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2. Η περίπτωση δ΄ του πίνακα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 78 του ν. 2960/2001 καταργείται.

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 
προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

«8. Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης 
κα΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2690/2001 ως «επιχειρηµατική χρήση» νοείται η χρήση 
από µία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνοµα από 
οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και 
οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος 
και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσµατα αυτών των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 
που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από 
τους διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον ∆ιαχει−
ριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η συχνότητα και ο 
τρόπος διαβίβασής τους.»

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 
προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως:

«ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και 
χρησιµοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται 
από αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, παλιρροϊκή ενέργεια 
και ενέργεια κυµάτων.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται µε 

παραστατικό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται από τον 
υπόχρεο στην αρµόδια αρχή και από την ηµεροµηνία 
αποδοχής του αποτελεί τίτλο υπέρ του ∆ηµοσίου. Το 
παραστατικό αυτό καταρτίζεται µε ευθύνη του υπόχρε−
ου και το περιεχόµενό του ελέγχεται και επαληθεύεται 
κατά τα οριζόµενα σε ειδικές προς τούτο διατάξεις.»

6. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του ν. 
2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ενώ η ήδη 
υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθµείται σε 8.

«7. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στην 
ηλεκτρική ενέργεια βεβαιώνεται και εισπράττεται από 
την αρµόδια αρχή, βάσει των εκδιδόµενων από τον 
διανοµέα ή τον αναδιανοµέα φορολογικών στοιχείων 
επί των οποίων προσδιορίζονται η µονάδα µέτρησης και 
οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο µέχρι την 
εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση 
των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και 
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο φόρος 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική 
επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για την ηλε−
κτρική ενέργεια ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο 
φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού φό−
ρου κατανάλωσης.»

Άρθρο 16
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων

πετρελαίου θέρµανσης

1. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) − θέρµανσης που έχει στην κυριότητά του την 

3.3.2010 κάθε επιτηδευµατίας, που έχει λάβει αριθµό µη−
τρώου ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.), τα 
οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί 
η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, 
αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται 
εφάπαξ φόρος ισόποσος µε τη διαφορά των φορολο−
γικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από 4.3.2010, 
ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη καταβληθέ−
ντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη 
ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α..

2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα της 
προηγούµενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά 
του ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ., την 3.3.2010 σε εγκα−
ταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα 
από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή 
την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή 
από την τήρηση βιβλίων.

3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. 
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πε−
τρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο 
οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα προς 
επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω 
της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) − θέρµανσης 
µε το πετρέλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α).

4. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. δεν 
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πε−
τρελαίου θέρµανσης και δεν δικαιούται επιστροφής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/ 
2008 τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται 
εφάπαξ µε την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις 
διπλούν στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός 
του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), το αργότερο 
µέχρι και τις 15.4.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης 
µε ηµεροµηνία παραλαβής και θεωρηµένο από τον 
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο.

∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη κα−
ταβολή του οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απα−
ράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.

Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς 
δήλωσης ή εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυ−
ρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του 
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), καθώς και οι κυρώσεις των 
περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον 
συντρέχει περίπτωση.

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

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε−
ται ο τρόπος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου επί των 
αποθεµάτων µε τα προς επιστροφή ποσά, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος 
και το περιεχόµενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου.

6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις δια−
τάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται στις 
περιπτώσεις οι οποίες ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού.
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Άρθρο 17 
Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατι−
κά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 8703 της 
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, καθώς και στα αυτο−
κίνητα τύπου jeep της δασµολογικής κλάσης 8704, το 
ποσοστό του οποίου ορίζεται για αυτοκίνητα µε τιµή 
χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο ως 
εξής:

α) από 17.000 ευρώ µέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 
10%,

β) άνω των 22.000 ευρώ µέχρι και 30.000 ευρώ, πο−
σοστό 20%,

γ) άνω των 30.000 ευρώ, ποσοστό 30%.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας 

αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’).
2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια αυτοκίνητα, 

το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:

α) από 12.000 ευρώ µέχρι και 15.000 ευρώ, ποσοστό 
10%,

β) άνω των 15.000 ευρώ µέχρι και 20.000 ευρώ, πο−
σοστό 20%,

γ) άνω των 20.000 ευρώ, ποσοστό 30%.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας 

αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄).
3. Από το φόρο πολυτελείας της προηγούµενης πα−

ραγράφου εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα που 
προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δηµόσιας χρήσης, 
καθώς και τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα.

4. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογη−
τέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα άρθρα 19 
και 20 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) για τα ενδοκοινο−
τικώς αποκτούµενα και τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες 
και επί της τιµής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως 
παραγόµενα, στα παρακάτω είδη:
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5. Ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης βεβαιώνεται και 
εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές πα−
ράλληλα µε την είσπραξη του τέλους ταξινόµησης.

Για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται από 
τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πο−
λυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελω−
νειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα 
προερχόµενα από άλλα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδε−
ται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία. 
Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα εγ−
χωρίως παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, 
για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά κράτη − µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγµατοποιεί 
την ενδοκοινοτική απόκτηση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται 
ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις 
∆.Ο.Υ..

6. Τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαµβάνονται 
ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων 
της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πο−
λυτελείας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο−
νται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 18
Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων

1. Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας, την 
προώθηση της απασχόλησης και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας (Ν.Θ.Ε.), ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να επιδο−
τεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφα−
λιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για 
προσλαµβανόµενους µισθωτούς σε επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης 
ανέργων που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από 
γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆..

2. Με τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, 
ο οποίος µπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους προσλαµβανόµενους µισθωτούς, ο 
ανώτατος αριθµός των ως άνω επιδοτούµενων µισθωτών 
ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης 
κατά τα διάφορα στάδια του προγράµµατος, ο χρό−
νος της µετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής 
υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των 
προσλαµβανοµένων και η απαγόρευση της απόλυσης 
του υπόλοιπου προσωπικού.

γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες 
υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. ή/ και στον οικείο ασφαλιστι−

κό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράµµατα 
απασχόλησης του παρόντος άρθρου.

δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα µε το ∆.Σ. του 
Ο.Α.Ε.∆., θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή µη των προ−
ϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του πα−
ρόντος άρθρου.

στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για 
τους όρους εφαρµογής των προγραµµάτων και τον 
έλεγχο αυτών.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα 
καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 
1 προγράµµατα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση 
µέχρι και του εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλι−
στικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για τη 
διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί 
στα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρ−
θρου προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των 
προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη 
διατήρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσω−
πικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά 
την εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να κα−
ταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδο−
τών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 
χρονικό διάστηµα του συνολικού χρόνου απασχόλησης 
(επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει 
το πρόγραµµα.

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστι−
κών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τις 
επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των 
προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης 
που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. αχρεωστήτως για 
τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.∆..

5. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.∆. απο−
φασίζει το διοικητικό συµβούλιο ή τα όργανα που ορί−
ζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του 
παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει 
µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί 
στον Ο.Α.Ε.∆. επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 19
Πάγιο σύστηµα ρύθµισης οφειλόµενων εισφορών

1. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια 
εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων 
ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων τελών και 
λοιπών επιβαρύνσεων, µετά από αίτηση του οφειλέτη.

Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνονται και 
οι εισφορές που εισπράττονται από τους Φ.Κ.Α. για 
τρίτους.

Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) 
µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση, της καταβολής από 
τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
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Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλε−
πόµενη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες 
ή έξι (6) µήνες για τους οφειλέτες του Ο.Γ.Α., µπορεί 
να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόµενο 
µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι 
οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα 
αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια 
της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται 
κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ 
(8) συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφει−
λέτη των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών.

Σε περίπτωση µηχανογραφικής εφαρµογής συστηµάτων 
υπολογισµού των εισφορών σε διµηνιαία βάση ή 
εξαµηνιαία για τον Ο.Γ.Α., η καταβολή γίνεται σε ισόπο−
σες διµηνιαίες δόσεις ή εξαµηνιαίες για τον Ο.Γ.Α..

2. Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το 
δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δό−
σεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθµιση, 
µετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης 
απόφασης.

Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου 
τις οφειλές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 
προηγούµενης παραγράφου.

3.α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων 
ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση σαράντα τοις 
εκατό (40%) επί των πρόσθετων τελών.

β. Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται 
έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων 
τελών.

Το ποσό µείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών 
επιβαρύνσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής 
επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

4. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς 
και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπά−
γεται την έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής 
εξόφλησης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά 
άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. 
Το οφειλόµενο ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία κάθε φορέα.

5. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα 
ρύθµιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, 
χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας δι−
άρκειας ενός (1) µηνός.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 
παράγραφος 5ε΄ του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄, 21.6.1951) 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του ν. 2676/1999 
(ΦΕΚ 1 Α΄, 5.1.1999), όπως ισχύει.

6. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής 
και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες 
διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που δεν 
έχει εισπραχθεί.

7. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικής 
καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:

α) Επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν 
δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα µέτρα 
είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθµιση.

β) Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όργανα 
να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα αυξηµένου 
ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυ−
τής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%) όταν αυτή δεν λειτουργεί.

8. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού 
οργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη 
καταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση των 
οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον 
παρόντα διακανονισµό, εξακολουθεί να ισχύει και η 
σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόµενου της 
εξόφλησης µήνα.

9. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που 
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόµενο 
ποσό δεν είναι µεγαλύτερο των είκοσι (20) µηνιαίων 
συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε 
φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισµό.

10. Τα ποσά οφειλής της ανωτέρω παραγράφου 
προσαυξηµένα µε τα πρόσθετα τέλη συµψηφίζονται ή 
παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες 
µηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι περισσότερες 
των τριάντα έξι (36). Η πρώτη (1η) δόση παρακρατείται 
από τον πρώτο µήνα απονοµής της σύνταξης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, που εκδίδεται µετά γνώµη των ∆ιοικητι−
κών Συµβουλίων των αρµόδιων Οργανισµών ρυθµίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα−
ρόντος.

12. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα 
τα θέµατα αυτά.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 
1.1.2010.

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 7 αρ−
χίζει από 1.3.2010.

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 αρχίζει 
από 15.3.2010, µε εξαίρεση τα βιοµηχανοποιηµένα κα−
πνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς του αρχίζει από 
4.3.2010.

4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 
αρχίζει από 4.3.2010 µε εξαίρεση την περίπτωση κα΄ του 
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου 
αρχίζει από 2.5.2010.

5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 
Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ 

 
         Αθήνα 12/3/2010 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νοµοσχέδιο «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – 
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης», το οποίο έχει 
ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. (Ηµ/νία καταχώρησης: 10/3/2010). 
 
Πέραν των διαφόρων µεταβολών στον τρόπο µισθοδοσίας των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων καθώς και στην αύξηση φόρων κατανάλωσης, ενδιαφέρουσες 
διατάξεις είναι: 
 
Έκτακτη οικονοµική εισφορά 
Στα φυσικά πρόσωπα µε µεγάλο εισόδηµα επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ 
εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί όλων των εισοδηµάτων των 
φυσικών προσώπων της χρήσης 2009, καθώς και στο εισόδηµα σχολάζουσας 
κληρονοµιάς, εφόσον αυτά είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και άνω. 
∆εν λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα που προέρχονται από αποζηµίωση 
λόγω απόλυσης καθώς και τα εφάπαξ προς ∆ηµοσίους Υπαλλήλους. 
 
Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α. 
Από 15/3/2010 και µετά αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ. 
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην ΠΟΛ 1018/6.3.2010 στο site του 
Συνδέσµου. 
 
Με τιµή, 
 
Σ. Γιαννίρης 
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