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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 276
 22 ∆εκεµβρίου 2006

3045

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3522

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύ−
σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΚΑΙ Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Φορολογική κλίµακα − Μειώσεις φόρου

1. Η κλίµακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 
όπως αυτός κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 A΄), 
αντικαθίσταται ως εξής:

« (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0

18.000 25 4.500 30.000 4.500

45.000 35 15.750 75.000 20.250

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0

1.500 15 225 12.000 225

18.000 25 4.500 30.000 4.725

45.000 35 15.750 75.000 20.475

άνω 75.000 40

2. Η κλίµακα της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2009 για 
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την ηµεροµηνία 
αυτή και µετά.

3. Ειδικά, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται τα έτη 
2007 και 2008 ισχύουν οι ακόλουθες κλίµακες:

« (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0
18.000 29 5.220 30.000 5.220
45.000 39 17.550 75.000 22.770

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225

18.000 29 5.220 30.000 5.445
45.000 39 17.550 75.000 22.995

άνω 75.000 40

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0
18.000 27 4.860 30.000 4.860
45.000 37 16.650 75.000 21.510

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008
Κλιµάκιο

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιµακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225

18.000 27 4.860 30.000 5.085
45.000 37 16.650 75.000 21.735

άνω 75.000 40

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.
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4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθενται νέα τρίτο 
και τέταρτο εδάφια, ως εξής:

« Η κλίµακα (α) εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι 
το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το 
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 
δηλούµενου εισοδήµατος που φορολογείται µε τις γε−
νικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση για τους συνταξιούχους 
που, εκτός από τη σύνταξή τους, δηλώνουν εισόδη−
µα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, 
δεν έχει εφαρµογή η προϋπόθεση του προηγούµενου 
εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδηµα και 
από άλλες πηγές, έχει εφαρµογή η προϋπόθεση του 
δευτέρου εδαφίου.»

5. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς 
να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής 
επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να 
υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολό−
γητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) 
που ισχύει για µισθωτό χωρίς τέκνα.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί 
και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από 
την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται 
µε αναλογικό συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για τους 
αξιωµατικούς και ένα τοις εκατό (1%) για το κατώτερο 
πλήρωµα στις αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερο−
λογιακό έτος 2007 και επόµενα.»

8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 
9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει 
µε βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι µέχρι 
το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τον ίδιο 
και για τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο 
θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από 
τη βεβαίωση του φόρου.»

9. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του 
άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται και στο τέλος της 
παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω δι−
αδικτύου, παρέχεται έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%) 
στο συνολικό ποσό της οφειλής και µέχρι του ποσού 
των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των δόσεων.»

Άρθρο 2

Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδηµα

1. Το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αυξάνεται σε δύο χιλιάδες τετρα−
κόσια (2.400) ευρώ. 

2. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης 
για:

αα) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού 
χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για 
νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

ββ) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για 
την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάστα−
ση τηλεθέρµανσης.

γγ) Την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκα−
τάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέρ−
γειας.

δδ) Την αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανε−
ώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµο−
γεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης 
−θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων 
πηγών.

εε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής που 

αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί τα επτακόσια (700) 
ευρώ.»

3. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή 
παρέχεται και επί αγοράς µεριδίων µετοχικών και µει−
κτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συν−
δεδεµένα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής, καθώς και 
αυτά που είναι συνδεδεµένα µε ασφαλιστήρια συµβό−
λαια ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου.»

Άρθρο 3

Φορολογία ακινήτων

1.Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Από βιοµηχανοστάσια που ιδιοχρησιµοποιούνται, 
µαζί µε τα παραρτήµατά τους και τα εξαρτήµατα, καθώς 
και µε τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχό−
µενα µε αυτά και χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση 
πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτε−
χνικών και βιοµηχανικών προϊόντων.

Ως βιοµηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδοµήµατα 
που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας 
και βιοµηχανίας, στα οποία έχουν µόνιµα προσαρµοστεί 
µηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδοµήµατα 
επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλ−
λων εξαγώγιµων γεωργικών προϊόντων.»

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις 
σε οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, 
οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµα−
τογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινι−
κές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδοµές οι 
οποίες χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις.

Επίσης, εκπίπτει ποσοστό µέχρι σαράντα τοις εκατό 
(40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή 
άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, 
για δικαστικές δαπάνες, καθώς και για αµοιβή δικηγόρου 
για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή καθορισµού 
µισθώµατος για όλες γενικά τις οικοδοµές.

Όταν πρόκειται για εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζο−
νται σε τρία τοις εκατό (3%) συνολικώς.
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Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα 
εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, 
επιµερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο−
νοµικών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που 
απαι−τούνται για την αναγνώριση του δικαιώµατος δι−
ενέργειας των εκπτώσεων, των δαπανών που ορίζονται 
στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέ−
ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή αυτού του 
άρθρου.»

3. Η παράγραφος 21 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 
(ΦΕΚ 249 A΄) καταργείται.

4. Το τέλος χαρτοσήµου, που επιβάλλεται στα µισθώ−
µατα από εκµίσθωση κατοικιών γενικά που αποκτώνται 
από 1.1.2007 µέχρι 31.12.2007 περιορίζεται στο ενάµισι 
τοις εκατό (1,50%) και από 1ης Ιανουαρίου 2008 και 
µετά καταργείται.

Άρθρο 4

Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελµατιών

1. Τα ποσά του φόρου που προβλέπονται στις παρα−
γράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 
A΄) επιβάλλονται για µεταβιβάσεις που πραγµατοποι−
ούνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008.

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται 
για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008 και ισχύουν 
ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επι−
βατικών λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ..»

3. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:

«Τα ποσά καθαρού εισοδήµατος της περίπτωσης αυ−
τής µειώνονται για τις χρήσεις 2007 και 2008 κατά 
ποσό χιλίων (1.000) ευρώ προκειµένου για µη εργαζόµε−
νους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων 
δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και επιβατικών λεωφορείων 
ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ..»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του 
ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 A΄) εξακολουθούν να ισχύουν και 
για τις χρήσεις 2007 και 2008.

5. Τα ποσά φόρου του πρώτου εδαφίου της περί−
πτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 
2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 
8 του άρθρου 3 του ν. 3296/2004, εφαρµόζονται και για 
τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008. 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. αντι−
καθίσταται ως εξής:

«10. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται ανά−
λογα και για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού του νόµου, οι οποίοι 
δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.»

7. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και 
για τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται 
στους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες.»

8. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 υπο−
βάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος στον Προϊστά−
µενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, 
ως εξής:».

9. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 12 του π.δ. 299/2003 
(ΦΕΚ 255 A΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
λογισµικού (SOFTWARE) µπορεί να γίνεται και εφάπαξ 
κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουρ−
γία.»

10. Για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών 
των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βι−
βλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά 
κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ποσό 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτοµο που 
απασχολούν µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 64 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 110 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

Άρθρο 5

Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία 
ορισµένων εισοδηµάτων

1. Η οριζόµενη από την περίπτωση γ΄ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. επιφάνεια εκατό (100) 
τετραγωνικών µέτρων αυξάνεται σε διακόσια (200) τε−
τραγωνικά µέτρα.

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τόκους που 
προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά.

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθεται νέα περίπτωση ιβ΄ ως εξής:

«ιβ) Τα επιδόµατα που καταβάλλονται στους δικαι−
ούχους σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του 
άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 A΄).»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
7 του Κ.Φ.Ε. και πριν από την περίπτωση γ΄, διαγράφεται 
η λέξη «και» και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«και δ) το εξωιδρυµατικό επίδοµα της περίπτωσης 
ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα 
προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται σε άτοµα µε 
διάφορες αναπηρίες.»

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού ορ−
γάνου που χορηγείται στους µουσικούς της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας 
Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, 
συντήρησης και επισκευής του µουσικού οργάνου ιδιο−
κτησίας τους για την εκτέλεση µουσικών έργων.» 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 
13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές 
εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση αυτών από το ∆ηµό−
σιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατοµικώς ή οµαδι−
κώς, καθώς και τα χρηµατικά ποσά των πάσης φύσεως 
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χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι 
τοις εκατό (20%).»

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από 
1.1.2006, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 
ηµεροµηνία αυτή και µετά, καθώς και για τις υποθέσεις 
που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών.

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζο−
νται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. για τα ποσά 
του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγρά−
φου αυτής.»

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. καταρ−
γείται.

9. Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
φου 7 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. και για τα επιδόµατα 
του εδαφίου αυτού µειώνεται από δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) σε πέντε τοις εκατό (5%) και µετά τη λέξη «φορο−
λόγηση» του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου 
προστίθενται οι λέξεις «µε συντελεστή δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%)».

10. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 61 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κλη−
ρονοµίας ή επιδικίας ή µεσεγγύησης, κατά περίπτωση, 
ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεµόνας ή ο προσωρινός 
διαχειριστής ή ο µεσεγγυούχος.»

11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του 
άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

Άρθρο 6

Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων
και οµολόγων

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται 
και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από 
οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και 
στα εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδί−
δονται από θυγατρικές εταιρίες ηµεδαπών τραπεζικών 
ιδρυµάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συµπεριλη−
φθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για 
την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύµφωνα 
µε τις εκάστοτε πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήµατα αποκτώνται 
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

« γ) τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν ή είναι εγκα−
τεστηµένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς 
πληρωµής» µε βάση την περίπτωση α΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 A΄) υποχρεού−
νται για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 1 και εισπράττονται από αυτά 
για λογαριασµό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του 
φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση 
του λογαριασµού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται 
επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστω−
τικά ιδρύµατα για λογαριασµό κατοίκων Ελλάδας είτε 
το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε 
επανεπενδύεται ή παραµένει στο εξωτερικό. 

Για την απόδοση του παρακρατούµενου φόρου έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
60.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«∆εν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλ−
λοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος έχει 
φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 µε εξάντληση 
της φορολογικής του υποχρέωσης.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
αυτού έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που αποκτώνται 
από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ειδικά για τα ως άνω εισοδή−
µατα, ως προς τα οποία εκκρεµούν υποθέσεις ενώπιον 
των φορολογικών αρχών κατά το χρόνο δηµοσίευσης 
του παρόντος στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εξα−
ντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων µε 
την προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 
54 του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου εισοδήµατος είκοσι 
τοις εκατό (20%).

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του 
άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 A΄) προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για τους τόκους που προκύπτουν από τις οµολογίες 
αυτές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγρά−
φων 11 και 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος.»

6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν 
εφαρµογή για τόκους που προκύπτουν από οµολογιακά 
δάνεια που εκδίδονται από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος και µετά.

7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 καταργούνται.

Η κατάργηση αυτή ισχύει και για τα οµολογιακά δά−
νεια που εκδόθηκαν πριν τη δηµοσίευση του παρόντος 
για τους τόκους των οµολογιών αυτών που αποκτώνται 
από τους δικαιούχους από 1.1.2007 και µετά. 

Άρθρο 7

Φορολογία εσόδων από συναλλαγές
επί παραγώγων Χρηµατιστηρίου

1. Ο τίτλος του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 38

Εισόδηµα από διάθεση και αποτίµηση χρεογράφων
και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων».

2. Στο άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, που έχουν ως εξής: 

«5. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές επι−
χειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συ−
ναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων 
γγ΄ έως ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A΄) και της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 
(ΦΕΚ 178 A΄) που διαπραγµατεύονται στην αγορά παρα−
γώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρη−
µατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωµένη αγορά, 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Η απαλλαγή 
παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται 
σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το 
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συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον 
από την ίδια αιτία. Σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης 
της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύµφω−
να µε τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αναφέρονται στην προ−
ηγούµενη παράγραφο και τα οποία αποκτώνται από 
φυσικά πρόσωπα ή ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης 
που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, απαλλάσσονται 
από το φόρο εισοδήµατος.»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 έχουν εφαρµογή 
για κέρδη που προκύπτουν από τις διαχειριστικές πε−
ριόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και 
µετά.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 
228 A΄) καταργούνται ως προς τη φορολογία εισοδή−
µατος.

Άρθρο 8

∆απάνες επιχειρήσεων

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης µ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί−
στανται ως εξής:

«Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι το ξε−
νοδοχείο ευρίσκεται εντός του νοµού, στη χωρική αρ−
µοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή 
υποκατάστηµα της επιχείρησης που επιβαρύνεται µε 
τα πιο πάνω έξοδα.»

2. Στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
31 του Κ.Φ.Ε., µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο 
εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί 
της αξίας της προµήθειας που αναγράφεται στα πινακί−
δια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, 
και µε την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα 
στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..»

3. Οι παράγραφοι 17,18 και 19 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
αναριθµούνται σε 19, 20, 21 αντίστοιχα και προστίθε−
νται νέες παράγραφοι 17 και 18, οι οποίες έχουν ως 
ακολούθως:

«17. Αµοιβές σε χρήµα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν η παρο−
χή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκηµα ακόµα και αν 
η καταβολή αυτών πραγµατοποιείται στο εξωτερικό.

18. Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές 
ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε 
βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδά της.»

4. Για την έκπτωση των δαπανών των περιπτώσεων 
ι΄και ιη΄της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. που 
πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 µέχρι 
και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, δεν απαιτείται προέγκρι−
ση από την επιτροπή η οποία προβλέπεται από την 
περίπτωση ι΄. Ο έλεγχος των δαπανών αυτών, χωρίς 
προηγούµενη προέγκριση, ανήκει στην αρµοδιότητα 
των ειδικών επιτροπών, που συστάθηκαν στα ∆ιαπε−
ριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.) και στα Περι−
φερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) µε την υπ’ αριθµ. 
1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 (ΦΕΚ 392 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994.

5. Προσφυγές οι οποίες έχουν ασκηθεί µέχρι την ηµε−
ροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, σχετικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεω−
ρούνται ως µη ασκηθείσες και δεν εξετάζονται. 

Άρθρο 9

Λοιπές διατάξεις

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέ−
λος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία 
αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό 
έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που ορίζεται 
από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν 
εφαρµογή και για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον 
των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστη−
ρίων.

3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Ειδικά για το ποσό της ζηµίας νοµικού προσώπου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε 
µε ειδική προς τούτο µείωση του µετοχικού ή εταιρικού 
κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4.»

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθεται περίπτωση ι΄, που έχει ως εξής:

«ι) η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την 
παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη 
χρέους, η οποία λαµβάνει χώρα µέσα στα πλαίσια της 
επαγγελµατικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση 
αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί φορολο−
γίας δωρεών.» 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του 
ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 A΄) καταργούνται για µετασχηµα−
τισµούς επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται από τη 
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως, καθώς και για τους µετασχηµατισµούς των 
οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγµατοποίη−
σής τους και θα ολοκληρωθεί µετά τον ως άνω χρόνο 
δηµοσίευσης του παρόντος. 

6. Για σκοπούς εφαρµογής της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 A΄), 
ως κλάδος ή τµήµα επιχείρησης λογίζεται και το σύνολο 
ή τµήµα του λογαριασµού συµµετοχών εισφέρουσας 
επιχείρησης, ο οποίος εξ ολοκλήρου απαρτίζεται από 
συµµετοχές σε επιχειρήσεις που είτε διενεργούν αυτο−
χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια 
έργα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 
(ΦΕΚ 94 A΄), της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 
334/2000 (ΦΕΚ 279 A΄) και της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 2 του π.δ. 166/1996 (ΦΕΚ 125 A΄), είτε ως αντικείµενο 
έχουν τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα του 
άρθρου 2 ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 A΄).

7. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 25 του 
άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A΄) αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«β) Στα εισοδήµατα από τόκους ή µερίσµατα που απο−
κτούν δικαιούχοι ελληνικών πιστοποιητικών, κάτοικοι 
Ελλάδος, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελε−
στή 29% από 1.1.2006 και µε 25% από 1.1.2007 και µετά. Η 
παρακράτηση ενεργείται από τον εκδότη στο ποσό των 
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µερισµάτων ή τόκων που διανέµει η αλλοδαπή εταιρεία 
µετά την αναγωγή του σε µικτό ποσό µε την προσθήκη 
του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή. Από 
τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο πιο πάνω φόρος που 
παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή. 

γ) Ο εκδότης των ελληνικών πιστοποιητικών αποδίδει 
τον οφειλόµενο σύµφωνα µε τα πιο πάνω φόρο στην 
αρµόδια για τη φορολογία του ∆.Ο.Υ. εντός του πρώ−
του δεκαπενθηµέρου του επόµενου από την είσπραξη 
µήνα των µερισµάτων ή τόκων από την αλλοδαπή. Με 
την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορο−
λογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 
εισοδήµατα.»

8. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 
38 A΄) καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2006 και 
µετά. 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του 
ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 A΄) προστίθεται εδάφιο, που έχει 
ως εξής: 

«Ο φόρος της παρούσας παραγράφου δεν επιβάλλε−
ται όταν οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται σε αλλοδαπό 
χρηµατιστήριο µε το οποίο το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
έχει δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγ−
µάτευσης και µε την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις 
αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην 
αλλοδαπή.»

Άρθρο 10

Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων 
στο Χρηµατιστήριο

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
13 του Κ.Φ Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις 
εκατό (5%) η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµε−
δαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµα−
τιστήριο Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

Για τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των 
µετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό 
(5%) λαµβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγµατική αξία 
των µετοχών που µεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται 
ως ακολούθως:

α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εµφανίζο−
νται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο 
ισολογισµό και όπως αυτά διαµορφώνονται µετά από 
αύξηση ή µείωση που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι και 
την προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης, προσαυξά−
νονται µε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε 
(5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη 
µεταβίβαση. Στο αποτέλεσµα που προκύπτει προστί−
θεται και η υφιστάµενη διαφορά µεταξύ της αξίας των 
ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά 
το χρόνο της µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβα−
σης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας 
κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώ−
της. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 
διαιρούµενο δια του αριθµού των υφιστάµενων κατά 
το χρόνο µεταβίβασης µετοχών, αντιπροσωπεύει την 
ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής, η οποία 
λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της αξίας των 
µετοχών που µεταβιβάζονται.

β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγος 
του µέσου όρου των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλ−

λευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από 
τη µεταβίβαση, ισολογισµών και του µέσου όρου των 
ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε πε−
ρίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από 
πέντε (5) ισολογισµοί, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
των ισολογισµών αυτών. Αν το άθροισµα των ολικών 
αποτελεσµάτων είναι αρνητικό, δεν λαµβάνεται υπόψη 
καµία απόδοση.

γ) Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται οι µετο−
χές έχει προέλθει από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων 
ανωνύµων εταιρειών ή άλλων µορφών επιχειρήσεων 
και η µεταβίβαση λαµβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη 
τριών ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της 
προηγούµενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από 
τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων που έχουν µετα−
σχηµατισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη στοιχεία τριών ισολογισµών συνολικά.

δ) Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγ−
γραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει ως πραγµα−
τική αξία µεταβίβασης µετοχών µεγαλύτερη αυτής που 
προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπεριπτώ−
σεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται 
υπόψη η συµφωνηθείσα.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυ−
τής εφαρµόζεται και για µεταβιβάσεις µετοχών αλλο−
δαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε διεθνώς 
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό από ηµεδαπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
φόρος επιβάλλεται επί της συµφωνηθείσας αξίας πώ−
λησης των µετοχών.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέο εδά−
φιο ως εξής: 

«Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου 
αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω 
φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές 
φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις.»

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται 
ως εξής: 

« α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγρα−
φοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα 
που υπόκειται σε φόρο.» 

Άρθρο 11

Μεταβίβαση µεριδίων εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης

Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κ.Φ.Ε. προστίθενται δεκατέσσερα νέα εδάφια, τα οποία 
έχουν ως εξής:

«Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από 
τη µεταβίβαση µεριδίων ηµεδαπής εταιρείας περιορι−
σµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής της 
από την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν κατά το 
χρόνο µεταβίβασης.

Για τον προσδιορισµό της κατώτατης πραγµατικής 
αξίας των µεριδίων που µεταβιβάζονται, ως κατώτατη 
πραγµατική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαµβάνεται το 
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άθροισµα: i) των ιδίων κεφαλαίων της, που εµφανίζονται 
στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολο−
γισµό, ii) της άυλης αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων 
της εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του καθενός 
από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο 
µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, 
υπερβαίνει την αξία κτήσης του και iv) των αυξήσεων 
των ιδίων κεφαλαίων που έχουν µεσολαβήσει από το 
χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσηµου ισολογισµού 
µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων ή των µει−
ώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας, 
αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της εται−
ρείας, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο 
του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το ∆εκέµ−
βριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης, από 
το µέσο όρο των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευ−
σης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, 
ισολογισµών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπρο−
σαρµόζεται αρχικά µε την εφαρµογή της σταθερής 
ληξιπρόθεσµης ράντας: 

α= R x 1 – υ
n 

   i
και στη συνέχεια το αποτέλεσµα που προκύπτει προ−

σαυξάνεται µε τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελε−
στές, ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

Έτη λειτουργίας Συντελεστές

Πάνω από 3 µέχρι 5 10%

Πάνω από 5 µέχρι 10 20%

Πάνω από 10 µέχρι 15 30%

Πάνω από 15 40%
Για την εφαρµογή της πιο πάνω ράντας:
− α = το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή 

και αποτελεί την άυλη αξία της επιχείρησης, 
− R = το ποσό που αναπροσαρµόζεται και αναφέρεται 

στο υπερκέρδος της επιχείρησης, 
− n = το πενταετές µελλοντικό χρονικό διάστηµα για 

το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος,

   1   
(1+i)n

− υn =

η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου 
µετά από το πιο πάνω µελλοντικό διάστηµα (n) είναι 
ένα λεπτό του ευρώ, 

− i = το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελλη−
νικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας. 

Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτιστεί λιγότε−
ροι των πέντε (5) ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα 
πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισµών. 

Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται τα µερί−
δια έχει προέλθει από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων 
επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις 
(3) ισολογισµούς, πριν από τη µεταβίβαση των µεριδίων 
της, τότε για την εξεύρεση του µέσου όρου των ολικών 
αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, λαµβάνονται υπόψη τα 
ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια 
όσων ισολογισµών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτε−
λέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους 

ισολογισµούς των επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµα−
τισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της 
επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισµοί. 

Προκειµένου για µεταβιβάσεις µεριδίων από επιχει−
ρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των µε−
ταβιβαζόµενων µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει κα−
ταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
απόκτησής τους.

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µε βιβλία 
A΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
που µεταβιβάζουν µερίδια, ως κόστος απόκτησης λαµ−
βάνεται η ελάχιστη αξία µεταβίβασης των µεριδίων, η 
οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, µε 
βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 1030366/10307/ 
Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 B΄), η οποία 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 
του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 A΄) ή της 1119720/1980/ Α0012/
ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 B΄), η οποία εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 
2753/1999 (ΦΕΚ 249 A΄) ανάλογα µε το χρόνο απόκτησής 
τους, κατά περίπτωση. 

Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν 
αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της προ−
γενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης 
λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε 
τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας 
εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών 
ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. 
Όταν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια έχουν αποκτηθεί κατά 
την ίδρυση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ως 
κόστος απόκτησης των µεριδίων αυτών λαµβάνεται η 
αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της 
εταιρείας. Εάν µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων 
έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου, 
ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του 
κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούµενων χρήσεων πριν 
από τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία 
έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, 
ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του 
κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.

Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό 
συµφωνητικό προκύπτει αξία µεταβίβασης µεγαλύτερη 
της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 
τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβά−
νεται η συµφωνηθείσα.

Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής 
εφαρµόζεται και για µεταβιβάσεις µεριδίων αλλοδαπών 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης από ηµεδαπά φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, 
που προκύπτει από τη µεταβίβαση µεριδίων αλλοδαπής 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος 
απόκτησής τους από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης 
των µεριδίων.»

Άρθρο 12

Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων που ασχολούνται

µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών

1. Το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Άρθρο 34

Εισόδηµα τεχνικών επιχειρήσεων

1. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδο−
µών λαµβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδοµών, δι−
αµερισµάτων πολυκατοικιών, καταστηµάτων, γραφείων 
αποθηκών και λοιπών χώρων, όπως αυτή αναγράφεται 
στο συµβόλαιο µεταβίβασης και η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης 
ακινήτων και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 A΄) 
όπως αναµορφώνεται µετά τον έλεγχο της ειδικής δή−
λωσης Φ.Π.Α. για τη µεταβίβαση ακινήτου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά Απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον έλεγχο 
της δήλωσης αυτής. 

Αν όµως η αξία που προκύπτει από άλλα επίσηµα ή 
ανεπίσηµα στοιχεία είναι µεγαλύτερη από την αξία που 
αναφέρεται παραπάνω, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβά−
νεται η µεγαλύτερη αυτή αξία.

Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος 
λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ύψους 
αυτού, θεωρείται η ηµέρα σύνταξης του οριστικού συµ−
βολαίου. Στην περίπτωση όµως που έχει συνταχθεί συµ−
βολαιογραφικό προσύµφωνο και το οριστικό συµβόλαιο 
δεν έχει συνταχθεί µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών από 
την ηµέρα σύνταξης του συµβολαιογραφικού προσυµ−
φώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου 
θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία συµπληρώνονται δύο 
(2) έτη από την ηµέρα σύνταξης του συµβολαιογραφικού 
προσυµφώνου. Ειδικά, όταν το προσύµφωνο υπογράφε−
ται µε τον όρο της αυτοσύµβασης, που προβλέπεται 
από το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και εφόσον 
καταβάλλεται ολόκληρο το τίµηµα και παραδίδεται η 
νοµή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου 
εσόδου θεωρείται η ηµέρα υπογραφής του προσύµφω−
νου αυτού. 

Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν απευ−
θείας από τον οικοπεδούχο για λογαριασµό του εργο−
λήπτη.

Η αντικειµενική ή η πραγµατική αξία, κατά περίπτωση, 
των αυτοτελών οικοδοµών, διαµερισµάτων, καταστη−
µάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που 
περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα µέλη 
των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των 
υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσής τους. 
Το καθαρό κέρδος που προκύπτει µε βάση τα έσο−
δα αυτά φορολογείται στο όνοµα των υπόχρεων, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, µε το 
συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοι−
νωνία ή κοινοπραξία.

2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολού−
νται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών εξευρί−
σκονται µε τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.

Όταν δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή δεν τηρούνται 
βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κα−
τηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή 
βιβλία, εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και ο συντελεστής 
καθαρού κέρδους του πρώτου εδαφίου διπλασιάζεται. 
Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού 
των καθαρών κερδών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 32. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζο−
νται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την ανέγερ−
ση κτιριακών εγκαταστάσεων µε λυόµενα ή προκατα−
σκευασµένα στοιχεία.

3. Προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολο−
γητέων καθαρών κερδών ατοµικών επιχειρήσεων και 
προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία 
δεν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 και τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 
όταν τα καθαρά κέρδη τα οποία προκύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 είναι µεγαλύ−
τερα των τεκµαρτών, που προκύπτουν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2, ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%) της διαφοράς προστίθεται στα τεκµαρτά 
καθαρά κέρδη και το αποµένον υπόλοιπο αυτής µετα−
φέρεται και εµφανίζεται στο λογαριασµό «Αφορολόγητα 
κέρδη οικοδοµικών επιχειρήσεων». Κατά τη διανοµή ή 
κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αυτού εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
106. Ειδικά, για ατοµική επιχείρηση, το αφορολόγητο 
αποθεµατικό που αναλαµβάνεται ή κεφαλαιοποιείται 
προστίθεται στα λοιπά εισοδήµατα του φυσικού προ−
σώπου του οικείου οικονοµικού έτους και φορολογείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9. Τυχόν επιπλέον 
κέρδη που προσδιορίζονται από το φορολογικό έλεγχο 
προστίθενται στα δηλωθέντα κέρδη και φορολογούνται 
στο σύνολό τους µε τους ισχύοντες συντελεστές φο−
ρολογίας φυσικών ή νοµικών προσώπων.

Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους µέσα στις 
οποίες κτώνται έσοδα από την πώληση ανεγειρόµενων 
οικοδοµών, δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικο−
δοµής, ο προσδιορισµός των φορολογητέων καθαρών 
κερδών των χρήσεων αυτών ενεργείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 και στη συνέχεια, για τον 
προσδιορισµό των φορολογητέων καθαρών κερδών της 
χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώνεται η ανέγερση 
της οικοδοµής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των τριών 
πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Από τον ανα−
λογούντα φόρο εισοδήµατος της τελευταίας δήλωσης, 
εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί µε βάση τις 
προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και 
ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων 
της παραγράφου 2. 

4. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των ερ−
γολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται µε την 
εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών 
έργων, γενικώς, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχο− 
λούνται µε την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρο−
λογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την ερ−
γολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την εκτέλεση 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
του ∆ηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, δηµόσιων επιχει−
ρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαµ−
βάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγµατα που πιστοποι−
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ούνται µε τους οικείους λογαριασµούς κατά τη διάρκεια 
της χρήσης, τα οποία µειώνονται µε τα ποσά των εγ−
γυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά 
και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης µέσα στην 
οποία αποδίδονται.

β) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολα−
βική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδο−
µών ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογι−
κών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο 
λαµβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη 
διάρκεια της χρήσης.

γ) Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιµοποίηση 
ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται η αξία 
του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της 
χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των υλικών.

5. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που αναφέρο−
νται στην προηγούµενη παράγραφο, προσδιορίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31, εφόσον τη− 
ρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύ−
τερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Σε περίπτωση 
εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών 
ισχύουν οι πιο κάτω συντελεστές καθαρού κέρδους, οι 
οποίοι εφαρµόζονται στα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, 
ακαθάριστα έσοδα:

α) Για τα δηµόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων 
α΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου, δέκα τοις 
εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που ορίζονται στην 
παράγραφο αυτή. 

β) Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα της περίπτωσης β΄ της 
προηγούµενης παραγράφου, δώδεκα τοις εκατό (12%) 
στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 30.

γ) Για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ΄ της προη−
γούµενης παραγράφου, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
στα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 30.

Σε περίπτωση µη επίδειξης στον έλεγχο ή µη τήρησης 
βιβλίων και στοιχείων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ανακρίβειας των τηρούµενων 
βιβλίων, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρού κέρδους 
διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση ανεπάρκειας των 
βιβλίων προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%).

Επίσης, όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακρι−
βή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των τριών τελευταίων 
εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32.»

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
34 του Κ.Φ.Ε. εφαρµόζονται για ακίνητα των οποίων η 
άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 
και µετά και των παραγράφων 4 και 5 για δηµόσια ή 
ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από την ίδια 
ηµεροµηνία και µετά.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34, 
καθώς και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε., εφαρµόζονται και για τα νοµικά 
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία συµµετέχει 
ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 
1 του άρθρου 101, όταν δεν τηρούνται βιβλία του Κ.Β.Σ. ή 
τηρούνται βιβλία κατώτερης της Γ΄ κατηγορίας ή τηρού−
νται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, καθώς και στην περί−
πτωση που δεν επιδεικνύονται στο φορολογικό έλεγχο 

βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.. Επίσης, σε περίπτωση 
εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδα−
φίων της παραγράφου 2 του άρθρου 32.

4. Tο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 
105 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού εφαρµόζονται και για τον προσδιορισµό των κα−
θαρών κερδών των νοµικών προσώπων της παραγράφου 
1 του άρθρου 101, τα οποία ασχολούνται µε την πώληση 
ανεγειρόµενων οικοδοµών ή την εκτέλεση δηµόσιων ή 
ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των προσώπων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία συµµετέχει 
ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 
1 του άρθρου 101.»

5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν 
εφαρµογή για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 
του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα 
οποία συµµετέχει ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101, για οικοδοµές των 
οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανου−
αρίου 2007 και µετά, καθώς και για δηµόσια ή ιδιωτικά 
τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από την ίδια ηµε−
ροµηνία και µετά.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρ−
θρου 105 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της δήλω−
σης αυτής εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί µε 
βάση τις προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδή−
µατος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 34.»

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 A΄) καταργούνται.

Άρθρο 13

∆ιατάξεις φορολογικής διαδικασίας

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. αντικα−
θίσταται ως εξής:

«2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόµη έγινε οριστικό δεν 
αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατι−
κού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συµπληρωµατικά στοι−
χεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταµένου της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το 
εισόδηµα του φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που 
έχει περιληφθεί στο προηγούµενο φύλλο ελέγχου, β) 
η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστά−
σεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή γ) 
περιέλθουν σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αµοιβαίας 
διοικητικής συνδροµής από φορολογικές ή τελωνεια−
κές αρχές άλλων Κρατών − Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων 
χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, 
έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του 
οριστικού φύλλου ελέγχου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις 
το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισµα του 
εισοδήµατος που προκύπτει από το προηγούµενο φύλ−
λο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε µε 
βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω 
φύλλο ελέγχου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του άρθρου 70.»

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. προ−
στίθενται νέα εδάφια ως εξής:
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« Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών µπορεί επίσης να καθορίζεται κατά ειδικό 
τρόπο η αρµοδιότητα ελέγχου καθώς και έκδοσης των 
οικείων φύλλων ελέγχου και λοιπών καταλογιστικών 
πράξεων και όλης γενικά της διαδικασίας επιβολής και 
βεβαίωσης του φόρου, επί ανέλεγκτων δηλώσεων ελε−
γκτικής αρµοδιότητας των ∆.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που 
για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών είναι αρµόδιες 
για οποιονδήποτε λόγο περισσότερες από µια ∆.Ο.Υ.. Οι 
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες, 
ανεξάρτητα αν για τον έλεγχο των οικείων δηλώσεων 
και την επιβολή του φόρου είναι αρµόδιες µία ή περισ−
σότερες ∆.Ο.Υ.. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια 
ισχύουν ανάλογα και ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 66 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως αυτές προστέ−
θηκαν µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3091/ 
2002 (ΦΕΚ 330 A΄), καθώς και οι διατάξεις της παραγρά−
φου 17 του άρθρου 19 του ν. 3091/2002, καταργούνται.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
70 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθεται µετά από 
αυτό νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαµβάνονται 
και εισοδήµατα που προέρχονται από γεωργικές ή 
εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου 
επαγγέλµατος ή µόνο τέτοια εισοδήµατα, που προέρ−
χονται όµως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, 
που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α) υποχρεωτικά λόγω 
ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω νο−
µικής µορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις 
αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που 
απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και 
στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς 
γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρµόδιο 
επιθεωρητή, τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, από 
εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή Οικονο−
µικού Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή επαγγελµατικού 
συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.

Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η διοικητική επί−
λυση της διαφοράς διενεργείται από τα Περιφερειακά 
Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή τα ∆ιαπεριφερειακά Ελε−
γκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.), στην επιτροπή συµµετέχει αντί 
του προϊσταµένου αυτών, ένας πάρεδρος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος αυτής. Στην 
ως άνω επιτροπή συµµετέχει ως εισηγητής ο Επόπτης 
ελέγχου της εξεταζόµενης υπόθεσης.» 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 
70 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

« Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση 
της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης 
µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπο−
χρέου, εφόσον κατατεθεί στον αρµόδιο προϊστάµενο 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του ελεγκτικού 
κέντρου πληρεξούσιο έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό µε 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά 
νόµο αρµόδια αρχή.»

6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 84 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα 
από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό 
φύλλο ελέγχου.»

7. Το άρθρο 13 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 A΄) αντικα−
θίσταται ως εξής:

«∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α. επιχει−
ρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών, κατά τα οριζό−
µενα στο επόµενο άρθρο, δεν ελέγχονται ως προς τα 
δηλούµενα εισοδήµατα και ποσά Φ.Π.Α. από την άσκηση 
της εκµετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου 
επαγγέλµατος, µε εξαίρεση τις δηλώσεις που εµπίπτουν 
στο δείγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και θεω−
ρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήµατα 
και τα ποσά αυτά, εφόσον δηλώνονται ακαθάριστα έσο−
δα και καθαρά κέρδη, καθώς και τυχόν διαφορές εκροών 
στο Φ.Π.Α., κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.»

8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 
προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Επίσης µε απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται 
ο τρόπος επιλογής δείγµατος δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος που υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις των άρθρων 13 έως 17, οι οποίες ελέγχονται ως 
προς τα δηλούµενα εισοδήµατα.»

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 έχουν εφαρ−
µογή για δηλούµενα εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2007 
και µετά.

Άρθρο 14

Καταβολή φόρου πλοίων

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77 A΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο φόρος και η εισφορά, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 6,8 και 10 του παρόντος νό−
µου, καταβάλλεται σε δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών 
της Αµερικής ή σε λίρες Αγγλίας, κατόπιν επιλογής του 
υπόχρεου µε βάση την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των 
νοµισµάτων αυτών, τα οποία µετατρέπονται σε ευρώ 
µε βάση την επίσηµη ισοτιµία κατά τον προβλεπόµενο 
χρόνο υποβολής της δήλωσης.

2. Η καταβολή του φόρου και της εισφοράς γίνεται σε 
ευρώ τα οποία προέρχονται αποδεδειγµένα από εισα−
γωγή ναυτιλιακού συναλλάγµατος σε δολάρια ή λίρες 
Αγγλίας στο όνοµα του υπόχρεου ή του πράκτορα ή δι−
αχειριστή ή αντιπροσώπου του πλοίου στην Ελλάδα µε 
βάση την εκάστοτε επίσηµη ισοτιµία του δολαρίου κατά 
τον προβλεπόµενο χρόνο υποβολής της δήλωσης.

3. Κατ’ εξαίρεση πλοία της A΄ Κατηγορίας που εκτε−
λούν κατά κύριο λόγο πλόες µεταξύ ελληνικών λιµένων 
και εισπράττουν το ναύλο µόνο σε ευρώ καταβάλλουν 
το φόρο και την εισφορά σε ευρώ µε βάση την εκάστοτε 
επίσηµη ισοτιµία του δολαρίου, κατά τον προβλεπόµενο 
χρόνο υποβολής της δήλωσης.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για 
τις δηλώσεις φορολογίας πλοίων που θα υποβληθούν 
το έτος 2007 και µετά.

3. Βεβαιωµένες οφειλές µέχρι 31.12.2006 φόρων των 
άρθρων 6, 8 και 10 του ν.27/1975 σε δολάρια Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής ή σε λίρες Αγγλίας µετατρέ−
πονται σε ευρώ µε την ισοτιµία της 2.1.2007.
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Άρθρο 15

Φορολογία αµοιβαίων κεφαλαίων 
και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν. 3283/2004 
(ΦΕΚ 210 A΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες που αποκτούν 
τα αµοιβαία κεφάλαια από την ηµεδαπή ή αλλοδαπή 
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και δεν 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους 
τόκους οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την 
προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν 
οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα 
(30) ηµέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την 
εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις των άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 
151 A΄) και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση του αµοιβαίου κεφαλαίου και 
των µεριδιούχων για τα εισοδήµατα αυτά.» 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του ν. 3283/2004 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του 
οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό 
(10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβα−
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς), προσαυξανόµενου ως ακολούθως, αναλό−
γως της κατηγορίας κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου βάσει 
της υπ’ αριθ. 1/317/11.11.2004 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 
Β΄/26.11.2004), όπως εκάστοτε ισχύει: 

α) για αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων άνευ προσαυ−
ξήσεως,

β) για οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι 
πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25),

γ) για µικτά αµοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα 
της µονάδας (0,5),

δ) για µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο 
τύπο αµοιβαίων πλην των αναφερόµενων πιο πάνω πε−
ριπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα.

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου 
όρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφα−
λαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρ−
µόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 
επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. Η κατα−
βολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λογαριασµό 
του αµοιβαίου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αµοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει 
το ενεργητικό του σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφα−
λαίων (άρθρο 23 του ν. 3283/2004), ο οφειλόµενος φόρος 
υπολογίζεται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 
κατατάσσεται το αµοιβαίο αυτό κεφάλαιο µε βάση την 
ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο φόρος ο οποίος αναλογεί επί 
των επί µέρους αµοιβαίων κεφαλαίων και έχει καταβλη−
θεί εκπίπτεται µέχρι του ποσού του οφειλόµενου φόρου 
από το αµοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου. 

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή 
της κατάταξης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτου−
σα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την 
πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. 

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορο−
λογική υποχρέωση του αµοιβαίου κεφαλαίου και των 
µεριδι−ούχων του. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται 
ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις 
διατάξεις αυτής της παραγράφου.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 
(ΦΕΚ 178 A΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, που αποκτούν 
οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την ηµε−
δαπή ή αλλοδαπή, απαλλάσσονται της φορολογίας ει−
σοδήµατος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 
Ειδικά για τους τόκους οµολογιακών δανείων, η απαλ−
λαγή ισχύει µε την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους 
οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από το χρόνο 
που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδί−
ων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση 
φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 
54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και µε την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέ−
ωση της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα 
εισοδήµατα αυτά.» 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρε−
ούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου 
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε 
ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε−
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανο−
µένου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεών τους, 
πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές.

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η 
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει 
από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής 
µήνα. 

Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονο−
µική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των 
µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου 
από τον υπολογισµό. Με την καταβολή του φόρου αυ−
τού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας 
και των µετόχων. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται 
αναλόγως και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις 
διατάξεις αυτής της παραγράφου.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16α του ν. 2459/1997 
(ΦΕΚ 17 A΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 
του άρθρου 6 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 A΄), καταργείται 
για εισοδήµατα που κτώνται από την 1η Ιανουαρίου 
2007 και µετά.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 
(ΦΕΚ 295 A΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η φορολόγηση των κερδών του αµοιβαίου κε−
φαλαίου ακινήτων γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 33 
παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Ο 
συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί 
του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), 
προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα. 

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου 
όρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφα−
λαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρ−
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µόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 
επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. Η κατα−
βολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λογαριασµό 
του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η 
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει 
από την πρώτη ηµέρα του εποµένου της µεταβολής 
µήνα. 

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορο−
λογική υποχρέωση του αµοιβαίου κεφαλαίου και των 
µεριδιούχων του.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος για τα εισο−
δήµατα από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού, που αποκτούν µη υποκείµενα σε πα−
ρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους οµολογιακών 
δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την προϋπόθεση ότι οι 
τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί 
έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν 
από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση 
των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολο−
γική υποχρέωση της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία για τα εισοδήµατα αυτά.»

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής 
του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευ−
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) 
προσαυξανοµένου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και 
υπολογίζεται επί του µέσου όρου των επενδύσεών τους, 
πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απει−
κονίζονται στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που 
προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του 
παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτο−
κίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού 
του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου 
της µεταβολής µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρ−
µόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του µήνα που ακολουθεί το χρονικό 
διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες επενδύ−
σεων. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων 
της. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται ανάλογα και 
για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις αυτής 
της παραγράφου, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

9. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 114 του Κώδι−
κα Φορολογίας Εισοδήµατος καταργούνται και η πα−
ράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε 4 και 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με την καταβολή του οριζόµενου στην παράγραφο 
3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 φόρου, τα διανεµόµενα 
µερίσµατα στους µετόχους της εταιρίας επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδή−
µατος.»

10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 114 του Κώδικα Φο−
ρολογίας Εισοδήµατος αναριθµείται σε 5.

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή 
για εισοδήµατα που κτώνται από την 1η Ιανουαρίου 
2007 και µετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 16

Θέµατα Φορολογίας Κεφαλαίου

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών 
Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθη−
κε µε το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 A΄), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«α) Η κτήση πλοίων, µετοχών ή µεριδίων ηµεδαπών 
ή αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ολικής 
χωρητικότητας άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
κόρων.»

2. Στην ενότητα Γ΄ του άρθρου 43 του Κώδικα Φο−
ρολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών και 
Κερδών από Λαχεία προστίθεται περίπτωση στ΄ που 
έχει ως ακολούθως:

«στ) χρηµατικά ποσά µέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) 
ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο, που καταβάλλονται, εφά−
παξ ή περιοδικά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιω−
τικού που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγµένης 
υπηρεσίας συνεπαγοµένης επαυξηµένο κίνδυνο και 
προδήλως και αναµφισβήτητα λόγω αυτής.»

3. Οι δωρεές σε χρήµα στις οποίες προβαίνουν οι επι−
χειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου και µέχρι του ποσού που αναφέρεται σε 
αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, προκειµέ−
νου για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση 
ότι κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆α−
νείων ή σε λογαριασµό που τηρείται σε τράπεζα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2 
και 3 ισχύουν για ποσά που καταβάλλονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2006 και µετά.

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 A΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του α.ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245 A΄),».

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 27 ∆ε−
κεµβρίου 2005. 

6. Στο άρθρο 8 του ν. 3427/2005 προστίθεται εδάφιο 
ως εξής: 

«Αν κατά τον έλεγχο η διαφορά µεταξύ της τιµής 
κτήσης και της τιµής πώλησης είναι µικρότερη από αυτή 
που προκύπτει µε βάση τις κατά δήλωση του υπόχρεου 
τιµές κτήσης και πώλησης, η δηλωθείσα αξία θεωρείται 
ειλικρινής.»

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 27 ∆ε−
κεµβρίου 2005. 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
11 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι περιπτώσεις διανοµής, ανταλλαγής ή συνένωσης 
ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν στο σύνολό τους µετά 
την 1.1.2006, υπόκεινται σε τέλος συναλλαγής.»
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IV, παρ. 2−10 και τα άρθρα 23−40 του καταργούµενου Γε−
νικού Κανονισµού Προσωπικού Ο.Τ.Ε., που αφορούν στον 
πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, β) οι υφιστάµενες 
ρυθµίσεις και όροι των επιχειρησιακών σ.σ.ε. που αφο−
ρούν στο µισθολογικό καθεστώς, εξαιρουµένων, για όσους 
πρόκειται να προσληφθούν µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, του χρονοεπιδόµατος και όλων των λοιπών 
επιδοµάτων, γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 42, 46, 
47 του καταργούµενου Γενικού Κανονισµού προσωπικού 
Ο.Τ.Ε., µόνο για το προσωπικό που µέχρι την 14η Ιουλίου 
2005 υπηρετούσε στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ως ∆όκιµο ή Μόνιµο.

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού των προηγού−
µενων εδαφίων τροποποιείται περαιτέρω εν όλω ή εν 
µέρει, µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. σύµφωνα µε τα άρθρα 3 
παρ. 5 και 6 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 A΄).

4. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 A΄) και 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2257/1994 
(ΦΕΚ 197 A΄) καταργούνται.

5. Στους εργαζόµενους των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε., που έχουν 
προσληφθεί µε σύµβαση αορίστου χρόνου µέχρι την 
31.12.2005, κατά τη λύση της σύµβασης εργασίας τους 
λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων πλήρους συ−
νταξιοδότησης ή όταν αποχωρούν µε τους όρους περί 
προαιρετικής αποχώρησης δυνάµει των ισχυουσών συλ−
λογικών συµβάσεων εργασίας, εξακολουθεί να καταβάλ−
λεται η αποζηµίωση των νόµων 2112/1920 και 3198/ 1955 
(ΦΕΚ 98 A΄) ή τυχόν συµφωνηθείσα ανώτερη.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει:
α) των άρθρων 1 (παράγραφοι 4, 5 ), 2, 3 (παράγραφοι 

1, 2 και 3 ), 4 (παράγραφοι 7, 9 και 10), 5 (παράγραφοι 
3, 7, 8, 9 και 11), 10 (παράγραφοι 2 και 3) από 1ης Ιανου−
αρίου 2007 για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από 
την ηµεροµηνία αυτή και µετά,

β) των άρθρων 1 (παράγραφοι 8 και 9), 4 (παράγραφοι 
11 και 12) και 5 (παράγραφοι 1 και 5) από το οικονοµικό 
έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
αυτού του οικονοµικού έτους και των επόµενων,

γ) του άρθρου 5 (παράγραφος 4) από το οικονοµικό 
έτος 2006 για τα εισοδήµατα αυτού του οικονοµικού 
έτους και επόµενων,

δ) του άρθρου 8 (παράγραφοι 1, 2 και 3) για δαπάνες 
που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις από διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 
και µετά,

ε) του άρθρου 9 (παράγραφοι 3 και 4) από διαχειρι−
στικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2006 και µετά,

στ) των άρθρων 10 (παράγραφος 1) και 11 για εισοδή−
µατα του οικονοµικού έτους 2006 και µετά, 

ζ) του άρθρου 13 (παράγραφος 1) για τα φύλλα ελέγ−
χου που εκδίδονται από τη δηµοσίευση του παρόντος 
και µετά και (παράγραφος 4) δύο (2) µήνες από τη 
δηµοσίευση του παρόντος και µετά,

η) των άρθρων 17, 18 και 19 από την 1η Ιανουαρίου 
2007,

θ) των άρθρων 27 (παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8), 30 
(παράγραφοι 9 και 10), 33 και της παραγράφου 19 του 
άρθρου 34 από 1ης Ιανουαρίου 2007,

ι) του άρθρου 27 (παράγραφος 9), του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως 
τίθενται µε την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του πα−
ρόντος νόµου, του άρθρου 28 (παράγραφοι 3, 4, 5, 9, 
11 και 12), του άρθρου 30 (παράγραφος 1), του άρθρου 
31 (παράγραφος 4) και της περίπτωσης θ΄ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., όπως τίθενται µε 
την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του παρόντος, από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταλαµβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την ηµεροµηνία αυτή και µετά,

ια) των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως 
τίθενται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του πα−
ρόντος νόµου, από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνουν επιτηδευµατίες 
που κάνουν έναρξη εργασιών µε αυτό αποκλειστικά το 
αντικείµενο εργασιών από 1.1.2007 και µετά, καθώς και 
επιτηδευµατίες που εκδίδουν άδεια ανέγερσης οικοδο−
µής από την ηµεροµηνία αυτή και µετά,

ιβ) των διατάξεων της παραγράφου 22 του άρθρου 
28 από 1.3.2007,

ιγ) των λοιπών διατάξεων από τη δηµοσίευση του 
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ∆. ΣΙΟΥΦΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους

Αθήνα, 22 ∆εκεµβρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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