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Άρθρο 43

Πληρωμή μισθοδοσίας μέσω του συστήματος 

της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού 
τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού 
τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α΄83), καταργείται το τελευταίο εδάφιο 
και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε δι-
αφοροποίηση του προεπιλεγμένου αρχείου που αναρ-
τάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό αρχείο 
που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον 
εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών.»

Άρθρο 44

Αστικοί συνεταιρισμοί - 

Τροποποίηση του ν. 1667/1986

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 
(Α΄ 196) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύ-
γκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών 
συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών 
συμβουλίων παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση της συ-
νέλευσης αυτής. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να 
διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον 
τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης 
στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός 
λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

 α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του 
συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά 
των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να 
παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια 
της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

 β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να 
παρακολουθεί, με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, 
τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη 
συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια 
της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

 γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου 
του συμμετέχοντος από απόσταση.

 Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέ-
λευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχη-
ματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς 
οι παρόντες.»

Άρθρο 45

Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση των κατά κύριο 

επάγγελμα αγροτών

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2020 η σύναψη και ανανέω-
ση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτή-
σεων από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 
με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι 
πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση 
των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση απο-
δεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρημα-
τοδοτούμενο, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
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Άρθρο 46

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄ 
9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/ 
2019 (Α΄201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β 
του άρθρου 48.»

Άρθρο 47

Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων 

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση 

ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή 

προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε 

επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα

1. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
(Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από τις επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), επί των οποίων έχει βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 
15.3.2020 έως την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει εκδοθεί 
διαταγή πληρωμής μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, δεν κα-
ταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπε-
ριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν 
νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν 
και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από 
τη δημοσίευση του παρόντος.

2. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφί-
ου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων 
έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πλη-
ρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 
2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε 
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τη-
ρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 
αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομή-
ντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. 
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστη-
καν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τουριστικό κλάδο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας.

β. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρούσας 
εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, 
των οποίων ο κύκλος εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυ-
γούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερ-
βαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου 
εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε 
με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώ-
σεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, 
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κω-
δικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία 
προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Οι κομιστές των αξιογράφων της παρ. 2, συνολικής 
αξίας άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνι-
αίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμε-
νου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε 
με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώ-
σεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, 
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. απολαμβάνουν επί-
σης, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, 
το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων 
από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονο-
μικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά 
και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν 
και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020. Αξιόγραφα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα 
οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται 
από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζο-
νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση 
ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας 
των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της 
αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 
η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευερ-
γετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) και κάθε ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνι-
κού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), 
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όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται 
στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμ-
φωνα με την περ. α΄της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής 
διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στη σχετική ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β΄ της παρ. 1 του πα-
ρόντος, αναστέλλονται για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα
 καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
  οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
 οχήματα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
 πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων
 οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
  κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και επιχειρήσεις 

του τριτογενούς τομέα των οποίων ο κύκλος εργασιών 
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 
υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός 
υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που 
έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώ-
σεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε 
με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύ-
κλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της 
παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του 
ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

5. Στην παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώ-
θηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία προστέθηκε 
με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), προστίθεται 
περ. γ΄ ως εξής:

«γ) Στους κομιστές αξιογράφων της περ. α΄, η συνολική 
αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκα-
τό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους 
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως 
αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές 
που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, 
εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με 
βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος 
εργασιών, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., παρέχε-
ται, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
(Α΄ 149), το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται 
από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, οφει-
λόμενων από αυτούς αξιογράφων, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα, τα οποία οφείλουν 
και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιω-
θεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα. 
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστη-
καν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από 
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της 
συνολικής αξίας των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη 
το άθροισμα της αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται η διαδικασία 
προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από 
την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διαδικαστικού 
και τεχνικού χαρακτήρα.»

Άρθρο 48

Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 
71ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 71ΣΤ
Κίνητρα για την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, δια-
βίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτή-
των σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική 
τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται 
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον 
μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των 
παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο 
της ασκούμενης δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η 
δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου 
μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολο-
γίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. 
Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για 
την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα 
συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατι-
κών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια 
από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επί-
σης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι 
την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παρα-
στατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η 
επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:
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α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοί-
κηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, 
εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 
του ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη 
και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες 
των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

β) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξο-
πλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για 
σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγ-
ματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%).

γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλε-
κτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για 
το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης 
μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%).

δ) Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά με τα αιτήματα 
επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό 
έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επι-
λέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. 
Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για 
τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον φορολογούμενο, 
ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολό-
γηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και 
αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν 
απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη 
λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα 
τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, 
ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσι-
ών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική 
Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 
οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που απο-
δέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός 
της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί 
σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθω-
τικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που 
επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρο-
νική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και 
ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες 
των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντό-
τητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από 
το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου από τους εκδότες 

και της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω 
οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δή-
λωση της οντότητας με ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολο-
γική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων 
που εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός 
του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που 
αφορά η δήλωση.

6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε 
φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β΄ 
και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφό-
σον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα 
φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. Ει-
δικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά 
έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά 
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, 
τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται 
από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση 
επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού 
έτους.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρό-
ντος παρέχονται στις οντότητες για το φορολογικό έτος 
2020, εφόσον σωρευτικά:

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών 
από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης 
των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
της Φορολογικής Διοίκησης,

β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως απο-
κλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των παραστα-
τικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για 
ολόκληρο το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής 
δήλωσης με βάση την περ. α΄ και έως τη συμπλήρωση 
του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προ-
βαίνει στη σχετική δήλωση με βάση την περ. α΄,

γ) τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί 
ή ληφθεί με διαφορετικό τρόπο ως την ημερομηνία της 
περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή και

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής 
τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργε-
τήματα των παρ. 2 και 3 αίρονται, αρχής γενομένης από 
το φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης ανάκλησης 
και εφεξής.

9. Τα ευεργετήματα της περ. α΄ της παρ. 2 δεν χορη-
γούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν ορι-
στικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ότι 
η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήματος 
ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν 
από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 του άρ-
θρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια 
της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ή εφόσον η οντότητα έχει 
υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται 
στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον, 
στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνι-
στούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.
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10. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, 
οι Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία αρχεία για τα στοιχεία 
που εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση 
κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της πλήρω-
σης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κινήτρων 
της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους εκδότες 
των ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και 
από τους λήπτες αυτών.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία και 
ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής 
χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου 
και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 
Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπε-
ριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των 
εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 
Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το χρονικό 
διάστημα της περ. α΄ της παρ. 7.»

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

του κατασκευαστή οικοδομών για την 

υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του 
ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις 
άδειες με χρόνο έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για 
άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται 
εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.

Άρθρο 50

Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των 

ειδικών συνεργείων ελέγχου σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του 
ν. 1914/1990 (Α΄ 178) δεν εφαρμόζονται για φορολογι-
κούς ελέγχους ή επανελέγχους που διενεργούνται από 
τη Φορολογική Διοίκηση.

2. Oι έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδι-
κών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει του 
άρθρου 39 του ν. 1914/1990 και είναι εκκρεμείς ενώπιον 
της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, ανεξάρ-
τητα από το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170), από το 
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχει-
ρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), κατά περίπτωση, από τους ίδιους 
υπαλλήλους στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος ή ο 
επανέλεγχος. Έως την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων 
ή επανελέγχων και αποκλειστικά για τις ως άνω εκκρε-
μείς υποθέσεις, οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατε-
θεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος θεωρούνται ότι υπηρε-
τούν παράλληλα και στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά 
περίπτωση. Ο ως άνω έλεγχος ή επανέλεγχος δύναται να 
ανατίθεται και σε άλλους υπαλλήλους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, πλέον των ανωτέρω.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία 

και ο τρόπος μεταφοράς και κατανομής των εκκρεμών 
υποθέσεων στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά 
περίπτωση, με κριτήρια την νομική μορφή του ελεγχο-
μένου κάθε ελεγκτικού κέντρου, τα ειδικότερα αντικεί-
μενα ελέγχου, το φόρτο εργασίας, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 τίθενται σε ισχύ ένα (1) 
μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 51

Τροποποίηση άρθρου 77 του ν. 4583/2018- 

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα 

δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά 

στοιχεία

Το άρθρο 77 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 77
Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
στη Γενική Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε.

1. Στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας του Υπουργείου Οι-
κονομικών συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
με δεκαεπτά (17) μέλη, έργο της οποίας είναι ο καθορι-
σμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των 
δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων 
σύμφωνα με την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της κοι-
νής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 24296 οικ./29.3.2018 
(Β΄ 1302), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των 
άρθρων 5 και 32 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91). Το έργο της 
επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στην υποβολή προσχε-
δίου νόμου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών 
ρύθμισης στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύ-
νης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από 
έναν (1) δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων και έναν (1) δικαστικό λειτουργό των πο-
λιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 
του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα 
(1) μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (εν 
ενεργεία ή ομότιμο), έναν (1) εκπρόσωπο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, έναν (1) εκπρόσωπο της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της 
Φορολογικής Διοίκησης, έναν (1) εκπρόσωπο μόνιμο 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Φορολογι-
κής Διοίκησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύο (2) εκπροσώπους του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και πέντε (5) εκπροσώπους του 
Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύονται αρμοδί-
ως, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη Προέδρου εκτελεί 
ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Καθήκοντα 
γραμματέα της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ανα-
τίθενται σε υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης.
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Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 - 
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς 
αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή αγαθών

Η περ. β΄ της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των ει-
σαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 
40.000.000 ευρώ.»

Άρθρο 53
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 
για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) 
για σκοπούς ΦΠΑ

Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται 
νέα παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορί-
ζονται εθνικές αρχές, ως εθνικά σημεία επαφής, αρμόδια 
για την επεξεργασία εισερχόμενων και εξερχόμενων αι-
τημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων, καθώς 
και λοιπά θέματα που αφορούν στους όρους λειτουργίας 
της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής πληρο-
φοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση της εφαρμο-
γής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφο-
ριών για Οχήματα και Αδειες Οδήγησης (EUCARIS), για 
τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
21α του Κανονισμού Ε.Ε. υπ’ αρ. 904/2010.»

Άρθρο 54
Τροποποίηση του ν. 4002/2011 - 
Καταβολή σε δόσεις του αντιτίμου για τις 
άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 
διαδικτύου

Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων μέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο 
υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής 
της. Το αντίτιμο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ 
ή τμηματικά σε τέσσερις (4) ετήσιες ισόποσες καταβολές. 
Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται η προηγού-
μενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου 
για κάθε τύπο άδειας, αντιτίμου είτε της πρώτης τμημα-
τικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς 
καταβολής του συνολικού αντιτίμου. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότε-
ρα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.»

Άρθρο 55
Παράταση προθεσμίας έκδοσης του 
προεδρικού διατάγματος για τις δαπάνες 
μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020. 
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2019.

Άρθρο 56

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση 

σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυ-
σε, ως εξής:

«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή 
οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται 
στην περ. γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνω-
μοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 
31.10.2020. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, 
με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-
Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 
2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 
ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται 
ως την ως άνω ημερομηνία.»

2. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/ 
2015, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020».

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 125 του 

ν. 4446/2016 - Παράταση αποδεικτικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

1. Στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «για χρονικό 
διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» αντικαθίσταται με 
τη φράση «για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων 
(54) μηνών».

β) Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η φράση 
«για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» αντι-
καθίσταται με τη φράση «για χρονικό διάστημα πενήντα 
τεσσάρων (54) μηνών».

γ) Στην παρ. 3 του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 η 
φράση «Για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών» 
αντικαθίσταται με τη φράση «Για χρονικό διάστημα πε-
νήντα τεσσάρων (54) μηνών».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του 
ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα πενήντα τεσσάρων (54) μη-
νών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016, αναστέλ-
λονται:».

Άρθρο 58

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, που κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος διαθέτουν πιστοποίηση από 
τη Γενική Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με τον 
Κώδικα, επιτρέπεται να χορηγούν μκροχρηματοδοτήσεις 


