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Άρθρο Ι

Ανακατανομή πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προστίθεται τρίτο εδάψιο και η 7ταρ.

3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του

αρμόδιου διατάκτη και σύμΦωνη γνώμη του προϊσταμένου Οικονομικών υπηρεσιών του

Φορέα του, δύναται να γίνονται μεταΦορές μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του

προϋπολογισμού του Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.

Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων είναι δυνατή η μεταΦορά

πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών ενός Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης,

εντός του ορίου πιστώσεων του Φορέα για κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο)

χωριστά, με απόΦαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμψωνης γνώμης του προϊσταμένου

οικονομικών υπηρεσιών του Φορέα του.

Οι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να ανακατανέμονται

κατά το δεύτερο εδάψιο, μόνο εντός του ορίου πιστώσεων εκάστου Φορέα της Κεντρικής

Διοίκησης γιατο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»

2. Η περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 Τροποποιείται ως προς την αναΦορά

σε Α.Λ.Ε. (Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου) αντί Κ.Α.Ε. (Κωδικού Αριθμού Εξόδου), στην ίδια

περίπτωση προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η περ. δ’ διαμορΦώνεται ως εξής:

<ιδ. Η μεταΦορά πιστώσεων από έναν Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλον Φορέα της

Κεντρικής Διοίκησης, για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

στις δεσμεύσεις ανά Φορέα, τομέα και Α.Λ.Ε., με τα οριζόμενα στις Συλλογικές ΑποΦάσεις

‘Εργων και Μελετών που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταψορές αυτές

δύνανται να πραγματοποιούνται και μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για την έκδοση των

σχετικών συ μψ ηψιστικών χρηματικών ενταλμάτων».



3. Στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 τροποποιείται Το ΤρίΤΟ εδάψιο με την

προσθήκη της εξαίρεσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προστίθενται

τέταρτο και πέμπτο εδάια και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η ετήσια πίστωση για κάθε έργο ή μελέτη που καθορίζεται με τη Συλλογική Απόψαση

‘Εργων ή Μελετών, δύναται να ανακατανέμεται στα έργα που έχουν περιληψθεί στην εν λόγω

ΣΑ. Η ανακατανομή αυτή πραγματοποιείται με απόψαση του αρμόδιου Υπουργού ή του

αρμόδιου οργάνου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή άλλου εξουσιοδοτημένου

οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης για τη ΣΑ. Με όμοια απόψαση είναι δυνατόν να

ανακατανέμονται εγκεκριμένες πιστώσεις έργων μεταξύ ΣΑ του ίδιου διατάκτη τόσο εντός

του συγχρηματοδοτούμενου όσο και εντός του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, υπό την

προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το άθροισμά τους κατά κατηγορία

(εθνικό/συγχρη ματοδοτούμενο), εξαιρου μένων των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πιστώσεις για τα έργα του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να ανακατανέμονται αποκλειστικά εντός του ορίου

των εγκεκριμένων πιστώσεων γιατο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι εμπλεκόμενοι ψορείς υποβάλλουν, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, στην αρμόδια

διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αίτημα ανακατανομής των πιστώσεων,

Προκειμένου να εκδοθεί η απόψαση του Υπουργού Οικονομικών της περ. δ’ της παρ. 5 του

άρθρου 71.»

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

της ΕυρωτταΙκής’Ενωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), το Πρώτο εδάψιο τροποποιείται,

προκειμένου να προβλεψθεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

και να αψαιρεθεί η αναψορά στον ειδικό Φορέα σε βάρος του οποίου εγγράψονται οι

πιστώσεις, προστίθενται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάψια και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων τα οποία εντάσσονται στο χρηματοδοτικό

σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης, χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του εθνικού σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ψήψιση και εγγραψή των απαιτούμενων

πιστώσεων διενεργείται στο υποσύνολο του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. που δημιουργείται

προς τον σκοπό αυτό, ως «Εθνικό Π.Δ.Ε. — Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Μέχρι

την προσαρμογή των σχετικών ηλεκτρονικών εψαρμογών του Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή, μέσω

αυτού, η διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, δημιουργούνται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ειδικοί ψορείς στο

εθνικό σκέλος εκάστου ψορέατου προϋπολογισμού. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Οι δαπάνες οικονομικού έτους



2021 εμψανίζονται απολογιστικά στους νέους ειδικούς ψορείς που δημιουργούνται κατά το

δεύτερο εδάψιο.»

2. Η παρ. ό του άρθρου 42 του ν. 4772/2021, για τις πιστώσεις των έργων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αντικαθίσταται ως εξής:

«ό. Η εγγραΦή τωνπιστώσεων κάθε έργου καιπρογράμματος γιατο έτος ένταξης προτείνεται

μετην Απόψαση Ένταξης του έργου, λαμβανομένου υπόψη του ορίου ιτιστώσεων Συλλογικής

Απόψασης Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Φορέα, ενώ για τα επόμενα έτη γίνεται με

πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμψωνης γνώμης του αρμόδιου υπουργού

για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.»

Άρθρο 3

Ρύθμιση Θεμάτων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου - Τροποποίηση του

άρθρου 91 του ν. 4270/2014

Στο άρθρο 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η περ. β) της παρ. 7 αντικαθίσταται, προστίθεται νέα

παρ. 8 και οι παρ. 7 και 8 διαμορψώνονται ως εξής:

«7. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται: α) η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και

εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο

τύπος των ενταλμάτων, τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β) οι άλλοι τίτλοι πληρωμής, με τους οποίους πληρώνονται οι σταθερές και διαρκούς ή
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, καθώς και οι ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από την

άσκηση ελέγχου των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και οι

οποίες υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου)).

8. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: α) οι σταθερές και διαρκούς ή
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες κατά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και β) οι ειδικές

δαπάνες που εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των ΔΥΕΕ και πληρώνονται με άλλους

τίτλους πληρωμής, υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.))

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής - Τροποποίηση

της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014

Η Παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) τροποποιείται, προκειμένου να

εξειδικευθούν οι υπάλληλοι στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών

Ενταλμάτων Προπληρωμής, και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.[Ι. στο όνομα υπαλλήλων που υπηρετούν σε διευθύνσεις ή
τμήματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε υπαλλήλους που εμπλέκονται στη

διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του

Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως

του μηχανογραψικού υλικού εισπράξεως καιπληρωμών».

Άρθρο 5



Ρυθμίσεις νια τους διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών - Τροποποίηση της παρ. Ι του

άρθρου 109 του ν. 4270/2014

Στην Παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τροιτοιτοιείται το τέταρτο εδάψιο,

Προκειμένου να εξειδικευθούν οι υιτάλληλοι στους οιταίους δεν ειτιτρέπεται η ανάθεση της

διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθεται, με απόψαση του αρμόδιου

Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, σε μόνιμους δημόσιους πολιτικούς

υπαλλήλους ή στρατιωτικούς εν γένει, με την επιψύλαξη των ειδικών διατάξεων του ν.

419/1976.

Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή δεν υπηρετεί μόνιμος δημόσιος

υπάλληλος, υπόλογος διαχειριστής ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής, εψόσον αυτός είναι

μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να ορίζει αναπληρωτή

διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που διενεργεί κατά το

χρόνο της αναπλήρωσης.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης παγίων προκαταβολών σε υπαλλήλους που

υπηρετούν σε διευθύνσεις ή τμήματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε

υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών.»

Άρθρο ό

Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασψαλείας

Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), α)

διαγράψεται στο πρώτο εδάψιο η Φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράψεται

το τρίτο εδάψιο και το άρθρο 15 διαμορψώνεται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,

Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταψορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των

δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων

Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασψαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του

προηγούμενου εδαψίου, εξακολουθεί να ισχύει το υψιοτάμενο νομοθετικό πλαίσιο που

καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών».

Άρθρο 7

Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α 148) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από Ιης.8.202θ, το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους έψεδρους αξιωματικούς, τους

έψεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έψεδρους αξιωματικούς, τα στελέχη των

ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήοαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που

έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα.



Για την κρίση του δικαιώματος των υπηρετησάντων στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου

προσκομίζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από την Εθνική

Φρουρά, με την οποία πιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα

της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που

έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοψίνου και τους

Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.

Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, εξετάζονται σύμψωνα με το παρόν άρθρο.)>

Άρθρο 8

Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών

(Γουιι οπ πιυΙ ίχ ρ&ίί, ΓΗΤΡ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον ψόρο εισοδήματος των κερδών

επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας —

Αντικατάσταση άρθρου 71 Α ν. 4172/2013

1. Το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 71Α

Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης

στο όνομά της που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον ψόρο εισοδήματος

για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία

πραγματοποιήθηκαν για πρώτη ψορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με την

προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που

πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:

επιλέξιμες δαπάνες

έρευνας και

ανάπτυξης

___________________

κέρδη από την εκμετάλλευση
Χ = ιτοσο απαλλαγης

της ευρεσιτεχνιας

συνολικές δαπάνες

έρευνας και

ανάπτυξης

ο αριθμητής δύναται να προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) με την

προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

3. Για την εψαρμογή του παρόντος δίνονται σι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: Αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε μία (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραψείο

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.

ς



αβ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

(Ο.Β.Ι.), αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υιτοδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο

έχει, επίσης, κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, το οποίο:

έ) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται

στο Πλαίσιο αυτής, ή
ΙΙ) είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς υποψήιας προς ένταξη χώρας ή σε καθεστώς

ενισχυμένης δέσμευσης.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας παραμένουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα

της χρήσης για την οποία ζητείται η απαλλαγή από τον ψόρο εισοδήματος.

β. «Επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το ποσό των δαπανών έρευνας και

ανάπτυξης, σι οποίες πραγματοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούμενα ψορολογικά

έτη, από την ίδια την επιχείρηση ή έχουν ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την

επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 και συνδέονται άμεσα με τη

δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το σύνολο των επιλέξιμων και μη δαπανών

έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της

ευρεσιτεχνίας και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον και τα προηγούμενα

ψορολογικά έτη. Στην έννοια των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι δαπάνες

απόκτησης της ευρεσιτεχνίας και σι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί σε

τρίτα συνδεδεμένα μετην επιχείρηση πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 και

οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

5. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»: Το εισόδημα που αποκτάται ως

αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά

την αψαίρεση των επιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που αναλογούν στα

εισοδήματα αυτά και τα οποία πραγματοποιήθηκαν το τρέχον ψσρολογικό έτος. Επίσης, ως

κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα κέρδη από την πώληση

προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε εγκαταστάσεις

της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το

μέρος που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σύμψωνα με την παρ. 2, εμψανίζεται σε

ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπόκειται σε ψορολογία με τις γενικές διατάξεις του

Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή κεψαλαιοποιείται κάθε ψορά.

5. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται σι ψσρείς πιστοποίησης

της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμψωνα με

τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, σι όροι, η

διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εψαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα κέρδη από την

εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»



2. Το παρόν άρθρο έχει εψαρμογή στα έσοδα που πραγματοποιούνται τα ψορολογικά έτη

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.

Άρθρο 9

Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της

διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας — Τροποποίηση άρθρου 54 Ε ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 (Α’170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας,

Κ.Φ.Δ., α) στο δεύτερο και τρίτο εδάψιο της περ. α’ καθορίζονται ανώτατα όρια στα

επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) στην περ. β’ εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής του

προστίμου και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

ιιΙ. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές

διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές

διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό

(15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για

το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των

δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων

Φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η

προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά

ελεγχόμενο έτος, εΦόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραψικών βιβλίων ή των

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εΦόσον Πρόκειται για υπόχρεο

τήρησης διπλογραψικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά

περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος των

τριών (3) τελευταίων Φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το

Πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και

δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,

εΦόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραψικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων

(50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εΦόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραψικών

βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου

προστίμου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων

(βιβλίων) λογίζεται και η μη ενη μέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας

του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εΦαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση

του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον Φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη

τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εΦόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση

δεν επηρεάζει τη συμμόρΦωση με τις Φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή



φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο είναι δυνατός ο

προσδιορισμός της ψορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7

του άρθρου 25 διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαψύλαξε ή δεν προσκόμισε

ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 Φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.)

και ψορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το

πρόστιμο της Περ. α), εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί

απώλεια των Φ. Η.Μ

2. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 τροποποιείται,

προκειμένου να εναρμονιστεί η διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προστίμου της

παρ. 1 με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου Κώδικα, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1, ο ψορολογούμενος

ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράψως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εψαρμογή της παρ. 4 του

άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται κατ’ ανάλογη εψαρμογή των οριζομένων

στο άρθρο 28.»

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 1 και

2 του παρόντος, καταλαμβάνουν και. υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν

εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Άρθρο 10

Μη εψαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις

παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ψορολογικών

ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση άρθρου 54 ΣΤν. 4174/2013

1. Η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013 (Α’ 170)

τροποποιείται, προκειμένου να προβλεψθεί εξαίρεση από την εψαρμογή των ανωτάτων

ορίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε, και διαμορψώνεται ως εξής:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του Φορολογικού

ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται

στα τρία πρώτα εδάψια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εψαρμόζονται τα

ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».

2. Η παρ. Ι του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. Ι του

παρόντος, καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις οποίες μέχριτις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί

οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (οδός Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ.

101 65, τηλ. 2103238391, πιΙΙ: ρυΥΊΙΙΊΙΙΙ1Γ-Γ@11ΙΊ11ΫΙΙΙ.2Γ) σε συνεργασία με Γενική Γραμματεία

Δημοσιονομικής Πολιτικής. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 57, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210
3332621, 2103332647 (Γεωργία Σ. Μπέη), ηλ. ταχ.: ιπίιιί1 ο(Πι@ιιιΙπΠπ.ε;/Γραφείο Υφυπουργού

Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.10184, τηλ. 2103375650, (Κων/να Κούστα) τηλ. ταχ.:

ήγρ!ρι1ρ@ιιιΊιι[Ίιι.τ;)/Γραφείο Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
(οδός Καρ. Σερβίας 8, Τ.Κ.10184, τηλ. 2103375813 (Κωνσταντία Καρακικέ)

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στονς οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - [ΙΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟίΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
“ Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ —ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου με τίτλο

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της

επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία

πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς»

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωττίζειη αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται η πιθανότητα

παρέκκλισης από τα όρια των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και νια τον

λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ανακατανσμής των πιστώσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) με την προϋπόθεση ότι σι εν λόγω

ανακατανομές Θα διενεργούνται εντός των ορίων που ισχύουν για κάθε ψορέα.

Άρθρο 2: Η αξισλογούμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση των έργων και

προγραμμάτων που εντάσσονται στο Τ.ΑΑ. από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω

του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΔΕ.) και

επιπλέον την αναλυτική παρακολούθηση της υλοποίησης των εν λόγω έργων και

προγραμμάτων ενώ προβλέπεται η δημιουργία στο εθνικό σκέλος κάθε ψορέα του

προϋπολογισμού, ειδικών ψορέων αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 3: Συντελεί στην απλούστευση των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης

στους ψορείς της κεντρικής διοίκησης.

Άρθρο 4: Με την αξιολογού μενη ρύθμιση, ο κύκλος εξειδικευμένων υπαλλήλων που

δύνανται να αναλάβουν αποτελεσματικά τη διαχείριση των Χρηματικών Ενταλμάτων

Προπληρωμής (Χ, Ε. Π.), επαναπροσδιορίζοντας το ασυμβίβαστο των υπολόγων τους.

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, διευρύνεται ο κύκλος εξειδικευμένων

υπαλλήλων που δύνανται να αναλάβουν αποτελεσματικά τη διαχείριση παγίων

προκαταβολών, επαναπροσδιορίζοντας το ασυμβίβαστο των διαχειριστών τους.

Άρθρο 6: Η αξιολογούιενη ρύθμιση προβλέπει την άρση του όρου της

αποκλειστικής προθεσμίας νια την έκδοση του προεδρικού διατάγματος το οποίο

Θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των

δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασψαλείας.

Άρθρο 7: Με το άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α 148), χορηγήθηκε από Ιης.8.2020 ισόβια

μηνιαία τιμητική παροχή ποσού διακοσίων (200) ευρώ σε στρατεύσιμους οπλίτες που

υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά την πολεμική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν.

2641/1998 (Α’ 211). Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ορίζεται ότι η ισόβια τιμητική

παροχή Θα χορηγηθεί αναδρομικά από Ιης.8.2020 και στους Δόκιμους Εψεδρους

Αξιωματικούς, στους Εψεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Έψεδρους

Αξιωματικούς, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στους υπηρετήσαντες

στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου εψόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, δηλαδή σε

όλους όσοι μετείχαν στα γεγονότα κατά την ως άνω πολεμική περίοδο. Η χορήγηση της

ισόβιας τιμητικής παροχής και οτα ανωτέρω πρόσωπα είναι αναγκαία για λόγους ίσης

αντιμετώπισης αυτών που πολέμησαν στην Κύπρο και αναγνώρισης της προσψοράς

τους, ανεξαρτήτως βαθμού (οπλίτης, υπαξιωματικός, αξιωματικός) και ιδιότητας

(μόνιμος, έψεδρος, κληρωτός), ειδικά δε για τους κυπριακής καταγωγής ιτολεμιστές που

\\



σήμερα είναι ‘Ελληνες πολίτες, η χορήγηση της παροχής είναι αυτονόητη αψού ως

‘Ελληνες πλέον, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συμπολίτες τους.

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείταιτο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013

(Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ, Α’ 167), όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 353

του ν. 4512/2018 (Α’ 5), προκειμένου να συνάδει με τους αντικαταχρηοτικούς κανόνες

κατά της διάβρωσης της ψορολσγητέας βάσης των κρατών και των πρακτικών

μεταψοράς κερδών από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Βε ΕΓσεΙοπ ΡΓ0% 5ιΗΊπ8,

ΒΕΡ5). Οι Κανόνες ΒΕΡ5 έχουν αποτυπωθεί στις δημοσιευθείσες το 2015 Εκθέσεις του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ.) καιτης ομάδας κρατών

(320 για τις 15 Δράσεις των ΒΕΡ5, μεταξύ των οποίων είναι η Δράση 5 για τις Επιζήμιες

Φορολογικές Πρακτικές.

Η εψαρμογή των κανόνων αυτών αξιολογείται από το Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών

Πρακτικών (ΕοΓυΠΙ οπ ΊπτιυΙ 1χ ΕΗΤΡ) του Ο.Ο.Σ.Α.. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα

προνομιακό ψορολογικό καθεστώς, ήτοι μια ρύθμιση που επιψυλάσσει ευνοϊκότερη

ψορολογική μεταχείριση βάσει ορισμένων κριτηρίων, προκειμένου να μην θεωρηθεί

επιζή μιο, Θα πρέπει να διασψαλίζει την ύπαρξη ουσιαστικής δραστηριότητας. Μάλιστα,

όσον αψορά σε διατάξεις που προβλέπουν ευνοϊκή ψορολογική μεταχείριση για

επιχειρηματικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, Θα πρέπει να διασψαλίζεται ότι σι

επιχειρήσεις που επωψελούνται πράγματι πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες

δραστηριότητες.

Δεδομένου ότι από το ως άνω Φόρουμ του ΟΟΣΑ. έχει κριθεί ότι το άρθρο 71Α του

ΚΦΕ περιέχει πιθανόν επιζήμια στοιχεία, προτείνεται η τροποποίησή του, ώστε να

αρθούν τα επιζήμια χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο

να καταστεί πιο ελκυστικό, διευρύνεται το πεδίο εψαρμσγής του και πλέον στο άρθρο

71Α του ΚΦΕ εντάσσονται και άλλα εισοδήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση

της ευρεσιτεχνίας, πέραν των κερδών από την πώληση προϊόντων παραγωγής της

επιχείρησης ή από την παροχή των υπηρεσιών νια τα οποία χρησιμοποιήθηκε η

ευρεσιτεχνία.

Άρθρα 9 και 10: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούν τις υψιστάμενες διατάξεις

των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013:

- εξορθολογίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, μέσω του καθορισμού

ανώτατων ορίων,

- τροποποιείται η περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, ώστε το

προβλεπόμενο στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 πρόστιμο, όταν

διαπιστώνεται η μη διαψύλαξη ή η μη προσκόμιση, ύστερα από πρόσκληση του άρθρου

14 του ν. 4174/2θ13, των ΦΗΜ, των ψορολογικών μνημών, καθώς καιτων αρχείων που

δημιουργούν οι ΦΗΜ, να επιβάλλεται μόνο στο Πλαίσιο διενέργειας μερικού επιτόπιου

ελέγχου πρόληψης,



- τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, εναρμονίζοντας τη

διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του σχετικού προστίμου, με τα υπόλοιπα

πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατ’ εψαρμογή των άρθρων 28 και 62

του ως άνω Κώδικα.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 δεν

εψαρμόζονται τα ανώτατα όρια που ορίζονται στα τρία πρώτα εδάψια της περ. α’ της

παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ίδιου νόμου, όταν ο υπαίτιος της παράβασης Είναι ο

κάτοχος-χρήστης του ψορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

2. Γιατί αποτελείπρόβλημα;

Άρθρο 1: Η μη επιβολή ανώτατου ορίου εντός του οποίου διενεργούνται οι

ανακατανομές των πιστώσεων του Τ.Α.Α. εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας

υποχρεώσεων από τους ψορείς του Δημοσίου, πέρα από τις προβλέψεις του κρατικού

προϋπολογισμού και για τις οποίες, κατά συνέπεια, δεν Θα υπάρχουν διαθέσιμες

πιστώσεις.

Άρθρο 2: Στόχος της αξιολογσύμενης ρύθμισης του εν λόγω άρθρου είναι η εψαρμογή

συγκεκριμένης διαδικασίας μέσω της οποίας Θα χρηματοδοτούνται έργα και

προγράμματα που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό σκέλος των επιχορηγήσεων του

Τ.Α.Α. και, επυτρόσθετα, η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και των

προγραμμάτων αυτών, με διακριτό τρόπο (πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων, πιστώσεις του Τ.Α.Α.) προκειμένου να τιαρακσλουθούνται, επίσης,

διακριτά και μέσω των δημοσιονομικών αναψορών.

ΆρΘρα 4 και 5: Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε επαρκής αριθμός

εξειδικευμένων υπαλλήλων για τη διαχείριση των ΧΕΠ και των παγίων προκαταβολών,

Άρθρο 6: Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αρθεί η αποκλειστική

προθεσμία για λόγους ευελιξίας της Διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο Θα καταστεί

ευχερέστερη η αντιμετώπιση των αναψυόμενων ζητημάτων σε συνάρτηση με τον

εκάστοτε διοικητικό ψόρτο των εμπλεκόμενων ψορέων.

Άρθρο 7: Η επέκταση χορήγησης της ισόβιας τιμητικής παροχής Είναι αναγκαία για

λόγους ίσης αντιμετώπισης αυτών που πολέμησαν στην Κύπρο και αναγνώρισης της

προσψοράς τους, ανεξαρτήτως βαθμού (οπλίτης, υτιαξιωματικός, αξιωματικός) και

ιδιότητας (μόνιμος, έψεδρος, κληρωτός), ενώ συμτιεριλαμβάνει και τους κυπριακής

καταγωγής πολεμιστές που σήμερα είναι’Ελληνες πολίτες.

Άρθρο 8: Οι υψιστάμενες διατάξεις του άρθρου 71Α του ΚΦΕ κρίθηκαν ως καθεστώς
υπό παρακολούθηση (Ίττω υπ1α Γ@νενν) από το Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών
Πρακτικών του Ο.Ο.Σ.Α. (ΟΕίΟ ΕΗΤΡ), καθόσον δεν είναι συμβατές με την προσέγγιση
της αναλογίας σύνδεσης «παχυ Γο>), όπως αυτή περιγράψεται αναλυτικά στην
Εκθεση 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 των ΒΕΡ5. Συγκεκριμένα, δεν πληρούται τσ
κριτήριο της ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή οι επιχειρήσεις που



επωψελούνται από το υιστάμενο καθεστώς του άρθρου 71Α του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος απολαμβάνουν των ψορολογικών κινήτρων, ανεξάρτητα από Το εν έχουν
πραγματοποιήσει τις σχετικές δαπάνες για τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση

ευρεσιτεχνίας ή όχι.

Άρθρα 9 και 10: Λόγω του ύψους των επιβαλλομένων προστίμων σε περίπτωση που
διαπιστώνονται οι παραβάσεις που ορίζονται στο άρθρο 54Ε του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρα Ι και 2: Αφορά σε όλους τους ψορείς της γενικής κυβέρνησης που υλοποιούν

έργα και προγράμματα με πιστώσεις του Τ.Α.Α.

Άρθρα 4 και 5: Κεντρική διοίκηση

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά οτα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασψαλείας.

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους Δόκιμους Έψεδρους Αξιωματικούς,
στους Έψεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Έψεδρους Αξιωματικούς, οτα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά
της Κύπρου, εψόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, οι οποίοι υπηρέτησαν στην
Κύπρο κατά την πολεμική περίοδο, που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2641/1998.

Άρθρο 8: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
καθώς και σε ψυσικά πρόσωπα ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρα 9 και 10: Οι διατάξεις των άρθρων 54 Ε και 54 ΣΤ του ν. 4174/2013 εψαρμόζονται
σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο Πλαίσιο διενέργειας
ψορολογικού ελέγχου.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει ιίντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ

4. Άρθρα8έωςκαιίο ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΧΓΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Τί) ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρα 3, 4 και 5: Τα άρθρα 91, 101 και 109 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Άρθρο 6: Σύμψωνα με το Πρώτο εδάψιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασψαλείας προβλέπεται η
έκδοση προεδρικού διατάγματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία,



σύμψωνα με το άρθρο 32 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), έχει παραταθεί έως την

31η.12.2021.
Άρθρο 7: Το άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

5
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας

Άρθρα Ι και 2: Στη νομοθεσία δεν υπάρχουν σχετικές

προβλέψεις για τη χρηματοδότηση έργων και

προγραμμάτων του Τ.Α.Α. από τον Κρατικό

προϋπολογισμό και κατά συνέπεια πρέπει να

τροποποιηθούν τόσο ο δημοσιονομικός κανονισμός (ν.
4270/2014) όσο και το άρθρο 42 του ν. 4772/2021

σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης

έργων και προγραμμάτων του Π.Δ.Ε.,

χρηματοδοτσύμενων από το Τ.Α.Α.

Άρθρο 3: Αψορά στην τροποποίηση της ίδιας της

εξουσιοδοτικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο

91 του ν. 4270/20 14.

1] με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, Άρθρο 6: Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο χορηγεί
υπουργικης νομοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού
αποφασης η αλλης διατάγματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Τα
κανονιστικηςπραξης; συγκεκριμένα χρονικά όρια, όπως Ισχύουν σήμερα,

ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4772/202 1 (Α’ 17). Κατά

συνέπεια, η τροποποίηση των ανωτέρω χρονικών

ορίων με άρση της περιοριστικής διάταξης μπορεί να

λάβει χώρα με έκδοση διάταξης αντίστοιχης τυπικής

ισχύος.

Άρθρα 8 έως και ΙΟ: Το ζήτημα μπορεί να

αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με τη θέσπιση νόμου,
καθώς πρόκειται για τροποποίηση υψιστάμενων

ψορολογικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να

συμπεριλαμβανομένης εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,

της δυνατότητας νέας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
προσέγγισης της νομοθεσίας, καθώς αψορούν σε υποχρεώσεις που
υφιστάμενης απαιτούν ρητή νομοθετική πρόβλεψη.
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ανθρώπινων και πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
υλικών πόρων; ρύθμισης των Θεμάτων των παρόντων άρθρων.



Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 7χ

6.
‘Α ρθρο 8 ΝΑΙ ΧΠ ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

Άρθρο 8

1) σε άλλη/ες Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν σε άλλα κράτη — μέλη της

χώρα/ες της Ε.Ε. Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΕΕ.) και του Οργανισμού

ή του ΟΟΣΑ: Οικονομικής Συνεργασιας και Αναπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), που
ευθυγράμμισαν τη νομοθεσία περί ψορολόγησης της
πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙΡ ΓπΊθ5) με την προσέγγιση

της αναλογίας σύνδεσης «πχυε 1ίο» του Ο.Ο.Σ.Α.

Άρθρο 8

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη ψορολογία των
ΙΙ) σε όργανα της επιχειρήοεων του Συμβουλίου της Ε.Ε. έχει υιοθετήσειτην

Ε.Ε.: προσέγγιση της αναλογίας σύνδεσης «πεΧυ5 ο» του
Ο.Ο.Σ.Α. για την εξέταση καθεστώτων ψορολόγησης της
πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙΡ των κρατών — μελών.

Άρθρο 8

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Ελήψθη υπόψη η προσέγγιση ιιπθΧυ5» του Ο.Ο.Σ.Α. γιατην

οργανισμούς: αξιολόγηση καθεστώτων ψορολόγησης πνευματικής
ιδιοκτησίας (ΙΡ ίπι5) της’Εκθεσης 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. για
τη Δράση 5 των ΒΕΡ5.



Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώιιονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

____ ___

ΓΠΊ ΓΙΙ

Π Π ιΠ Π

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 3: Ομαλή εκτέλεση Προϋπολογισμού

Άρθρα 4 και 5: Ομαλή εκτέλεση
Προϋπολογισμού 2020. Εμπέδωση επιτελικού
κράτους.

Άρθρο 8

Στόχος της αξιολογσύμενης ρύθμισης είναι η
ευθυγράμμιση του άρθρου 71Α του ν.
4172/2013 (ΚΦΕ) με την προσέγγιση της
αναλογίας σύνδεσης «πθΧυ5 Γ2ο», όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στην ‘Εκθεση 2015

1) βραχυπρόθεσμοι: του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 των ΒΕΡ5, ώστε να
διασψαλίζεται το κριτήριο της ουσιαοτικής
δραστηριότητας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που
επωφελούνται από τις εν λόγω ρυθμίσεις, Θα
πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει και τις
απαιτούμενες δραστηριότητες σε δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης. Με την προσαρμογή
αυτή το άρθρο 71Α του ΚΦΕ δεν Θα έχει
ετιιζήμια χαρακτηριστικά και Θα έχει γίνει
πλήρως αποδεκτό από το Φόρουμ Επιζήμιων
Φορολογικών Πρακτικώντου Ο.Ο.Σ.Α.

Άρθρα 9 και 10



Εξορθολογισμός του ύψους των προστίμων
του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013.

Άρθρο 1: Ανακατανομή των πιστώσεων του
Τ.Α.Α. εντός συγκεκριμένων ορίων

Άρθρο 2: Διακριτή παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων
που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό σκέλος
των επιχορηγήσεων του Τ.Α.Α.

Άρθρο 3: Απλούστευση των διαδικασιών
δημοσιονομικής διαχείρισης στους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης και εξοικονόμηση χρόνου
και διοικητικών πόρων.

Άρθρο 8

Με ένα πλαίσιο σε ισχύ που παρέχει κίνητρα
για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνίας καιΙι) μακροπροθεσμοι:
παραλληλα διασψαλιζει την υπαρξη
ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας για
τις επιχειρήσεις που επωψελούνται από αυτό,
αναμένεται να ενθαρρυνθούν όλο και
περισσότερο επιχειρήσεις στην
πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανάπτυξη
και βελτίωση ευρεσιτεχνιών είτε οι ίδιες, είτε
αναθέτοντας την πραγματοποίηση των
δαπανών αυτών σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρα 9 και 10

Ενίσχυση της ψορολογικής συμμόρψωσης των
ψορολογουμένων.

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος

Ι Δυνατότητα ανακατανομής των πιστώσεων του Τ.Α.Α. εντός
συγκεκριμένων ορίων, προκειμένου να αποψεύγονται
δημοσιονομικοί κίνδυνοι.

2 α) Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του Τ.Α.Α. από
τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του εθνικού σκέλους του
Π.Δ.Ε.



β) Διακριτή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και
προγραμμάτων του Τ.ΑΑ. με την εγγραφή και ψήψιση των
απαιτούμενων πιοτώσεων σε ειδικούς ψορείς του εθνικού
σκέλους κάθε ψορέα.

3 Απλούστευση των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης
στους ψορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

4 Διεύρυνση του κύκλου εξειδικευμένων υπαλλήλων που

δύνανται να αναλάβουν αποτελεσματικά τη διαχείριση των ΧΕΠ

επαναπροσδιορίζοντας το ασυμβίβαστο των υπολόγων τους.

5 Διεύρυνση του κύκλου εξειδικευμένων υπαλλήλων που

δύνανται να αναλάβουν αποτελεσματικά τη διαχείριση παγίων

προκαταβολών επαναπροσδιορίζοντας το ασυμβίβαστο των

διαχειριστών τους.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης προεδρικού

ό διατάγματος, προκειμένου να έρθουν σε συμψωνία οι

εμπλεκόμενοι ψορείς, αλλά και να δημιουργηθεί ένα

ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο σχετικά με τις δαπάνες

μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασψαλείας,

Επέκταση χορήγησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 95 του ν.

7 4717/2020 ισόβιας τιμητικής παροχής αναδρομικά από
Ιης.8.2θ20 στους Δόκιμους Έψεδρους Αξιωματικούς, στους

Έψεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Εψεδρους

Αξιωματικούς, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και

στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου,
εψόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, δηλαδή σε όλους

όσοι μετείχαν στα γεγονότα κατά την ως άνω πολεμική
περίοδο. Η χορήγηση της ιοόβιας τιμητικής παροχής και στα
ανωτέρω πρόσωπα Είναι αναγκαία νια λόγους ίοης

μεταχείριση ς.

Με την παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου 71Α του ΚΦΕ τίθεται

8 ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ψόρο

εισοδήματος των κερδών από την εκμετάλλευση της
ευρεσιτεχνίας, η σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για

την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας αυτής. Η εν λόγω απαλλαγή

χορηγείται για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής

γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν

για πρώτη ψορά τα κέρδη αυτά.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 71Α του ν.

4172/2013 προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της

απαλλαγής, ώστε αυτό να προκύπτει χρησιμοποιώντας την
αναλογία σύνδεσης (πεκυε ΐΊο), η οποία καθορίζεται από την
‘Εκθεση 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 ΒΕΡ5 ως αναλογία των

επιλέξιμων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης προς τις συνολικές



δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, εψαρμοζόμενης επί των
κερδών από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας. Περαιτέρω,
Παρέχεται η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό του ποσού της
απαλλαγής υα προσαυξάνεται ο αριΘμητής του κλάσματος κατά
Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) με την προϋπόθεση ότι δεν
υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης. Η προσαύξηση αυτή, σύμψωνα με την παράγραψο
40 της ‘Εκθεσης 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. νια τη Δράση 5 ΒΕΡ5, αψορά
στη συμπερίληψη στον αριθμητή του κλάσματος των μη
επιλέξιμων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, όπως εκείνες της
απόκτησης ευρεσιτεχνιών (εηυί5οπ εο5) και τις δαπάνες
παροχής υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ώστε να μην αποθαρρύνονται
επιχειρήσεις με μεγάλη αναλογία μη επιλέξιμων δαπανών από
την εψαρμογή του κινήτρου (παρ. 41 της’Εκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α.).

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71Α
ορίζεται σύμψωνα με την κοινή υπουργική απόψαση υπό
στοιχεία οικ. 52738/ΔΕΚΝΤ55 (Β’ 1843/22.05.2018) η «διεθνής
αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία», η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για την
οποία ζητείται η απαλλαγή από τον ψόρο εισοδήματος. Επίσης,
δίδονται οι ορισμοί των «επιλέξιμων δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης», των «συνολικών δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης», καθώς καιτων «κερδών από την εκμετάλλευση της
ευρεσιτεχνίας», οι οποίοι αναψέρονται στις παραγράψους 39
έως και 48 της’Εκθεσης 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 ΒΕΡ5.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 71Α
ορίζεται ότι το ποσό της απαλλαγής εμψανίζεται σε ειδικό
λογαριασμό ατιοθεματικού και υπόκειται σε ψορολογία με τις
γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, κατά το μέρος που διανέμεται ή
κεψαλαιοποιείται κάθε ψορά.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 71Α
ορίζεται ότι με Κοινή απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται σι ψορείς
πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού
των επιλέξιμων και μη δαπανών σύμψωνα με τις γενικές αρχές
και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α. (‘Εκθεση 2015 του
Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 ΒΕΡ5), σι προϋποθέσεις, οι όροι, η
διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο Θέμα για την εψαρμογή του
άρθρου αυτού.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της Παρ. ό του άρθρου 71Α
ορίζεται ότι με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης για τα
συγκεκριμένα κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας,
μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του
πιο πάνω Υπουργείου.



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογού μενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλα

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Με την τροποποίηση του άρθρου 54 Ε του ν. 4174/2013

9 εττιδιώκονται τα ακόλουθα:

- ττεριορι.σμός του ύψους των επιβαλλόμενων ιτροστίμων, μέσω
του καθορισμού ανώτατων ορίων,

- το προβλεπόμενο στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του

ν. 4174/2013 πρόστιμο, όταν διαπιστώνεται η μη διαψύλαξη ή
η μη προσκόμιση ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 του ν.

4174/2013, των ΦΗΜ, των ψορολογικών μνημών, καθώς και

των αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, να επιβάλλεται στο

πλαίσιο ι5ιενέργειας μερικού επιτόπιου πρόληψης,

- τροποποιείται η Παρ, 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013,

εναρμονίζοντας τη διαδικασία επιβολής και κοινοτιοίησης του

σχετικού ιτροστίμου, με τα υπόλοιπα πρόστιμα του Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 28 και

________________

62 του ως άνω νόμου.

ΙΟ Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 54ΣΤ του ν.

4174/2013 δεν εψαρμόζονται τα ανώτατα όρια που ορίζονται
στα τρία πρώτα εδάψια της περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 54Ε,
όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του
ψορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, λόγω της ιδιαίτερης
βαρύτητας της παράβασης που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓοΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Χ Χ



Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια τη ς νο μοιταρασκευαστική ς διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από

τους συναρμόδιους Υπουργούς

Άρθρο 8

Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών με το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ειδικότερα με τις Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Χ Χ

Άλλο

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 8: Χ (Αυξημένη αξιοπιστία / διαψάνεια θεσμών, βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων, μεγαλύτερη
ατιοδοτικότητα / αποτελεσματικότητα)

Άρθρα 9 και 10: * (Δίκαιη μεταχείριση πολιτών)

Άρθρο 8

Συνεργασία με

κοινωνικούς φορείς / Συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων και ειδικότερα με τη Διεύθυνση ΔιεθνώνΑνεξάρτητες Αρχές
Οικονομικών Σχέσεων.



Διεθνής διαβούλευση Άρθρο 8

Συνεργασία με το Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών

Πρακτικών (Εουτυ οο ΓΓπυΙ ρι ΕΗΤΡ).

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 8 έως και 10

Άρθρο 78 του Συντάγματος

2. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

(συι περιλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

________________________________________________________

Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθη κών ή συ μιρ ιινιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρο Ι

Ανακατανομή πιστώσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης

Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014

(Α’ 143), προστίθεται τρίτο εδάψιο και η παρ. 3

διαμορΦώνεται ως εξής:

«3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

ύστερα από αιτιολογημένη Πρόταση του

αρμόδιου διατάκτη και σύμψωνη γνώμη του

προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του

ψορέα του, δύναται να γίνονται μεταψορές

μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός

του προϋπολογισμού του ψορέα της Κεντρικής

Διοίκησης.

Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων

Επενδύσεων είναι δυνατή η μεταψορά

πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών

δαπανών ενός ψορέα της Κεντρικής Διοίκησης,

εντός του ορίου πιστώσεων του ψορέα για

κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο)

χωριστά, με απόΦαση του αρμόδιου διατάκτη,

κατόπιν σύμΦωνης γνώμης του προϊσταμένου

οικονομικών υπηρεσιών του ψορέα του.

Οι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας δύνανται να ανακατανέμονται

κατά το δεύτερο εδάψιο, μόνο εντός του ορίου

πιστώσεων εκάστου ψορέα της Κεντρικής

Διοίκησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας».

Υφιστάμενες διατάξεις

Παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.

4270/2014

«3. Με απόΦαση του Υπουργού

Οικονομικών, ύστερα από

αιτιολογημένη πρόταση του

αρμόδιου διατάκτη και σύμΦωνη

γνώμη του προϊσταμένου

οικονομικών υπηρεσιώντου Φορέα

του, δύναται να γίνονται

μεταψορές μεταξύ μειζόνων

κατηγοριών δαπανών εντός του

προϋπολογισμού του Φορέα της

Κεντρικής Διοίκησης.

Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό

Δημοσίων Επενδύσεων είναι

δυνατή η μεταΦορά πιστώσεων

μεταξύ μειζόνων κατηγοριών

δαπανών ενός Φορέα της Κεντρικής

Διοίκησης, εντός του ορίου

πιστώσεων του Φορέα για κάθε

σκέλος (εθνικό

συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά,

με απόψαση του αρμόδιου

διατάκτη, κατόπιν σύμψωνης

γνώμης του προϊσταμένου

οικονομικών υπηρεσιών του Φορέα

του».

29. Τροποποίηση - αντικατάσταση - συμπλήρωση διατάξεων

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων
Παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
4772/2021



της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

Στην παρ. Ι του άρθρου 42 του ν. 4772/2021

(Α’ 17), το πρώτο εδάψιο τροποποιείται καθώς

αίρεται η δυνητικότητα και τίθεται η

υποχρεωτικότητα ως προς τη χρηματοδότηση

του Τ.Α.Α. από τον Κρατικό προϋπολογισμό

μέσω του Π.Δ.Ε., αψαιρείται η αναψορά στον

ειδικό Φορέα σε βάρος του οποίου

εγγράψονται οι πιστώσεις, προστίθενται

δεύτερο και τρίτο εδάψια και η παρ. Ι

διαμορΦώνεται ως εξής:

«1. Η υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων

τα οποία εντάσσονται στο χρηματοδοτικό

σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χρηματοδοτείται από τον

Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του εθνικού

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η ψήψιση και εγγραψή

των απαιτούμενων πιστώσεων διενεργείται σε

ειδικούς Φορείς που δημιουργούνται

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό στο εθνικό

σκέλος εκάοτου Φορέα του προϋπολογισμού.

Η έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται για τον

Κρατικό Προϋπολογισμό το οικονομικό έτος

2022. Οι δαπάνες οικονομικού έτους 2021

εμΦανίζονται απολογιστικά στους νέους

ειδικούς ψορείς που δημιουργούνται κατά το

δεύτερο εδάψιο της παρούσας>).

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν.

4270/2014

1. Αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 7 του

άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) —

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(Α’143), και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η υλοποίηση των έργων και

προγραμμάτων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

(Τ.Α.Α.) της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

δύναται να χρηματοδοτηθεί από

τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω

του εθνικού σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε βάρος των

πιστώσεων που εγγράψονται στο

εθνικό σκέλος του ειδικού ψορέα

1035 203 0000000 του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Παρ. 7 άρθρου 91 του ν. 4270/2014

«7. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα

καθορίζονται:

α. η διαδικασία ελέγχου,

εκκαθάρισης και εντολής

πληρωμής των δαπανών του

Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα , η

ευθύνη αυτών, ο τύπος των

ενταλμάτων, τα τηρούμενα βιβλία



«7. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα

καθορίζονται: α) η διαδικασία ελέγχου,

εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των

δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα, η

ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα

τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε

άλλο σχετικό Θέμα και β) οι άλλοι τίτλοι

πληρωμής με τους οποίους πληρώνονται οι

σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού

χαρακτήρα δαπάνες, καθώς και οι ειδικές

δαπάνες που εξαιρούνται από την άσκηση

ελέγχου των ΔΥΕΕ και οι οποίες υπόκεινται

στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου>).

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 91 του ν.

4270/2014 (Α’143), προστίθεται παρ. 8 ως

εξής:

«8. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών

καθορίζονται: α) οι σταθερές και διαρκούς ή
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες κατά

Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) και β) οι

ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από την

άσκηση ελέγχου των ΔΥΕΕ και πληρώνονται με

άλλους τίτλους πληρωμής, υποκείμενες στον

κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου)>.

Άρθρο 4

Αντικατάσταση της παρ. Ι του άρθρου 101

του ν. 4270/2014

Η παρ. Ι του άρθρου 101 του ν. 4270/2014 (Α’

143), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα

υπαλλήλων που υπηρετούν σε Διευθύνσεις ή
τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης και

ειδικότερα σε υπαλλήλους που εμπλέκονται

στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής

δαπανών ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες

του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες

μετακινήσεως αυτών και για έξοδα

και στοιχεία, ως και κάθε άλλο

σχετικό Θέμα,

β. οι σταθερές και διαρκούς ή
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες,

καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες

που εξαιρούνται από την άσκηση

ελέγχου των Υπηρεσιών

Δημοσιονομικού Ελέγχου και

πληρώνονται με άλλους τίτλους

πληρωμής, υποκείμενες στον

κατασταλτικό έλεγχο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου)>.

παρ. Ι του

4270/2014

άρθρου 101 του ν.

«1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π.

στο όνομα υπαλλήλων που

υπηρετούν σε Υ.Δ.Ε. ή Δ.Ο.Υ. ή
διαχειρί.ζονται χρήματα και αξίες

του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται

για δαπάνες μετακινήσεως αυτών

και για έξοδα διακινήσεως του

μηχανογραψικού υλικού

εισπράξεων και πληρωμών».



διακινή σεως του μηχανογραικού υλικού

εισπράξεως και πληρωμών.

Άρθρο 5

Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 109 του

ν. 4270/2014

Το τελευταίο εδάιο της Παρ. Ι του άρθρου

109 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τροποποιείται

ως εξής:

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείριοης

παγίων προκαταβολών σε υπαλλήλους που

υπηρετούν σε Διευθύνσεις ή τμήματα

Οικονομικής Διαχείρισης και ειδικότερα σε

υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία

εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών.

Παρ. Ι του άρθρου 109 του ν.

4270/2014

«1. Η διαχείριση των πάγιων

προκαταβολών ανατίθεται, με

απόψαση του αρμόδιου Υπουργού

ή του εξουσιοδοτημένου από

αυτόν οργάνου, σε μόνιμους

δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους

ή στρατιωτικούς εν γένει, με την

επιψύλαξη των ειδικών διατάξεων

του ν. 419/1976.

Αν στην υπηρεσία όπου έχει

συσταθεί πάγια προκαταβολή δεν

υπηρετεί μόνιμος δημόσιος

υπάλληλος, υπόλογος διαχειριστής

ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής,

εψό σον αυτός είναι μόνιμος ή με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση απουσίας του

διαχειριστή, ο αρμόδιος Υπουργός

μπορεί να ορίζει αναπληρωτή

διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται

μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις

που διενεργεί κατά το χρόνο της

αναπλήρωσης.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της

διαχείρισης πάγιων προκαταβολών

σε υπαλλήλους των Υ.Δ.Ε. και των

Δ.Ο.Υ.)>.

Άρθρο ό άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ.

Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

των Ενόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων «Με προεδρικό διάταγμα, που

Ασψαλείας- Άρση αποκλειστικής προθεσμίας εκδίδεται ύστερα από πρόταση των

Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής

Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του Άμυνας, Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης



άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) α)

διαγράψεται στο πρώτο εδάΦιο η Φράση

«εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β)

διαγράψεται το τρίτο εδάιο και το άρθρο 15

διαμορψώνεται ως εξής:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα

από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,

Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην

Ναυτιλίας και Αιγαίου), καθορίζονται το ύψος,

οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των

δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η

αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασψαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού

διατάγματος του προηγούμενου εδαψίου,

εξακολουθεί να ισχύει το υψιστάμενο

νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο

αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω

στελεχών.

Άρθρο 8

Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ

Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών

(Γουπι οι τυ χ ΕΗΤΡ) του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από

τον ψόρο εισοδήματος των κερδών

επιχείρησης από την εκμετάλλευση

ευρεσιτεχνίας —

Αντικατάσταση άρθρου 71 Α ν. 4172/2013

1. Το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Α’167)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 71Α

Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την

εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς

αναγνωρισμένης στο όνομά της που

αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται

(πρώην Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη) και

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας

και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής

προθεσμίας εννέα (9) μηνών από

την έναρξη ισχύος του παρόντος,

καθορίζονται το ύψος, οι όροι και

οι προϋποθέσεις καταβολής των

δαπανών μετακίνησης εσωτερικού

και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασψαλείας.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού

διατάγματος του προηγούμενου

εδαψίου, εξακολουθεί να ισχύει το

υψιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

που καθορίζει τον τρόπο

αποζημίωσης των μετακινήσεων

των ανωτέρω στελεχών. Στην

περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω

προεδρικού διατάγματος, εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, εψαρμογή

έχουν οι διατάξεις του παρόντος

νόμου)>.

Τροποποιείται το άρθρο 71 Α του ν.

4172/2013 (Α’ 167) που έχει ως

εξής:

«Αρθρο 71Α

Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από

την πώληση προϊόντων Παραγωγής

της, για την οποία Παραγωγή

χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία

διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα

της ίδιας επιχείρησης που

αναπτύχθηκε από την ίδια,

απαλλάσσονται από τον Φόρο

εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες

χρήσεις, αρχής γενομένης από τη

χρήση μέσα στην οποία

πραγματοποιήθηκαν για πρώτη

Φορά έσοδα από την πώληση των

πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή



από τον ψόρο εισοδήματος για έως τρεις (3)

συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη

χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν

για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή

χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει

σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και

ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την

επιχείρηση για την ανάπτυξη της

ευρεσιτεχνίας.

2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως

ακολούθως:

Ο αριθμητής δύναται να προσαυξάνεται κατά

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) με την

προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των

συνολικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

3. Για την εψαρμογή του παρόντος δίνονται οι

ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»:

Αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε μία (1)

τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) <(Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», που

χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραψείο

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχει

κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.

αβ) <(Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωμένο

στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

(Ο. Β. Ι.), απο κλειομένων των Π ιστοποιητικών

Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο

έχει, επίσης, κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη

κράτος, το οποίο:

χορηγείται και όταν τα προϊόντα

παράγονται σε εγκαταστάσεις

τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και

τα κέρδη που προέρχονται από

παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή

αψορά σε εκμετάλλευση

ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς

αναγνωρισμένης.

2. Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης,

εγκρίνεται η επιχείρηση που

υπάγεται στις διατάξεις του

άρθρου αυτού για το συγκεκριμένο

προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που

παράγει ή παρέχει κατά

περίπτωση, μετά από αίτηση που

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία

του πιο πάνω Υπουργείου.

3. Τα ατιαλλασσόμενα κέρδη

εμψανίζονται σε ειδικό

λογαριασμό αποθεματικού και

υπολογίζονται με βάση τε< καθαρά

κέρδη που δηλώνονται με βάση την

εμπρόθεσμη δήλωση ψορολογίας

εισοδήματος, προκύπτουν από τα

τηρούμενα βιβλία και

εμψανίζονται στον ισολογισμό και

τα οποία προέρχονται από το

σύνολο των δραστηριοτήτων της

επιχείρησης, μετά την αψαίρεση

των κερδών που ατιαλλάσσονται

της ψορολογίας εισοδήματος και

των κερδών από συμμετοχή σε

άλλες επιχειρή σεις, των κρατήσεων

για το σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού και των κερδών της

χρήσης που διανέμονται

πραγματικά ή αναλαμβάνονται

από τους εταίρους ή τον

επιχειρηματία, καθώς και των

αψορολόγητων εκπτώσεων

επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων.

Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία

και Εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης, το τακτικό ατισθεματικό

επιλέξιμες

δαπάνες

έρευνας

και

ανάπτυξης Χ

κέρδη από

την

εκμετάλλευση

τηςσυνολικές

δαπάνες

έρευνας

= ποσό

ατιαλλαγής

ευρεσιτεχνίας

και

ανάπτυξης



1) Χ1 Προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή

Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή
συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή
ΙΙ) είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς

υποψήψιας προς ένταξη χώρας ή σε καθεστώς

ενισχυμένης δέσμευσης.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Θα Πρέπει να

είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία

ημέρα της χρήσης για την οποία ζητείται η

απαλλαγή από τον ψόρο εισοδήματος.

β. «Επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και

ανάπτυξης)>: Το ποσό των δαπανών έρευνας

και ανάπτυξης, οι οποίες πραγματοποιούνται,

κατά το τρέχον και τα προηγούμενα

ορολογικά έτη, από την ίδια την επιχείρηση

ή έχουν ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με

την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της

περ. ζ’ του άρθρου 2 και συνδέονται άμεσα με

τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της

ευρεσιτεχνίας.

γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και

ανάπτυξης»: Το σύνολο των επιλέξιμων και μη

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που

συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη

ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και οι οποίες

έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον και τα

προηγούμενα ψορολογικά έτη. Στην έννοια

των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται

οι δαπάνες απόκτησης της ευρεσιτεχνίας και οι

δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν

ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεμένα με την

επιχείρηση πρόσωπα κατά την έννοια της περ.

του άρθρου 2 και οι οποίες συνδέονται

άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση

της ευρεσιτεχνίας.

δ. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της

ευρεσιτεχνίας»: Το εισόδημα που αποκτάται

ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα

χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την

πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά

την αψαίρεση των επιλέξιμων δαπανών για

έρευνα και ανάπτυξη, που αναλογούν στα

εισοδήματα αυτά και τα οποία

και τα διανεμόμενα κέρδη

ανάγονται σε μικτό ποσό με την

προσθήκη του αναλογούντος σε

αυτά ψόρου. Για τις επιχειρήσεις

που τηρούν απλογραψικά βιβλία,

το αποθεματικό σχηματίζεται από

τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται

με την αρχική δήλωση, αψού

αψαιρεθούν οι απολήψεις. ‘Οταν η

επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα

που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις

του παρόντος, ως κέρδη που

ατιαλλάσσονται της ψορολογίας

είναι το μέρος των πιο πάνω

κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα

από την πώληση των Προϊόντων

από την παροχή υπηρεσιών της

παραγράψου 1.

4. Το ειδικό αιτσθεματικό που

σχηματίζεται σύμψωνα με την

προηγούμενη παράγραψο

υπόκειται σε ψορολογία με τις

γενικές διατάξεις του Κ.ΦΕ., κατά

το μέρος που διανέμεται,

κεψαλαιοποιείται ή
αναλαμβάνεται κάθε ψορά.

5. Με κοινή απόψαση του

Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης, του Υπουργού

Οικονομικών και του Διοικητή της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων καθορίζονται σι ψορείς

πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, σι

προϋποθέσεις, οι όροι, η

διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο

Θέμα για την εψαρμογή των

διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Το άρθρο 71 του ν. 3842/2010

(Α’ 58) καταργείται. Υπουργικές

αποψάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’

εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του

ν. 3842/2010 εξακολουθούν να

ισχύουν έως την τυχόν έκδοση

νέων αποψάσεων των

παραγράψων 2 και 5 του



πραγματοποιή θη καν το τρέχον Φορολογικό παρόντος. »

έτος. Επίσης, ως κέρδη από την εκμετάλλευση

της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα κέρδη από

την πώληση προϊόντων παραγωγής της

επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά

παρήχθησαν σε εγκαταστάσεις της ίδιας της

επιχείρησης ή Τρίτων, για την οποία

χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το μέρος

που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος

ευρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο

υπολογίζεται σύμψωνα με την παρ. 2,

εμψανίζεται οε ειδικό λογαριασμό

αποθεματικού και υπόκειται σε Φορολογία με

τις γενικές διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος

που διανέμεται ή κεψαλαιοποιείται κάθε

ψορά.

. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων, καθορίζονται οι Φορείς πιστοποίησης

της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού

των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμΦωνα με

τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες

γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, οι

όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο

Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στο

παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα κέρδη από

την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά από

αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

2. Το παρόν άρθρο έχει εψαρμογή στα έσοδα

που πραγματοποιούνται τα ψορολογικά έτη

που αρχίζουν από την Ιη Ιανουαρίου 2022 και

μετά. »

Άρθρο 9



Καθορισμός ανώτατων ορίων στα

επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της

διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα

λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας — Τροποποίηση άρθρου 54 Ε ν.

4 174/20 13

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 54Ε του ν.

4174/2013 (Α’170, Κώδικας Φορολογικής

Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ., α) στο δεύτερο και τρίτο

εδάψιο της περ. α’ καθορίζονται ανώτατα όρια

στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) ατην περ. β’

εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής του

προστίμου και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως

εξής:

«1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά

από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές

διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α 251) χρόνου

κατάρτισης των χρη ματοοικονομικών

καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν

τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές

διατάξεις λογιοτικά αρχεία (βιβλία),

επιβάλλεται πρόοτιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις

εκατό (15%) επί των εσόδων της από

επιχειρη ματική δραστηριότητα νια κάθε

ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται

τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον

μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις

δηλώσεις ψορολογίας εισοδήματος των τριών

(3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη

συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο

δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της

οικείας δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι

κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ

ανά ελεγχόμενο έτος, εψόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης απλογραψικών βιβλίων ή
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά

ελεγχόμενο έτος, εψόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης διπλογραψικών βιβλίων,

ούτε μπορεί να Είναι ανώτερο του τριπλάσιου

του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Ι. Τροποποιείται η παρ. 1 του

άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013

(Α’170, Κώδικας Φορολογικής

Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.) που έχει ως

εξής:

«1. α) Σε περίπτωση που

διαπιστώνεται, μετά από το πέρας

του οριζόμενου από τις σχετικές

διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251)

χρόνου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν

τήρησε τα προβλεπόμενα από τις

σχετικές διατάξεις λογιστικά

αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται

πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις

εκατό (15%) επί των εσόδων της

από επιχειρηματική

δραστηριότητα για κάθε

ελεγχόμενο έτος για το οποίο

διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως

αυτά προκύπτουν από τον μέσο

όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις

δηλώσεις ψορολογίας εισοδήματος

των τριών (3) τελευταίων

ψορολογικών ετών, μη

συμπεριλαμβανομένου εκείνου για

το οποίο δεν έχει παρέλθει η

προθεσμία υποβολής της οικείας

δήλωσης ψορολογίας

εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να

είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο

έτος, εψόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης απλογραψικών

βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων

(30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο

έτος, εψόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης διπλογραψικών



Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από

τις δηλώσεις ψορολογίας εισοδήματος των

Τριών (3) τελευταίων ψορολογικών ετών παρά

την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο

υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των

εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν

μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα

χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,

εψόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης

απλογραψικών βιβλίων και των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,

εψόοον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης

διπλογραψικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι

ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση

κατώτερου ιτροστίμου. Για τους σκοπούς του

παρόντος άρθρου ως μη τήρηση των

λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η

μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων

(βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου

από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014

χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.

Για την εψαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη

για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση

του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων

(βιβλίων) στον ψορολογικό έλεγχο εξισώνεται

με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν

επιβάλλεται, εψόσον η μη τήρηση ή
ενημέρωση δεν επηρεάζει τη ουμμόρψωση με

τις ψορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή

ψορολογικών δηλώσεων ή εψόοον με

οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο είναι δυνατός ο

προσδιορισμός της ψορολογητέας ύλης και

των αντίστοιχων ψορολογικών υποχρεώσεων.

β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια

μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ.

7 του άρθρου 25 διαπιστώνεται ότι η

ελεγχόμενη οντότητα δεν διαψύλαξε ή δεν

προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του

άρθρου 14 ψορολογικο ύ ς ηλεκτρονικούς

μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) καιψορολογικές μνήμες

και αρχεία που δημιουργούν οι Φ,Η.Μ.,

επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο της περ. α),

βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω

και μίας από τις δηλώσεις

ψορολογίας εισοδήματος των

τριών (3) τελευταίων ψορολογικών

ετών παρά την ύπαρξη σχετικής

υποχρέωσης, το πρόστιμο

υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο

των εσόδων των υποβληθεισών

δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι

κατώτερο των τριάντα χιλιάδων

(30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο

έτος, εψόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης απλογραψικών

βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων

(50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο

έτος, εψόσον πρόκειται για

υτιόχρεο τήρησης διπλογραψικών

βιβλίων.

Για τους σκοπούς του παρόντος

άρθρου ως μη τήρηση των

λογιστικών αρχείων (βιβλίων)

λογίζεται και η μη ενημέρωση των

λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά

από το πέρας του οριζόμενου από

τις σχετικές διατάξεις του ν.

4308/2014 χρόνου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.

Για την εψαρμογή του παρόντος, η

μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο

μετά από πρόσκληση του άρθρου

14 των λογιοτικών αρχείων

(βιβλίων) στον ψορολογικό έλεγχο

εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας

περίπτωσης δεν επιβάλλεται,

εψόοον η μη τήρηση ή ενημέρωση

δεν επηρεάζει τη συμμόρψωση με

τις ψορολογικές υποχρεώσεις και

την υποβολή ψορολογικών

δηλώσεων ή εψόσον με

οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο είναι

δυνατός ο προσδιορισμός της

ψορολογητέας ύλης και των



εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής

ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των

2. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου

54Ε του ν. 4174/2013 τροποποιείται,

προκειμένου να εναρμονιοτεί η διαδικασία

επιβολής και κοινοποίησης του προστίμου της

παρ. 1 με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου

Κώδικα, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής

του προστίμου της παρ. 1, ο ψορολογούμενος

ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως

από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες

αντιρρήσεις του, κατ’ εψαρμογή της παρ. 4 του

άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προοτίμου

εκδίδεται κατ’ ανάλογη εψαρμσγή των

οριζομένων στο άρθρο 28.»

3. Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 54Ε του ν.

4174/2013, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 1

και 2 του παρόντος, καταλαμβάνουν και

υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021

δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής

ιτροστίμου.».

Άρθρο 10

Μη ε4αρμογή ανώτατων ορίων στα

επιβαλλόμενα πρόστιμα νια παραβάσεις

παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη

λειτουργία των ψορολογικών ηλεκτρονικών

μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση άρθρου

54 ΣΤ ν, 4174/2013

1. Η υποιτερ. αα) της περ. α) της παρ. Ι του

άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013 (Α’ 170)

τροποποιείται, προκειμένου να προβλεψθεί

εξαίρεση από την εψαρμογή των ανωτάτων

ορίων της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 54 Ε,

και διαμορψώνεται ως εξής:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο

κάτοχος-χρήστης του Φορολογικού

ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται

αντίστοιχων ψορολογικών

υποχρεώσεων.

β) Το πρόστιμο της περ. α)

επιβάλλεται και στην περίπτωση

που η ελεγχόμενη οντότητα δεν

διαψύλαξε ή δεν προσκόμισε

ύστερα από πρόσκληση του

άρθρου 14 ψορολογικούς

μηχανισμούς (ΦΗΜ) και

ψορολογικές μνήμες και αρχεία

που δημιουργούν οι ΦΗΜ.».

Τροποποιείται η υποπερ. αα’ της

περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 54

ΣΤ του ν. 4174/2013 που έχει ως

εξής:

« αα) όταν ο υπαίτιος της



αναλόγως το ποσό του προστίμου που

προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάψια της περ.

α’ της παρ. Ι του άρθρου 54Ε, χωρίς να

εψαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως

άνω περίπτωσης,».

2. Η παρ. Ι του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013,

όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του

παρόντος, καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις

οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί

οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που

προβλέπουν Κατάργηση

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

παράβασης είναι ο κάτοχος-

χρήστης του ψορολογικού

ηλεκτρονικού μηχανισμού,

επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του

προστίμου που προβλέπεται στα

τρία πρώτα εδάψια της περ. α’ της

παρ. 1 του άρθρου 54Ε.»

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

30. Κατάργηση διατάξεων

Καταργούμενες διατάξεις

Σχετική διάταξη
αξιυλογού μενης

ρύθμισης

Συνειρμόδια Υπουργεία —

Συνπρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Αντικείμενο

συναρμοδιότητιτς



2. Υπουργείο Ανάιττυξης
Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

- Διεύθυνση Ειαρμογής Άμεσης
Φορολογίας και

- Διεύθυνση Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων

Άρθρα 9 και 10 1. Υπουργείο Οικονομικών:

Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
- Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων:

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής
Διοίκηση ς,
Διεύθυνση Ελέγχων

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Άρθρο 8

71 Α παρ.
ν.4172/2013

5

1. Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

και

‘Εκδοση κοινής απόψασης
για τον καθορισμό των
φορέων πιστοποίησης της
ευρεσιτεχνίας, των
κριτηρίων χαρακτηρισμού
των ειτιλέξιμων και μη
δαπανών σύμφωνα με τις
γενικές αρχές και τις
κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ., των
προϋποθέσεων, των όρων,
της διαδικασίας και κάθε
άλλου αναγκαίου θέματος
για την εψαρμογή του
άρθρου.

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηβεσία

Αντικείμενο

Άρθρο 8

71 Α παρ. 5 ν.
4172/2013

Χρονοδιάγραμμα
ενό’εικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,

Γενική
Γραμματεία
Βιομηχανίας

Κοινή
από4αση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Επενδύσεων
και
Ανάπτυξης
και του
Διοικητή της
ΑΑΔ Ε

Ενδεικτικά εντός
διμήνου από την
έναρξη ισχύος του
νόμου

Καθορ ιο μός
των ψορέων
πιστοποίησης
της
ευρεσιτεχνίας,
των κριτηρίων
χαρακτηρισμού
των επιλέξιμων
και μη δαπανών
σύμψωνα με τις
γενικές αρχές
και τις



κατευθυντήριες
γραμμές του
Ο.Ο.Σ.Α., των
προϋποθέσεων,
των όρων, της
διαδικασίας και
κάθε άλλου
αναγκαίου
θέματος για
την εψαρμογή

____________ _____________

του άρθρου.

_________________

Απόφαση Υπουργείο Έγκριση της Σε εύλογο χρόνο

Άρθρο 8 του Ανάπτυξης υπαγωγής της από την υποβολή

71 Α παρ. ό ν, αρμοδίου και επιχείρησης του αιτήματος της

4ι72/2θ13 οργάνου του Επενδύσεων, για τα ενδιαψερόμενης

Υπουργείου Γενική συγκεκριμένα επιχείρησης.

Ανάπτυξης Γραμματεία κέρδη από την

και Βιομηχανίας εκμετάλλευση
Επενδύσεων της

ευρεσιτεχνίας,
μετά από
αίτηση που
υποβάλλει στην
αρμόδια
υπηρεσία του
πιο πάνω

_________________ _____________ _______________

Υπουργείου.

__________________

Ερμηνευτική Ανεξάρτητη Κοινοποίηση Εντός μηνός από

Άρθρα 9 και ιο Εγκύκλιος Αρχή του νόμου την έναρξη ισχύος

Δημοσίων του νόμου

Εσόδων

Γενική
Διεύθυνση

Φορολογικής
Διοίκησης

Διεύθυνση
Ελέγχων
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθ. 345 / 51 / 2021

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και
στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες
τεχνο βλαστούς».

Α. Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής, κατά βάση, ζητήματα:

1. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις αναφορικά με Θέματα
δημόσιου λογιστικού και διαδικασιών ένταξης και χρηματοδότησης από ιο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έργων χρηματοδοτούμενων από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.). Ειδικότερα, προβλέπεται:
1) δυνατότητα ανακατανομής μόνο εντός του ορίου των πιστώσεων εκάστου
φορέα της Κεντρικής διοίκησης για τις πιστώσεις έργων του Τ.Α.Α., 11) ως
υποχρεωτική η χρηματοδότηση του Τ.Α.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό
μέσω του Π.Δ.Ε. 11!) ο καθορισμός με υ.α. κατά Αναλυτικό Λογαριασμό
Εξόδων (Α.Λ.Ε.) των σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών,
καθώς και των ειδικών δαπανών που υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.

2. Δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.) καθώς και η ανάθεση της διαχείρισης παγίων προκαταβολών σε
υπαλλήλους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις ή τμήματα Οικονομικής
Διαχείρισης.

3. Καταργείται η ισχύουσα αποκλειστική προθεσμία έως την 3Γ.12.2021
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται το ύψος, οι
όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού
και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Επεκτείνεται η χορήγηση, αναδρομικά από την Γ-8-2020, της ισόβιας
τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν.4714/2020 (200 ευρώ ανά άτομο
μηνιαίως) και στους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους
αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη



των ενόπλων δυνάμεων καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά
της Κύπρου που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα και ενεπλάκησαν ή
συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα οριζόμενα χρονικά
διαστήματα. (Σήμερα, η παροχή αυτή καταβάλλεται μόνο στους ‘Ελληνες
οπλίτες που διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής
τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο
άρθρο 21 παρ.1 του ν.2641/1998).

Η εν λόγω παροχή είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν
υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α του ν.4172/2013), δεν
κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το
Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

5.α. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή
από τον φόρο εισοδήματος κερδών Επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση
ευρεσιτεχνίας, με ενσωμάτωση κριτηρίων του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στην επιβολή τιροστίμου για τη μη υποβολή
έστω και μίας (1) εκ των προβλεπόμενων Τριών (3) δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος από οντότητες, στην περίπτωση που ελέγχεται, πρωταρχικώς, η
τήρηση λογιστικών αρχείων τους και το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο
υπολογίζεται επί του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων τους, βάσει των
παραπάνω δηλώσεων φορολογίας των τριών τελευταίων ετών. Τα θεσπιζόμενα
ανώτατα όρια, δεν εφαρμόζονται στα πρόστιμα που επβάλλονται για
παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) όταν ο υπαίτιος είναι κάτοχος-χρήστης
αυτών.

Επίσης, προστίθεται περίπτωση μη επιβολής προστίμου λόγω δήλωσης
απώλειας ΦΗΜ πριν την έκδοση της εντολής εττιτότιιου ελέγχου σε
φορολογούμενους.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την 29η

Νοεμβρίου 2021, δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Β. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋτιολογιιμού

Ι. Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση της ισόβιας τιμητικής παροχής του
άρθρου 95 του ν.4714/2020 (ύψους 200 ευρώ ανά άτομο μηνιαίως) και στους
δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους αξιωματικούς, στους
ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων
καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που
έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα
της Κύπρου.
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Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
ανέρχεται στο ποσό των 800 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση και κατά την πρώτη
εφαρμογή της ρύϋμισης το έτος 2022, ανέρχεται συνολικά στο ποσό του 1,9
εκατ. ευρώ, ήτοι, 1,1 εκατ. ευρώ, για την καταβολή των αναδρομικών ποσών
της περιόδου από 1.8.2020 έως 31.12.2021 και 800 χιλ. ευρώ του έτους 2022.

2. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων από Την:

- εφαρμογή ανώτατων ορίων σε πρόστιμα, λόγω μη υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος από οντότητες,
- περίπτωση μη επιβολής προστίμου, λόγω δήλωσης απώλειας ΦΗΜ,
πριν την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου φορολογούμενου.

3. Ενδεχόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων, από τη μη εφαρμογή ανώτατων
ορίων προστίμων αναφορικά με παραβάσεις ΦΗΜ.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋτιολογισμού και των προίίπολογισμών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος που διέπει
τη χορηγούμενη παροχή του άρθρου 95 του ν.4714/2020 στους δόκιμους
έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους αξιωματικούς, στους
ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων
καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που
έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα
της Κύπρου (μη κατάσχεση, απαλλαγή από κάθε φόρο, κράτηση ή εισφορά, μη
συμψηφισμό με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο κ.λπ.).

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

101311Α ΑΙΜΑΟΟ
29.11.2021 16:26

Ιουλία Γ. Αρμάγου

3



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχεδίου νόμου
«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές
επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση της ισόβιας τιμητικής παροχής του
άρθρου 95 του ν.4714/2020 (ύψους 200 ευρώ ανά άτομο μηνιαίως) και στους
δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους αξιωματικούς, στους
ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων
καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν
την ελληνική υπηκοότητα, λόγιο της συμμετοχής τους στα γεγονότα της
Κύπρου.

Η εν λόγω δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 800 χιλ. ευρώ σε ετήσια
βάση και κατά την Πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης το έτος 2022, ανέρχεται
συνολικά στο ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ, ήτοι, 1,1 εκατ. ευρώ, για την καταβολή
των αναδρομικών ποσών της περιόδου από 1.8.2020 έως 31.12.2021 και 800 χιλ.
ευρώ του έτους 2022.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

2. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων από Την:

- εφαρμογή ανώτατων ορίων σε πρόστιμα, λόγω μη υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος από οντότητες, στην περίπτωση που ελέγχεται,
πρωταρχικώς, η τήρηση λογιστικών αρχείων τους και το τυχόν επιβαλλόμενο
πρόστιμο υπολογίζεται επί του μέσου όρου των δηλωΘέντων εσόδων τους, βάσει
των παραπάνω δηλώσεων φορολογίας,
- περίπτωση μη επιβολής προστίμου, λόγω δήλωσης απώλειας
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), πριν την έκδοση της

εντολής επιτόπιου ελέγχου φορολογούμενου.

Η ανωτέρω απώλεια Θα αντιμετωπιστεί από άλλες πηγές εσόδιον του
κρατικού προϋπολογισμού.



ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος που διέπει
τη χορηγούμενη παροχή του άρθρου 95 του ν.4714/2020 στους δόκιμους
έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες
έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και στους
υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική
υπηκοότητα, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου (μη
κατάσχεση, απαλλαγή από κάθε φόρο, κράτηση ή εισφορά, μη συμψηφισμό με
ήδη βεβαιωμένες οφειλές Προς το Δημόσιο κ.λπ.).

Η ανωτέρω απώλεια θα αντιμετωπιστεί από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής
Κυβ έρνη στς.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(· 111 Ι Ο½Τ ικο ί.11Κ1½ 10½ ½ΤΑΙΚΟΙ)11Λ½
1 ½ ½ Α λ 29.112021 20.39

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ


