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Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, µέσω συνεργασιών και εταιρικών µετασχηµατισµών και άλλες διατάξεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών εφαρµόζεται επί όλων των µορφών µετα-
σχηµατισµών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4601/2019 (Α΄ 44). 

2. Ο παρών εφαρµόζεται και σε µορφές µετασχηµατι-
σµών που προβλέπονται από το ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217),
τον ν. 2166/1993 (Α΄ 137), τον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και
άλλους νόµους, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού πε-
ριεχοµένου, που δεν περιλαµβάνονται στις µορφές των
µετασχηµατισµών της παρ. 1.

3. Ως προς τις φορολογικές ρυθµίσεις και τα πλεονε-
κτήµατα ή κίνητρα που παρέχονται, η εφαρµογή των άρ-
θρων 1-9 αποκλείει την εφαρµογή του ν.δ. 1297/1972,
του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακό-
λουθοι ορισµοί: 
α) Ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που προκύπτει

από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό επιχειρήσε-
ων, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρικών µετασχηµατι-
σµών του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και της εισφοράς ατοµι-
κής επιχείρησης σε οποιασδήποτε µορφής υφιστάµενη ή
νέα εταιρεία.
β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώ-

νει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
βα) δηµιουργείται δυνάµει οποιασδήποτε µορφής σύµ-

βασης ή συµφωνίας µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώ-
πων, κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), I µε σκοπό την ίδρυση οποιασδή-
ποτε µορφής νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντό-
τητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συµπεριλαµ-
βανοµένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισµών, των
οργανώσεων ή των οµάδων παραγωγών ανεξαρτήτως
νοµικής µορφής ή ii µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γε-
ωργία ή iii τη σύµβαση δικαιόχρησης (franchising), 
ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχει-

ρηµατικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόµενων εται-
ρειών ή προσώπων, 
βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ηµε-

ροµηνία σύναψης της συµφωνίας ή ίδρυσης του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, και 
βδ) ο συνολικός µέσος κύκλος εργασιών των εταιρει-

ών που µετέχουν σε αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την
προηγούµενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος µε ποσο-
στό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργα-
σιών της εταιρείας µε τον µεγαλύτερο, µεταξύ των συ-
νεργαζόµενων εταιρειών, µέσο κύκλο εργασιών της τε-
λευταίας τριετίας. 

Άρθρο 3
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση

µετασχηµατισµού επιχειρήσεων

Στην περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης, κατά

την έννοια του άρθρου 1, παρέχεται στη νέα εταιρεία το
κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισο-
δήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερ-
δών, τα οποία προκύπτουν, µε βάση τη φορολογική νο-
µοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφό-
σον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ο συνολικός µέσος κύκλος εργασιών των µετασχη-

µατιζόµενων εταιρειών ή ατοµικών επιχειρήσεων, κατά
περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη τριε-
τία, είναι τουλάχιστον ίσος µε ποσοστό εκατόν πενήντα
τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή
ατοµικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, µε τον µεγαλύ-
τερο µεταξύ των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή ατο-
µικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, µέσο κύκλο εργα-
σιών της τελευταίας τριετίας, και 
β) οι µετασχηµατιζόµενες εταιρείες ή ατοµικές επιχει-

ρήσεις είναι πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις
(ΜµΕ), βάσει του ορισµού του άρθρου 2 του Παραρτήµα-
τος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισµένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Α-
παλλακτικός Κανονισµός (Γ.Α.Κ.)] (L 187),
γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το

άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκρι-
µένων και δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων ή,
κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος, των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή
ατοµικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουµένων
των µεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή µεγαλύτερος
από το ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων
(375.000) ευρώ, και
δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα

(9) εργαζόµενους, µε πλήρη απασχόληση. 

Άρθρο 4
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση

συνεργασίας προσώπων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συ-
νεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β΄ του
άρθρου 2, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την
καταβολή φόρου εισοδήµατος για κάθε συνεργαζόµενο
πρόσωπο επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερ-
δών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµο-
θεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Στην πε-
ρίπτωση που η συνεργασία πραγµατοποιείται δυνάµει
της ίδρυσης νέου νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής ο-
ντότητας, καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα ει-
σφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας ποσό ίσο µε το δέκα
τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του κεφα-
λαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νοµικού προσώ-
που ή της νέας νοµικής οντότητας δεν υπολείπεται του
ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευ-
ρώ.  Αν η συνεργασία προσώπων πραγµατοποιείται δυ-
νάµει σύµβασης µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωρ-
γία, σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο συνεργαζόµενος παρα-
γωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ί-
σες µε το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της
συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων
παραγωγής του.
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Άρθρο 5
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση

εισφοράς ατοµικής επιχείρησης

Στην περίπτωση εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε ο-
ποιασδήποτε µορφής εταιρεία, παρέχεται στη νέα εται-
ρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου
εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου
κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική
νοµοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), ε-
φόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η εισφερόµενη ατοµική επιχείρηση έχει πραγµατο-

ποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από
την ηµεροµηνία της εισφοράς,
β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία µε το διπλο-

γραφικό σύστηµα, και 
γ) σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατοµικών ε-

πιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας εί-
ναι ίσος ή µεγαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν πενήντα
τοις εκατό (150%) από τον κύκλο εργασιών της ατοµικής
επιχείρησης µε τον µεγαλύτερο µεταξύ των εισφερόµε-
νων ατοµικών επιχειρήσεων µέσο κύκλο εργασιών της
τελευταίας τριετίας. 

Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον 

φόρο εισοδήµατος

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, η απαλλαγή
από τον φόρο εφαρµόζεται για έως εννέα (9) φορολογι-
κά έτη, αρχής γενοµένης από το επόµενο έτος της ηµε-
ροµηνίας ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού εταιρειών
οποιασδήποτε µορφής ή της ηµεροµηνίας πραγµατοποί-
ησης εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε
µορφής εταιρεία ή της ηµεροµηνίας έναρξης της οποιασ-
δήποτε µορφής συνεργασίας. 

2. Στην περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης κα-
τά την έννοια του άρθρου 1, ή εισφοράς ατοµικής επιχεί-
ρησης άρθρου 5, το φορολογικό όφελος δεν µπορεί να
υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, σε διάστηµα έως εννέα (9) ετών από την
ηµεροµηνία εφαρµογής της απαλλαγής από τον φόρο
κατά τις παρ. 1 και 3. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση
συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β΄ άρ-
θρου 2, το φορολογικό όφελος δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευ-
ρώ για καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα, το ο-
ποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από
τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστηµα έως
τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της α-
παλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4. 

4. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις κατασκευαστικές
κοινοπραξίες, καθώς και στους µετασχηµατισµούς και
τις συνεργασίες κατά την έννοια της περ. β΄ του άρθρου
2, στις οποίες µετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, κατα-
σκευαστικές κοινοπραξίες. 

5. Αν η συνεργασία δηµιουργείται δυνάµει συµφωνίας
δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής
παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου
(franchisee). 

Άρθρο 7
Απαλλαγή εισοδήµατος από υπεραξία µεταβίβασης 

παγίων σε τρίτο

Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης κατά την
έννοια του άρθρου 1, το εισόδηµα που προκύπτει από
την υπεραξία µεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητι-
κού της νέας εταιρείας σε τρίτο, απαλλάσσεται από τον
φόρο εισοδήµατος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: 
α) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το

άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκρι-
µένων και δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων ή,
κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος, των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσε-
ων, αφαιρουµένων των µεταξύ τους συναλλαγών, είναι ί-
σος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδο-
µήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ, 
β) η µεταβίβαση των στοιχείων παγίου ενεργητικού

της νέας εταιρείας σε τρίτο αφορά σε στοιχεία, που µε-
ταφέρθηκαν από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις,
και πραγµατοποιείται εντός πενταετίας από την ηµερο-
µηνία, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης του µετασχηµατι-
σµού εταιρειών κατά τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή την
πραγµατοποίηση της εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε
οποιασδήποτε µορφής εταιρεία κατά τις διατάξεις που
διέπουν τον οικείο τύπο νέας εταιρείας, και
γ) η συνολική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού

της νέας εταιρείας, που µεταβιβάζονται, όπως αυτή προ-
κύπτει κατόπιν αποτίµησης σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, είναι ίση ή µικρότερη από το είκοσι τοις εκα-
τό (20%) του µέσου κύκλου εργασιών των µετασχηµατι-
ζόµενων επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας. 

Άρθρο 8
Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών

Σε περίπτωση εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε εται-
ρεία κατά την έννοια του άρθρου 1, οι πάσης φύσεως δι-
οικητικές άδειες, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπο-
παγών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της ατοµικής ε-
πιχείρησης, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας ε-
ταιρείας. Οµοίως είναι δυνατή α) η µεταφορά των δικαι-
ωµάτων και απαιτήσεων που έχουν κατοχυρώσει οι ατο-
µικές επιχειρήσεις από διάφορους φορείς, εθνικούς και
ευρωπαϊκούς, καθώς και β) η διατήρηση των ευεργετη-
µάτων του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στα οποία είχαν εντα-
χθεί, περί µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών και γ) η
εισφορά τους στη νέα εταιρεία.

Άρθρο 9
Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήµου και συναφείς 

φορολογικές απαλλαγές

1. Η σύµβαση που προβλέπεται στο άρθρο 1, η εισφο-
ρά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ε-
πιχειρήσεων, που µετασχηµατίζονται, κάθε σχετική πρά-
ξη ή συµφωνία που αφορά στην εισφορά ή µεταβίβαση
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµά-
των και υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού
δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο αρµόδιων ορ-
γάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση
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συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και
κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον µε-
τασχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δηµο-
σίευση αυτών στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και η µεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισο-
δήµατος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος
χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δηµο-
σίου, ως και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρί-
του.

2. Για τη µεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πρά-
ξεων µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των επι-
χειρήσεων, που µετασχηµατίζονται, καταβάλλονται µό-
νο πάγια δικαιώµατα εµµίσθων ή αµίσθων υποθηκοφυλά-
κων και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων, πο-
σού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε
άλλη επιβάρυνση, αµοιβή, ή τέλος, ανεξαρτήτως του
χρόνου πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού και συ-
ντέλεσης των σχετικών πράξεων µεταβίβασης. Για τη
µεταγραφή των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων
που µεταβιβάζονται, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 8
του άρθρου 16 του v. 2515/1997 (Α΄ 154).

Άρθρο 10
Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις 

απόκτησης εταιρικών συµµετοχών

1. Σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συµµετοχών σε
άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπα-
νών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγµατοποι-
ούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συµµετο-
χών. 

2. Η έκπτωση της παρ. 1 επιτρέπεται, εφόσον πληρού-
νται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, της ο-

ποίας οι συµµετοχές µεταβιβάζονται, και της αποκτώσας
τις συµµετοχές εταιρείας που αποκτά τις συµµετοχές,
σύµφωνα µε τις τελευταίες εγκεκριµένες και δηµοσιευ-
µένες οικονοµικές καταστάσεις ή, κατά περίπτωση, τις
τελευταίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος είναι ί-
σος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενή-
ντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και 
β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν

υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του µέσου κύ-
κλου εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συµµετο-
χές, κατά την τελευταία τριετία προ της απόκτησης των
εταιρικών συµµετοχών.
Οι ως άνω προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δα-

πανών δεν απαιτείται να συντρέχουν, εάν η εταιρεία που
αποκτά τις συµµετοχές, δεν έχει συµπληρώσει ένα (1)
πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δρα-
στηριότητα εκτός της συµµετοχής.

Άρθρο 11
Μεταφορά ζηµίας - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2

του ν. 2166/1993

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (A΄ 137) α-
ντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Εφόσον µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των
µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο
ζηµιών τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων, τούτο εµ-
φανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό
τους και στον ισολογισµό της νέας εταιρείας.

Η µεταφερόµενη στον ισολογισµό της νέας εταιρείας
ζηµία, κατά το ποσό που τυχόν δεν συµψηφίζεται µε
κέρδη υφιστάµενα κατά τον µετασχηµατισµό, συµψηφί-
ζεται µε τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της
τρέχουσας ή επόµενων χρήσεων, µόνο κατά το µέρος
που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύµφωνα µε τις γενι-
κές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήµατος, εφό-
σον ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το
άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκρι-
µένων και δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων ή,
κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών,
αφαιρουµένων των τυχόν µεταξύ τους συναλλαγών, εί-
ναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων
πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. 
Το ποσό της µη αναγνωριζόµενης προς συµψηφισµό

ζηµίας µπορεί να αποσβέννυται κάθε χρόνο χωρίς δικαί-
ωµα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συµψηφι-
σµού µε τα προκύπτοντα κέρδη. 
Οι επιχειρήσεις που ρύθµισαν τα χρέη τους σύµφωνα

µε τα άρθρα 31 έως 64 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), µπο-
ρούν να µεταφέρουν εν όλω ή εν µέρει το υπόλοιπο του
λογαριασµού µε τις ζηµίες, το οποίο προκύπτει µετά τη
σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης µε τους πιστωτές τους
και την επικύρωσή της από το αρµόδιο δικαστήριο, κατά
τους ορισµούς του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί Ελληνι-
κών Λογιστικών Προτύπων. 
Ειδικά για τη ζηµία παρελθουσών χρήσεων της απορ-

ροφώσας ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµέ-
νης ευθύνης εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου
27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013,
Α΄ 167).»

2. Η νέα εταιρεία δύναται να εφαρµόσει την απαλλαγή
από τον φόρο της παρ. 1 του άρθρου 3 κατά το αµέσως
επόµενο έτος από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µε-
ταφοράς ζηµίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 2166/1993. 

Άρθρο 12
Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή 

φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Προσθήκη εδαφίων
στην παρ. 1 άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217),
µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται νέο δεύτερο και
τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«1. Η κατά άρθρον 1 του παρόντος σύµβασις περί συγ-
χωνεύσεως ή µετατροπής, η εισφορά και µεταβίβασις
των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων ή
µετατρεπόµενων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή
συµφωνία αφορώσα την εισφοράν ή µεταβίβασιν στοι-
χείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων, ως και παντός εµπραγµάτου δικαιώ-
µατος, αι αποφάσεις των κατά νόµον οργάνων των συγ-
χωνευοµένων ή µετατρεποµένων εταιρειών και πάσα
άλλη συµφωνία ή πράξις απαιτούµενη δια την συγχώ-
νευσιν ή µετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας,
η δηµοσίευσις αυτών εν τω Δελτίω Ανωνύµων Εταιρειών
της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και η µεταγραφή των
σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέ-
λους χαρτοσήµου, ή οποιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ
του Δηµοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ οι-
ουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου ε-
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φαρµόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας
εταιρείας, δηλαδή, το άθροισµα του κύκλου εργασιών
των τελευταίων εγκεκριµένων και δηµοσιευµένων οικο-
νοµικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταί-
ων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των µετασχηµα-
τιζόµενων επιχειρήσεων, αφαιρουµένων των µεταξύ
τους συναλλαγών, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το πο-
σό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.
Για την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου, απαιτείται να
έχει καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί
προγενέστερων αυξήσεων του κεφαλαίου των εταιρει-
ών, που συµµετέχουν στον µετασχηµατισµό, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
Προκειµένου περί ακινήτων ανηκόντων και χρησιµο-

ποιουµένων από την συγχωνευοµένην ή µετατρεποµέ-
νην επιχείρησιν και εισφεροµένων εις την συγχωνεύ-
σουσαν ή την συνιστωµένην εταιρείαν, η απαλλαγή από
του φόρου µεταβιβάσεως χωρεί υπό την προϋπόθεσιν ό-
τι τα εισφερόµενα ακίνητα θα χρησιµοποιηθούν δια τας
ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωµένης εται-
ρείας τουλάχιστον επί µιαν πενταετίαν από της συγχω-
νεύσεως ή µετατροπής.
Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου µεταβιβάσεως

ακινήτων περιλαµβάνει και την περίπτωσιν καθ’ ήν το ει-
σφερόµενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωµέ-
νην εταιρείαν ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις
την συγχωνευοµένην ή µετατρεποµένην εταιρείαν και α-
ποδεδειγµένως είχε χρησιµοποιηθή δια τας ανάγκας αυ-
τής επί µιαν πενταετίαν προ της συγχωνεύσεως ή µετα-
τροπής υπό την προϋπόθεσιν ότι θα χρησιµοποιηθή δια
τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωµένης ε-
ταιρείας τουλάχιστον επί µιαν πενταετίαν από της συγ-
χωνεύσεως ή της µετατροπής.
Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται όπως

η συγχωνεύουσα ή συνιστωµένη εταιρεία, υπό την προϋ-
πόθεσιν ότι δεν µεταβάλλεται το κύριον αντικείµενον
των εργασιών της: 
α. Εκµισθώνη τα ακίνητα. 
β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή µετατρο-

πής αποκτώµενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεσιν ότι το
προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιµοποιηθή εντός προθε-
σµίας δύο (2) ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτη-
σιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων περιουσια-
κών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυ-
πηρετούν τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή δι’ εξόφλη-
σιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά
Ιδρύµατα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δηµό-
σιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών προς Ασφαλιστικά
Ιδρύµατα και Ταµεία, υφισταµένων κατά την εκποίησιν
των ακινήτων.
Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παρα-

γράφου δεν εφαρµόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν
σε µετατρεπόµενες επιχειρήσεις µε κύριο αντικείµενο
εργασιών την κατασκευή ή εκµετάλλευση ακινήτων.» 

Άρθρο 13
Απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης

κεφαλαίου - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 2166/1993

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137),
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόµου σύµβαση,
η εισφορά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεί-
ων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετι-
κή πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβί-
βαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαι-
ωµάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εµπράγµατου ή ενο-
χικού δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο οργά-
νων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση συµ-
µετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κά-
θε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για το µετα-
σχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δηµοσί-
ευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως και η µεταγραφή των σχετι-
κών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήµου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δη-
µοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ οιουδήποτε
τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρµόζεται
και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας,
δηλαδή, το άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευ-
ταίων εγκεκριµένων και δηµοσιευµένων οικονοµικών κα-
ταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσε-
ων φορολογίας εισοδήµατος των µετασχηµατιζόµενων
επιχειρήσεων, αφαιρουµένων των µεταξύ τους συναλλα-
γών, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τετρα-
κοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. 
Για τη µεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξε-

ων µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των µετα-
σχηµατιζόµενων επιχειρήσεων καταβάλλονται µόνο πά-
για δικαιώµατα εµµίσθων ή αµίσθων υποθηκοφυλάκων
και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων, ποσού ύ-
ψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη
επιβάρυνση, αµοιβή, επίδοµα ή τέλος, ανεξαρτήτως του
χρόνου πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού και συ-
ντέλεσης των σχετικών πράξεων µεταβίβασης. Για τη
µεταγραφή των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων
που µεταβιβάζονται εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 8
του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).»

Άρθρο 14
Κίνητρα για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων - 

Τροποποίηση άρθρου 61 του ν. 4438/2016

1. Στο άρθρο 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), α) τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο µε την απαλοιφή της πρόβλε-
ψης εξαίρεσης από την απαλλαγή του φόρου συγκέ-
ντρωσης κεφαλαίου, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδά-
φιο, ως προς την εφαρµογή των κινήτρων για µετασχη-
µατισµούς επιχειρήσεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και
στην περίπτωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
γ) απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 61 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 61
Κίνητρα για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων 

µε τον ν. 4172/2013

Για µετασχηµατισµούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η σύµβαση, η εισφορά και η
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχη-
µατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συµ-
φωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων
του ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και
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υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώ-
µατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετα-
σχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση συµµετοχής στο κε-
φάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συµφω-
νία ή πράξη που απαιτείται για τον µετασχηµατισµό ή τη
σύσταση της νέας εταιρείας, η δηµοσίευση αυτών στο
Γ.Ε.ΜΗ. και η µεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλ-
λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιο-
δήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δηµοσίου, καθώς και από
κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρί-
του. Η απαλλαγή του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζε-
ται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας,
ήτοι το άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευταίων
εγκεκριµένων και δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστά-
σεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήµατος των µετασχηµατιζόµενων εται-
ρειών, αφαιρουµένων των τυχόν µεταξύ τους συναλλα-
γών, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τετρα-
κοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Αναφορικά µε
τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήµατος, εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν,
αντίστοιχα.»

2. Η παρ. 1 ισχύει για µετασχηµατισµούς των οποίων η
διαδικασία αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Άρθρο 15
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην 

περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, 
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών

1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την κατα-
βολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκη-
ση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό πενή-
ντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και ενώσε-

ων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων
του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και προµηθεύ-
ουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσό-
τητες προϊόντων ίσες µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή
παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε συ-

γκεκριµένη επιχείρηση - αγοραστή, µε αντικείµενο τη
συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά πο-
σοτήτων προϊόντων ίσων µε εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων
ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται α-
πό το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. 

Άρθρο 16
Συµβολαιακή γεωργία

Η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων µεταξύ
παραγωγών και αγοραστών δύναται να συµφωνείται µε

ιδιωτικές έγγραφες συµβάσεις βεβαίας χρονολογίας. Οι
συµβάσεις, που καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα
συµβαλλόµενα µέρη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
«my AADE», σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 8 του
ν. 1882/1990 (Α΄ 43). 
Στις συµβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρµο-

γή άρθρου 15, περιλαµβάνονται: 
α) το είδος, η καλλιεργούµενη έκταση και η ποσότητα

των προς πώληση αγροτικών προϊόντων,
β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης,

η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος,
και
γ) η τιµή του προϊόντος. 

Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να καθορί-
ζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγη-
ση της απαλλαγής και τον έλεγχο των προϋποθέσεων
άρθρου 15 και του δεύτερου  εδαφίου άρθρου 4, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των ως άνω άρθρων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζο-
νται και άλλες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται υπο-
χρεωτικά στις συµβάσεις της παρ. 1 άρθρου 16 και να
καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των
συµβάσεων αυτών ανά γεωργικό προϊόν.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄
217), εφαρµόζονται σε περιπτώσεις µετατροπών ή συγ-
χωνεύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος και έως πέντε (5) έτη από την η-
µεροµηνία ολοκλήρωσης αυτών και ως προς τις οποίες
δεν έχει συντελεστεί έως σήµερα µεταβίβαση µετοχών
ή εταιρικών µεριδίων.

Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις

Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α΄
217), ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής άρθρων 1, 2
και 3 του ίδιου νοµοθετικού διατάγµατος, καταργούνται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 20
Καταπιστευµατικοί λογαριασµοί (escrow accounts)

Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63),
προστίθεται η αναφορά σε προµήθειες, υπηρεσίες και α-
γορές, η φράση «σε εµπορικές τράπεζες» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «σε πιστωτικά ιδρύµατα ή στον δε-
σµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων», στην παρ. 2 προστίθεται αναφορά στο Ταµείο Πα-
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ρακαταθηκών και Δανείων», καθώς και νέο εδάφιο και το
άρθρο 58 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης καθεστώτων ενι-
σχύσεων, χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, έργων, προ-
µηθειών, υπηρεσιών και αγορών που περιλαµβάνονται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσ-
σονται προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης από-
φασης έγκρισης της χρηµατοδότησης από το αρµόδιο
όργανο, να προχωρούν σε άνοιγµα ειδικών δεσµευµέ-
νων καταπιστευτικών λογαριασµών (escrow accounts) σε
πιστωτικά ιδρύµατα  ή στον δεσµευµένο τοµέα του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

2. Στους λογαριασµούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγ-
µατός τους, δύναται να εκταµιεύονται από τους εκάστο-
τε φορείς χρηµατοδότησης προκαταβολές χρηµατοδό-
τησης, και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαρια-
σµό κατόπιν της έκδοσης και κοινοποίησης στο οικείο πι-
στωτικό ίδρυµα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων  των αντίστοιχων εγκρίσεων πληρωµών. 
Οι ανωτέρω λογαριασµοί είναι ακατάσχετοι έναντι ό-

λων των δανειστών τους, για χρέη και οφειλές τους από
κάθε αιτία.

3. Το κόστος ανοίγµατος των λογαριασµών της παρ. 1
βαρύνει τους δικαιούχους. Οι τόκοι που τυχόν δηµιουρ-
γούνται από την παραµονή των πιστώσεων στους λογα-
ριασµούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δηµό-
σιο.

4. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για την Ειδική Υ-
πηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού,
του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
για τα καθεστώτα ή τα προγράµµατα της παρ. 1 Υπουρ-
γού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηµατοδότη-
σης των λογαριασµών και χορήγησης των χρηµατοδοτή-
σεων, οι όροι σχετικά µε τη λειτουργία των ως άνω λο-
γαριασµών, η διαδικασία επιστροφής των τυχόν δηµι-
ουργούµενων τόκων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και κάθε
αναγκαίο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρό-
ντος.»

Άρθρο 21
Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) και της Γενικής 

Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) 

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση και υπη-
ρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηµα-
τοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες υ-
πάγονται στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικών Ε-
λέγχων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολι-
τικής του Υπουργείου Οικονοµικών, δύνανται να εκπαι-
δεύονται στο αντικείµενο είτε της εφαρµοσµένης ελε-
γκτικής - λογιστικής είτε της δηµόσιας ελεγκτικής λογι-
στικής, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής ε-
πάρκειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του ορκω-
τού ελεγκτή - λογιστή ή του δηµοσιονοµικού ελεγκτή και
να διδάσκονται την ύλη αντίστοιχων διεθνών επαγγελ-
µατικών πιστοποιήσεων µε στόχο την απόκτησή τους.

2. Η ανωτέρω εκπαίδευση παρέχεται από ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα ή από φορείς επαγγελµατικής πιστοποίησης σε
συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης.

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του παρόντος καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας
της παρ. 1 υποχρεούνται να παρέχουν πραγµατική υπη-
ρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε. και στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. για πέντε (5) έτη
µετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης. Εάν η α-
νωτέρω υποχρέωση δεν τηρηθεί, το κόστος της παρα-
σχεθείσας επιµόρφωσης καταλογίζεται, µε απόφαση
του αρµόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και αναζητείται
ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

5. Ο αριθµός των υπαλλήλων που δύνανται κάθε χρό-
νο να λάβουν την παραπάνω εκπαίδευση, τα κριτήρια και
η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 22
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής

Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την 1η.1.2023 και
πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από την α-
νωτέρω ηµεροµηνία, µε µέριµνα του Υπουργείου Οικο-
νοµικών διενεργείται αξιολόγηση για τα αποτελέσµατα
της εφαρµογής του παρόντος, σύµφωνα και µε το άρθρο
56 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οποία κατατίθεται στη
Βουλή των Ελλήνων και συζητείται σύµφωνα µε τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της.

Άρθρο 23
Υπολογισµός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά 
εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου - Τροποποίηση 

Ενότητας Γ΄ άρθρου 4 του ν. 4223/2013

Στην Ενότητα Γ΄ άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287),
α) προστίθενται νέο έκτο και έβδοµο εδάφιο, β) διορθώ-
νεται παρόραµα στο νέο όγδοο εδάφιο και η Ενότητα Γ΄
διαµορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισµός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά
εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου.
Για δικαιώµατα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί

της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακι-
νήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), σύµ-
φωνα µε την κατωτέρω κλίµακα:

Κλιµάκια συνολικής Συντελεστής φόρου 
αξίας ακινήτου σε ευρώ              ανά κλιµάκιο αξίας

0,01-400.000 0%
400.000,01-500.000 0,20%
500.000,01-600.000 0,30%
600.000,01-700.000 0,40%
700.000,01-800.000 0,50%
800.000,01-900.000 0,60%
900.000,01-1.000.000 0,70%
1.000.000,01-2.000.000 0,90%
>=2.000.000,01 1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του εκατό
τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας του ακινή-
του, όπως το δικαίωµα αυτό αναγράφεται στη δήλωση
στοιχείων ακινήτων, αποµειώνεται µε βάση τον συντελε-
στή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του
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ν. 3842/2010 (Α΄ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία
στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιµερίζεται σύµφωνα
µε την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του προηγούµενου ε-
δαφίου υπολογίζεται σύµφωνα µε το τρίτο και το τέταρ-
το εδάφιο της Ενότητας Ε΄.
Η παρούσα Ενότητα εφαρµόζεται, εφόσον η συνολική

αξία ακίνητης περιουσίας του υποκειµένου στον φόρο,
όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε΄, υπερ-
βαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρµόζεται για δικαιώµατα

επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού ούτε για
δικαιώµατα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των
εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έ-
χουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή
ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά
ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρί-
σκονται.
Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε

δικαίωµα επί οικοπέδου µε ή χωρίς κτίσµα, όταν το πο-
σοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υ-
περβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίω-
µα επί του οικοπέδου δεν λαµβάνεται υπόψη για την ε-
φαρµογή του συντελεστή φόρου ανά κλιµάκιο αξίας της
παρούσας Ενότητας, λαµβάνεται όµως υπόψη για τη συ-
νολική αξία της περιουσίας του υποκειµένου στον φόρο
για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε΄. 
Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 η παρούσα Ενότη-

τα δεν εφαρµόζεται και για δικαιώµατα επί ιστορικών
διατηρητέων µνηµείων ή έργων τέχνης, που προστατεύ-
ονται από τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και τα οποία δεν κα-
ταλαµβάνονται από το προηγούµενο εδάφιο, καθώς και
για δικαιώµατα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηρι-
στεί µέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), εφόσον τα ως άνω
µνηµεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της
1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά
ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρί-
σκονται.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από τη 19η.5.2022 και εφαρµόζεται
για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και εποµένων.

Άρθρο 24
Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Η παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) τροπο-
ποιείται µε την προσθήκη νέου δεύτερου εδαφίου και
διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόπο-
σες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποί-
ες η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία ερ-
γάσιµη ηµέρα του µήνα έκδοσης της πράξης προσδιορι-
σµού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισµού φόρου εκ-
δοθεί µέχρι τις 15 του µήνα αυτού, άλλως µέχρι την τε-
λευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκ-
δοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, οι δε επόµενες
δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµε-
νου µήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµε-
νου έτους.
Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη

διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εκδοθεί µέχρι και
την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι

και την 31η Μαΐου 2022.
Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλε-

ται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουάρι-
ου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισµού του
φόρου έχει εκδοθεί µέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η
πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρί-
ου 2014.
Ποσά φόρου µέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και

δεν είναι απαιτητά.
Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-

σµού του φόρου έχει εκδοθεί µέχρι και την 26η του µη-
νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι
και την 30ή του µηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό-
ση καταβάλλεται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται

µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου 2016 και η τελευταία µέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.
Ειδικά για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται

µέχρι και την 29η Σεπτεµβρίου 2017 και η τελευταία µέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι-

σµού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2018, η
πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρί-
ου 2018.
Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορι-

σµού του φόρου εκδοθεί µέχρι τη 16η Σεπτεµβρίου
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 30ή Σε-
πτεµβρίου 2019.
Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες
µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται
να καταβληθούν µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του µηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεµιά από τις επόµε-
νες, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων
(4) επόµενων µηνών.
Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες
µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται
να καταβληθούν µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του µηνός Οκτωβρίου 2021 και καθεµιά από τις επόµε-
νες, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων
(4) επόµενων µηνών.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από τη 19η.5.2022.

Άρθρο 25
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για επιχειρήσεις µε µεγάλες οικονοµικές απώλειες 

σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
- Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4859/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 (Α΄ 228) τρο-
ποποιείται µε την προσθήκη της διαζευκτικής δυνατότη-
τας εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας για τη χορή-
γηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Η ενίσχυση χορηγείται, κατά την παρ. 3, είτε σύµ-
φωνα µε την υπό στοιχεία 2020/C 91 I/01 της 20ής Μαρ-
τίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προ-
σωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης
µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έ-
γκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ε-
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πιτροπή, είτε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Επι-
τροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας («de
minimis»).»

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Αρωγής και τον Λογαριασµό

Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση άρθρου 14 και 
άρθρου 24 του ν. 4797/2021

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται, προκειµένου να δι-
ευρυνθεί ο σκοπός του Ταµείου, και η παρ. 1 του άρθρου
14 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Συστήνεται Ταµείο Κρατικής Αρωγής µε τη µορφή
Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου (εφεξής «Τα-
µείο»). Το Ταµείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονο-
µικών, υποστηρίζεται διοικητικά και οικονοµικά από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός
του Ταµείου είναι η χρηµατοδότηση προγραµµάτων και
δράσεων που συνδέονται µε τις θεοµηνίες, ιδίως προ-
γραµµάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέ-
ντων, αποκαταστάσεων µετά από θεοµηνίες και πρόλη-
ψης και προστασίας από θεοµηνίες, συµπληρωµατικά
προς τις ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 24 του
ν. 4797/2021 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του
µε τρία νέα εδάφια και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος για
τον Οργανισµό του Ταµείου Κρατικής Αρωγής της παρ. 5
του άρθρου 14, ο Λογαριασµός Κρατικής Αρωγής της
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14, τελεί υπό τη διαχείρι-
ση και εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών και κινείται
µε εντολές του. Τα ποσά που κατατίθενται στον Λογα-
ριασµό Κρατικής Αρωγής αποτελούν έσοδα του Κρατι-
κού Προϋπολογισµού κατά το οικονοµικό έτος που αυτά
κατατίθενται. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εγγράφονται στον τακτικό προϋ-
πολογισµό πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση προγραµ-

µάτων ή δράσεων, που συνδέονται µε τις θεοµηνίες, ι-
δίως προγραµµάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυ-
σης πληγέντων, αποκαταστάσεων µετά από θεοµηνίες
και πρόληψης και προστασίας από θεοµηνίες. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: α) ο
τρόπος κίνησης του λογαριασµού, β) κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής άρθρου 13, το ποσό που πρόκειται να δια-
τεθεί ανά φορέα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 27
Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

1. Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1),
περί της ακρόασης του ασφαλισµένου πριν από την έκ-
δοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την α-
πονοµή σύνταξης, δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις αι-
τήσεων για απονοµή σύνταξης που υποβάλλονται σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 4670/2020
(Α΄ 43), περί του ψηφιακού µετασχηµατισµού της διαδι-
κασίας απονοµής σύνταξης.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδό-
τησης που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει µε-
τασχηµατισµούς η διαδικασία των οποίων εκκινεί από
την ηµεροµηνία αυτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις.  
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




