Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια,
τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ
ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ
Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν "Κφρωςθ τθσ από 27 Μαρτίου 2015 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου "Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθ βιωςιμότθτα τθσ "Ελλθνικισ
Βιομθχανίασ Ζάχαρθσ Α.Ε." και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ" (Α'35)"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρκρο ....
1. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παρ. 1 προςτίκεται νζο εδάφιο ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 21, με το οποίο ρυκμίηεται το κζμα τθσ φορολογικισ αντιμετϊπιςθσ των αγροτικϊν
ενιςχφςεων - επιδοτιςεων οφτωσ ϊςτε να μθν προςμετρϊνται, μζχρι το φψοσ των 12.000
ευρϊ, κατά τθν διαδικαςία προςδιοριςμοφ του κζρδουσ από αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα. Επίςθσ ρυκμίηεται το κζμα τθσ εξαίρεςθσ των αποηθμιϊςεων (ςτο ςφνολο
τουσ), κατά τθν διαδικαςία προςδιοριςμοφ του κζρδουσ από αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα.
2. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 8 ςτο
άρκρο 26 προκειμζνου να αναγνωρίηονται με ειδικό τρόπο οι επιςφαλείσ απαιτιςεισ για τα
πρακτορεία του ΟΡΑΡ. Για τισ επιχειριςεισ αυτζσ υπάρχουν αςτάκμθτοι παράγοντεσ
αναφορικά με τα ζςοδα και τισ δαπάνεσ τουσ, ςυνυφαςμζνοι με τθν όλθ λειτουργία τουσ.
Ειδικότερα, δεν υπάρχουν δικαιολογθτικά ςτοιχεία για τθν επιμζρουσ και κατά περίπτωςθ
δικαιολόγθςθ δαπανϊν τουσ, με αποτζλεςμα λόγω των κανονιςμϊν που ιςχφουν ςτα
παίγνια γενικά, να επιβαρφνονται και να πλθρϊνουν τα ποςά αυτά τα πρακτορεία, αν και
επί τθσ ουςίασ κα ζπρεπε τα υπόψθ ποςά να ακυρωκοφν ι να αντιλογιςκοφν.
3. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 4 ςτο
άρκρο 39, με τθν οποία κεςπίηεται θ δυνατότθτα εκχϊρθςθσ των ανείςπρακτων
ειςοδθμάτων από τθν εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ. Η εκχϊρθςθ προσ το Δθμόςιο κα
γίνεται χωρίσ αντάλλαγμα με διλωςθ του υπόχρεου ςτον αρμόδιο για τθ διλωςθ Φ.Ε.
Ρροϊςτάμενο τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. Οι διατάξεισ αυτζσ κρίνονται
απαραίτθτεσ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ φορολογικι επιβάρυνςθ ιδιοκτθτϊν
ακίνθτθσ περιουςίασ που αποδεδειγμζνα δεν ειςπράττουν ειςοδιματα από τθν εκμίςκωςι
τθσ.
4. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 προςτίκενται νζα εδάφια ςτθν
παράγραφο 6 του άρκρου 67 και ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 68, με τα οποία παρζχεται
κίνθτρο για τθν άμεςθ είςπραξθ του φόρου ειςοδιματοσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ
ζτουσ, με τθν ταυτόχρονθ επιβράβευςθ των φορολογουμζνων που ανταποκρίνονται με
ςυνζπεια ςτισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.

5. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 5 ςτο
άρκρο 68, με τθν οποία αποςκοπείται θ απαλλαγι των Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, όταν αποκτοφν
αποκλειςτικά ζςοδα που πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του
ςκοποφ τουσ (π.χ. από ςυνδρομζσ των μελϊν), τα οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου.
Αντίςτοιχα, οι άτυπεσ ενϊςεισ ιδιοκτθτϊν και ενοίκων πολυκατοικίασ ι άλλου κτιρίου, όταν
δεν αποκτοφν φορολογθτζο ειςόδθμα, δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ.
6. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 προςτίκεται τελευταία παράγραφοσ
ςτο άρκρο 72, με τθν οποία, για όςουσ αςκοφν αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα,
μειϊνεται ςτο 1/2 θ προκαταβολι του φόρου μόνο για το φορολογικό ζτοσ 2014 που είναι
και το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του νζου Κ.Φ.Ε. και για πρϊτθ φορά οι αγρότεσ κα
φορολογθκοφν με βάςθ τα λογιςτικά κζρδθ τουσ.

Άρκρο ....
Με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πλιρθ απαλλαγι από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων ςτα ακίνθτα που ανικουν ςτον Ε.Ο.Τ., ςυμπλθρϊνεται ζνα
ακοφςιο κενό του νόμου. Συγκεκριμζνα, ο EOT απολάμβανε πλιρουσ απαλλαγισ από το
Φόρο Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ετϊν 2010 - 2013. Στο νόμο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιελιφκθςαν ςτισ
απαλλαγζσ το Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.), θ
Εταιρεία των Ακινιτων του Δθμοςίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και θ Εταιρεία «Ραράκτιο Αττικό
Μζτωπο Α.Ε.», τα οποία εκπλθρϊνουν παρεμφερείσ ςκοποφσ με τον Ε.Ο.Τ. και ζχουν
αλλθλζνδετεσ με αυτό αρμοδιότθτεσ.

Άρκρο ....
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ςκοπείται θ διευκόλυνςθ των οφειλετϊν, που επικυμοφν να
υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32α), αλλά αδυνατοφν να καταβάλλουν το
αντίςτοιχο ποςό για τθν υπαγωγι ςε αυτιν, επειδι ζχει προθγθκεί θ επιβολι υπζρ του
Δθμοςίου κατάςχεςθσ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τουσ και ωσ εκ τοφτου οι κατακζςεισ
τουσ είναι δεςμευμζνεσ.

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρκρο
Τροποποίθςθ Διατάξεων Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν.4172/2013, Α' 167)
1. Στο τζλοσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 21 του Κ.Φ.Ε. προςτίκενται νζο εδάφιο
ωσ εξισ:

«Ειδικά για τουσ αςκοφντεσ ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι αγροτικζσ
ενιςχφςεισ και επιδοτιςεισ που χορθγοφνται ςτα πλαίςια τθσ Κοινισ Γεωργικισ Ρολιτικισ,
περιλαμβάνονται ςτον προςδιοριςμό του κζρδουσ από αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα μόνο κατά το μζροσ των ενιςχφςεων που υπερβαίνουν τα δϊδεκα χιλιάδεσ
(12.000) ευρϊ, οι δε αγροτικζσ αποηθμιϊςεισ ςτο ςφνολο τουσ, δεν ςυνυπολογίηονται».
2. Στο άρκρο 26 του Κ.Φ.Ε. προςτίκεται νζα παράγραφοσ 8 ωσ εξισ:
«8. Στισ επιχειριςεισ επαγγελματιϊν πρακτόρων παιχνιδιϊν πρόγνωςθσ τθσ εταιρείασ
«Οργανιςμόσ Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου Α.Ε.» (Ο.Ρ.Α.Ρ. Α.Ε.) παρζχεται θ
δυνατότθτα ζκπτωςθσ για τισ πραγματοποιοφμενεσ πωλιςεισ τουσ, ποςοςτοφ με κλίμακα
ενάμιςι τοισ εκατό (1,5%) για αξίεσ μζχρι 500.000 ευρϊ και ζνα τοισ εκατό (1%) για αξίεσ
από 500.001 ζωσ 1.000.000 ευρϊ, ωσ ποςό πρόβλεψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων.»
3. Στο τζλοσ του άρκρου 39 του Κ.Φ.Ε. προςτίκεται νζα παράγραφοσ 4 που ζχει ωσ εξισ:
«4. Ειςοδιματα από τθν εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ που κεωροφνται ότι ζχουν
αποκτθκεί κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και τα οποία αποδεδειγμζνα δεν ζχουν
ειςπραχκεί από τον δικαιοφχο, επιτρζπεται να μθ ςυνυπολογίηονται ςτο ςυνολικό
ειςόδθμά του, εφόςον εκχωρθκοφν ςτο Δθμόςιο χωρίσ αντάλλαγμα. Η εκχϊρθςθ γίνεται με
διλωςθ του υπόχρεου ςε φόρο, θ οποία υποβάλλεται ςτον αρμόδιο για τθν παραλαβι τθσ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του Ρροϊςτάμενο τθσ δθμόςιασ οικονομικισ υπθρεςίασ
πριν τθν εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ετιςιασ διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ του
φορολογικοφ ζτουσ που αφορά. Το Δθμόςιο υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα του εκχωρθτι.
Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων κακορίηεται θ διαδικαςία, ο τφποσ
και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ εκχϊρθςθσ ειςοδθμάτων ςτο Δθμόςιο, τα δικαιολογθτικά
που ςυνυποβάλλονται με αυτι, θ διαδικαςία βεβαίωςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια
που είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου αυτισ.».
4. Στθν παρ. 6 του άρκρου 67 του Κ.Φ.Ε. προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ:
«Πταν ο φόροσ που οφείλεται με βάςθ τθν εμπρόκεςμθ αρχικι ι τροποποιθτικι διλωςθ
καταβάλλεται εφάπαξ μζςα ςτθν προκεςμία τθσ πρϊτθσ δόςθσ, παρζχεται ςτο ςυνολικό
ποςό του φόρου και των λοιπϊν ςυμβεβαιοφμενων με αυτόν οφειλϊν ζκπτωςθ δφο τοισ
εκατό (2%).»
5. Στθν παρ.3 του άρκρου 68 του Κ.Φ.Ε. προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ:
«Πταν ο φόροσ που οφείλεται με βάςθ τθν εμπρόκεςμθ διλωςθ καταβάλλεται εφάπαξ
μζςα ςτθν προκεςμία υποβολισ τθσ διλωςθσ, παρζχεται ζκπτωςθ δφο τοισ εκατό (2%) ςτο
ςυνολικό ποςό αυτοφ και των λοιπϊν ςυμβεβαιοφμενων με αυτόν οφειλϊν.»
6. Στο άρκρο 68 του Κ.Φ.Ε. προςτίκεται νζα παράγραφοσ 5 ωσ εξισ:
«5. Οι Σφλλογοι Γονζων και Κθδεμόνων που δεν αποκτοφν ζςοδα υποκείμενα ςε φόρο
ειςοδιματοσ, αλλά αποκλειςτικά και μόνο ζςοδα που πραγματοποιοφνται κατά τθν
επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ

φορολογίασ ειςοδιματοσ. Τα ανωτζρω ιςχφουν ανάλογα και για τισ άτυπεσ ενϊςεισ
ιδιοκτθτϊν και ενοίκων πολυκατοικίασ, όταν δεν αποκτοφν φορολογθτζο ειςόδθμα.».
7. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων ιςχφουν για τα ειςοδιματα που
αποκτϊνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 και μετά.
8. Στο τζλοσ του άρκρου 72 του Κ.Φ.Ε. προςτίκενται νζα παράγραφοσ ωσ εξισ:
«34. Ειδικά κατά το φορολογικό ζτοσ 2014 για όςουσ αποκτοφν ειςόδθμα από ατομικι
αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα το προσ βεβαίωςθ ποςό φόρου τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 69 περιορίηεται ςτο μιςό».
Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν από 8.5.2015.

Άρκρο
Απαλλαγι από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α των δικαιωμάτων ςτα ακίνθτα που ανικουν ςτον Ελλθνικό
Οργανιςμό Τουριςμοφ
Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287
Α'), μετά τισ λζξεισ «του άρκρου 2» προςτίκενται οι εξισ λζξεισ «κακϊσ και ςτον Ελλθνικό
Οργανιςμό Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.)». Η διάταξθ του προθγουμζνου εδαφίου ιςχφει από
1.1.2014.

Άρκρο
Ρίςτωςθ ποςϊν από καταςχζςεισ ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν κάλυψθ τθσ
πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ
1. Στο τζλοσ του άρκρου 13 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α) προςτίκενται νζα εδάφια ωσ εξισ:
"Κατ' εξαίρεςθ, με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ αιτιματοσ περί υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ
του παρόντοσ νόμου, τα αποδιδόμενα ποςά από καταςχζςεισ ςτα χζρια Ριςτωτικϊν
Ιδρυμάτων, λαμβάνονται υπόψθ και για τθν κάλυψθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ,
εφόςον ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 του παρόντοσ και δεν
πιςτϊνονται ςε άλλεσ οφειλζσ, που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά
τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που τα καταςχεμζνα ποςά, μετά τθν πάροδο τθσ
νόμιμθσ προκεςμίασ του άρκρου 30α και 32 του Ν. 356/1974, δεν ζχουν αποδοκεί, με
επιμζλεια του οφειλζτθ επιςπεφδεται θ απόδοςθ και εφαρμόηονται κατ' αναλογία τα
οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ του προθγοφμενου εδαφίου. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τθν
περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 του παρόντοσ νόμου. Η διάταξθ ιςχφει από
22.3.2015".

Ακινα 04-05-2015

O ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΟΥΦΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΑ

