
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11’ιΙΝ’ \Ζί Κ(1ΤΤΖ1

«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)
2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αψορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ψόρο
προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και

σχετικές ρυθμίσεις — β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 (<Πρόγραμμα παροχής εγγύησης
σε τιτλοτιοιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α’206), βάσει της ς(202ι) 2545/09.04.2021

(2021/Ν) εγκριτικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του
προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ>) — γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οψειλών και την παροχή

δεύτερης ευκαιρίας — Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις»

Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
ατιοστάσεως πωλήσεις αγαθών

Άρθρο Ι εδάφη ή τρίχες χώρες —

Προσθήκη άρθρου 5α στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Υιτοκείμενοι στον φόρο που διευκολύνουν ορισμένες

Άρθρο 2 παραδόσεις αγαθών μέσω ηλεκτρονικής διεπαψής -Προσθήκη
άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες—Τροποποίηση
άρθρου 13 Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, άρθρο Ι
παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 και άρθρο Ι παρ. Ι της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Όριο για υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές εξ αιτοστάσεως πωλήσεις αγαθών και
διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα — Τροποποίηση
άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου στον Κώδικα ΦΠΑ -

(άρθρο 2 παρ. ό και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του
φόρου για την εφαρμογή του άρθρου 5β Κώδικα ΦΠΑ —

Τροποποίηση άρθρων Ιό και 22 Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο Ι παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

πωλήσεις αγαθών και εξ
που εισάγονται από τρίτα

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5



Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο εψαρμογής
ειδικού καθεστώτος εισαγωγής και δικαίωμα έκπτωσης του

Φόρου σε περίπτωση ένταξης σε αντίστοιχα των άρθρων 47β,

Άρθρο
47γ και 475 του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων Κρατών

μελών—
Συμπλήρωση άρθρου 23 και τροποποίηση άρθρου 30 Κώδικα

ΦΠΑ(άρθρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30, της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455

και άρθρο Ι παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Υποχρέωση καταχωρίσεων από υποκειμένους που

διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαψής ορισμένες
Άρθρο 7 παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών -

Συμπλήρωση άρθρου 36 Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Γενικός ορισμός για την εψαρμογή των ειδικών καθεστώτων

Άρθρο 8
σύμψωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 475 του Κώδικα ΦΠΑ —

Τροποποίηση άρθρου 47α Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από

Άρθρο 9
υποκείμενους στον Φόρο μη εγκατεστημένους εντός της

‘Ενωσης - Τροποποίηση άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 14 έως και 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις

αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους - μέλους που

πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διετταψών που

διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που

Άρθρο 10
παρέχονται από υπσκείμενους στον ψόρο εγκατεστημένους

εντός της’Ενωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος

κατανάλωσης
— Τροποποίηση άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 21 έως και 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και

άρθρο Ι παρ. 8 έως και 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που

Άρθρο 11
εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη — Προσθήκη

άρθρου 475 στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ

κατά την εισαγωγή
Άρθρο 12

— Προσθήκη άρθρου 47ε στον Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ.

14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2θ19/1995)

Ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά τα οποία υπάγονται

Άρθρο 13
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης

και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό

Τελωνειακό Κώδικα

Ευθύνη υποκειμένων στον ψόρο που παραδίδουν αγαθά σε

Άρθρο 14
υποκειμένους στον Φόρο οι οποίοι διευκολύνουν μέσω

ηλεκτρονικής διεπαψής ορισμένες παραδόσεις αγαθών -

Προσθήκη στο άρθρο 35 του Κώδικα ΦΠΑ

Ρύθμιση Θεμάτων για την εψαρμογή των ειδικών καθεστώτων
ΆρΘρο 15 των άρθρων 47β, 4·7γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση

άρθρου ΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ



Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγεγραμμένους στα
ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 47δ και τους υποκειμένους του
άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 8 ν.
4308/2014 (Α’251)
(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Υποχρεώσεις δήλωσης στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων
Άρθρο 17 των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση

του άρ1 υ 7 του Κώδικα Φορολογικής ι’·’—---τ

Άρθρο 18

Άρθρο 19 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 1 ν.
4649/2019

Άρθρο 20 Ορισμοί - Τροποποίηση περ.1 άρθρου 2 ν. 4649/2019

Ά θ ο 21 Διάρθρωση τιτλοποίησης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν.ρ ρ
4649/2019
Παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση

Αρθρο 22
παρ. 3 και 4 αρθρου 6 ν. 4649/2019

Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασψαλείας
Αρθρο 23

Τροποποιηση παρ. 2 αρθρου 7 ν. 4649/2019

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την
Άρθρο 24 παροχή της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση

του άρθρου 9 του ν. 4649/2019

Άρθρο 25 Θέση σε ισχύ της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου —

Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 ν. 4649/2019

Άρθρο 26 Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων -

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 12 ν.4649/2019
Κατάπτωση της εγγύησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13
ν.4649/2019
Ενημέρωση ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση του άρθρου
14 του ν.4649/2019
Απαλλαγή του ελληνικού Δημοσίου — Πρόωρη λήξη της

εγγύησης - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4649/2019

Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του
ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17
ν.4649/2019

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ του ν. 4649/2019

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ του ν. 4649/2019

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2’ του ν. 4649/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΙΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΟΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣΒ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4649/2019 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΤΥΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΓΙΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ί(2021) 2545/09 04 2021 (2021/Ν) ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΙΙΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ιιΗΡΑΚΛΗΣ»

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33



Βελτιώσεις διατάξεων πρόληης της Αψερεγγυότητας -

Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου ν. 4738/2020

Βελτίωση ρυθμίσεων κατά την πτώχευση - Τροποποιήσεις

Βιβλίου Δευτέρου ν. 4738/2020
Βελτίωση ρυθμίσεων Περί ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας
- Ρήτρες παρακολούθησης-Ευάλωτοι Οειλέτες -

Τροποποιήσεις Βιβλίου Τρίτου ν. 4738/2020

Άρθρο 37
Βελτίωση ρυθμίσεων για τους διαχειριστές αψερενγυότητας —

Τροποποιήσεις Βιβλίου Τετάρτου ν. 4738/2020

Βελτίωση των κοινών, τελικών και μεταβατικών διατάξεων -

Τροποποιήσεις Βιβλίου Πέμπτου ν. 4738/2020

Ψ ηιακή πλατόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ.

2 του άρθρου Ι του ν. 4224/2013

Μη υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε
μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων - Τροποποίηση της

παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997

Ρύθμιση ζητημάτων διοικητών ιδρυμάτων

ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ)

2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρο 1
Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών

που εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες —

Προσθήκη άρθρου 5α στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας ΦΠΑ), ο οποίος

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Ν 248), προστίθεται άρθρο 5α, ως εξής:
«Αρθρο 5α

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

\λ



Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες

1. Για τους σκοπούς εψαρμογής του Κώδικα, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) ως «ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» νοούνται σι παραδόσεις αγαθών
που αποστέλλονται ή μεταΦέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο προμηθευτής παρεμβαίνει
έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταψορά των αγαθών, από κράτος-μέλος άλλο από εκείνο της
άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη, όταν πληρούνται σι
ακόλουθοι όροι:
αα) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο υποκείμενο στον Φόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον ψόρο, τα οποία δεν θεωρείται ότι πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών σύμψωνα είτε με την παρ. 2 και το πρώτο εδάψιο της
παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν σε άλλο Κράτος — μέλος, ή
για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον Φόρο πρόσωπο και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταψορικά μέσα ούτε αγαθά που
παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας,
από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
β) ως «εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες»
νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταΦέρονται από τον προμηθευτή ή
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που
ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταΦορά των αγαθών, από τρίτο
έδαψος ή τρίτη χώρα, προς πελάτη σε κράτος - μέλος, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
αα) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο υποκείμενο στον Φόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον Φόρο, τα οποία δεν θεωρείται ότι πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών σύμψωνα είτε με την παρ. 2 και το πρώτο εδάψιο της
παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν σε άλλο κράτος — μέλος, ή
για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον Φόρο πρόσωπο και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταψορικά μέσα ούτε αγαθά που
παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας,
από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του».

Άρθρο 2
Υποκείμενοι στον ψόρο που διευκολύνουν ορισμένες παραδόσεις αγαθών μέσω

ηλεκτρονικής διεπαψής -Προσθήκη άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 5β, ως εξής:
«Αρθρο 5β

Υποκείμενοι στον Φόρο που διευκολύνουν ορισμένες παραδόσεις αγαθών
μέσω ηλεκτρονικής διεπαψής

1. ‘Οταν υποκείμενος στον Φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, όπως
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών εισαγόμενων από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε θεωρείται ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον
Φόρο έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.
2. ‘Οταν υποκείμενος στον Φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, όπως
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών, προς
άλλο Κράτος - μέλος ή εντός της χώρας, από υποκείμενο στον Φόρο μη εγκατεστημένο εντός
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης προς μη υποκείμενο στον ψόρο, τότε θεωρείται ότι ο εν λόγω
υποκείμενος στον ψόρο έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.».

ς



Άρθρο 3

Τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και στις εξ

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες —

Τροποποίηση άρθρου 13 Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, άρθρο 1 Παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/1910 και άρθρο Ι παρ. Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αιτοστάσεως πωλήσεις αγαθών:
α) είναι το εσωτερικό της χώρας, εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της αποστολής ή της

μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας,
β) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της αποστολής ή της

μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά δεν βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.».

2. Η παρ. ό του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο τόπος παράδοσης στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα

εδάΦη ή τρίτες χώρες:
α) είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά εισάγονται σε

κράτος - μέλος διαψορετικό από το κράτος - μέλος άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς
στον αποκτώντα πελάτη, εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς

στον αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας,
β) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά εισάγονται

στη χώρα μας και ο τόπος άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη

είναι σε διαψορετικό κράτος — μέλος,
γ) είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση κατά την οποία ο τόπος εισαγωγής και ο

τόπος άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας και ο Φ.Π.Α. επί των εν λόγω αγαθών δηλώνεται δυνάμει του ειδικού

καθεστώτος του άρθρου 47δ ή αντίστοιχου καθεστώτος που εψαρμόζεται σε άλλο κράτος —

μέλος.».

3. Στο τέλος της παρ. όα του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται εδάψιο ως εξής:

«Η παρούσα δεν εψαρμόζεται στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 5β.»

4. Στο άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. όβ ως εξής:

«όβ. Όταν υποκείμενος στον ψόρο θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά
σύμψωνα με το άρθρο 5β, η αποστολή ή η μεταψορά των αγαθών αποδίδεται στην

παράδοση που πραγματοποιείται από τον εν λόγω υποκείμενο στον ψόρο. ».

Άρθρο 4

Όριο για υποκειμένους στον ψόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως

πωλήσεις αγαθών και διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και

τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον ψόρο

πρόσωπα — Τροποποίηση άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου 14α στον Κώδικα ΦΠΑ -

(άρθρο 2 παρ. ό και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

1. Οι περ. β, γ και δ της παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

2. Μετά το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 14α ως εξής:
«Αρθρο 14α

Όριο για υποκειμένους στον ψόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και



τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον ψόρο
πρόσωπα

1. Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 13 και της υποπερ. ββ) της περ. α) της
παρ. 13 του άρθρου 14, ο τόπος παράδοσης των αγαθών και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών
είναι το εσωτερικό της χώρας, εψόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο παρέχων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά έχει την εγκατάστασή του ή, ελλείψει
εγκατάστασης, τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας
και όχι και εντός άλλου Κράτους - μέλους,
β) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκείμενους στον Φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή
έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος — μέλος ή
τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταψέρονται προς οποιοδήποτε άλλο κράτος — μέλος,
γ) το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των πράξεων που αναψέρονται στην περ. β) δεν υπερβαίνει
κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους.
Αν οι πράξεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, για τον υπολογισμό του ποσού σε
ευρώ λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Δεκεμβρίου 2017.
Αν Κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των
ανωτέρω πράξεων υπερβείτο όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το εν λόγω χρονικό
σημείο εψαρμόζονται η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 13 και η υποπερ. ββ) της περ. α) της
παρ. 13 του άρθρου 14.
2. Οι υποΚείμενοι στον Φόρο που καλύπτονται από την παρ. 1, οι οποίοι διενεργούν
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία κατά τον χρόνο αναχώρησης της
αποστολής ή της μεταψοράς βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, ή οι οποίοι παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοψωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες,
έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των
υπηρεσιών τους σύμψωνα με την περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 13 και την υποπερ. ββ) της
περ. α) της Παρ. 13 του άρθρου 14, αντίστοιχα.
Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2)
ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει
από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
3. Κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 13 και της υποπερ. αα) της περ. α) της
παρ. 13 του άρΟρου 14, ο τόπος παράδοσης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών και ο τόπος Παροχής των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικά Παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εψόσον ο
υποκείμενος στον Φόρο παρέχων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά που είναι
εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχειτη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή
του σε άλλο κράτος - μέλος πληροί στο Κράτος - μέλος αυτό προϋποθέσεις ανάλογες αυτών
που ορίζονται στην παρ. 1, εκτός αν ο εν λόγω υποκείμενος στον Φόρο επιλέξει τον
καθορισμό του τόπου παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών του σύμψωνα με
την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 13 και την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου
14, αντίστοιχα.
4. Με απόψαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 5
Χρόνος γένεσης ψορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του ψόρου για την εψαρμογή

του άρθρου 5β Κώδικα ΦΠΑ — Τροποποίηση άρθρων 16 και 22 Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο Ι παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)



1. Στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Κατά παρέκκλιση των παρ. Ι και 2 στις περιπτώσεις που υποκείμενος στον ψόρο
Θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει αγαθά σύμψωνα με το άρθρο 5β, η ψορολογική

υποχρέωση γεννάται και ο ψόρος γίνεται απαιτητός, τόσο για την παράδοση των αγαθών
στον εν λόγω υποκείμενο στον ψόρο, όσο και για την παράδοση των αγαθών από τον εν λόγω
υποκείμενο στον ψόρο, κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής. Ως χρόνος αποδοχής της
πληρωμής νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα για έγκριση
πληρωμής ή η ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής από τον λήπτη λαμβάνεται από τον
προμηθευτή που παραδίδει αγαθά μέσω της ηλεκτρονικής διεπαψής ή για λογαριασμό του,
ανεξαρτήτως του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων,
ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.».
2. Στην παρ. Ι του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. λε) ως εξής:
«λε) η θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών στον υποκείμενο στον Φόρο ο οποίος Θεωρείται
ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β.».

Άρθρο ό
Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο εψαρμογής ειδικού καθεστώτος

εισαγωγής και δικαίωμα έκτιτωσης του Φόρου σε

περίπτωση ένταξης σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά

καθεστώτα άλλων Κρατών μελών—

Συμπλήρωση άρθρου 23 και τροποποίηση άρθρου 30 Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο Ι παρ. 4 της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. στ) ως εξής:
<ιστ) η εισαγωγή αγαθών, όταν εψαρμόζεται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής του άρθρου 47δ

ή αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-μέλους. Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή

χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι έγκυρος ατομικός αριθμός ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ
του προμηθευτή ή του μεσάζοντος που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως έχει χορηγηθεί για
την εψαρμογή του ειδικού καθεστώτος δυνάμει των περ. α ή γ της παρ. ό του άρθρου 47δ ή
αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη, έχει δηλωθείτο αργότερο κατά την

υποβολή της διασάψησης εισαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής.)>.
2. Η παρ. Ια του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
ιιί.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές που αψορούν σε πράξεις που
πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον ψόρο που εντάσσονται σε αντίστοιχα των
άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα των άλλων κρατών - μελών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο αντίστοιχο του άρθρου 47β ειδικό
καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέψεται σύμψωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34 και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου Περί αμοιβαιότητας
που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να

διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υτιαγόμενες στο αντίστοιχο του

άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα
έκπτωσης του ψόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα και αψορά στις ψορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται στο εν λόγω αντίστοιχο καθεστώς. Το δικαίωμα
έκπτωσης του προηγούμενου εδαψίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται
σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.
β) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό
καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέψεται σύμψωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην

παρούσα. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην



Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς
άλλου κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου εισροών
που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά στις ψορολογητέες δραστηριότητές του που
υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαψίου
ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.
γ) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο αντίστοιχο του άρθρου 47δ ειδικό
καθεστώς σε άλλο κράτος-μέλος, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέψεται σύμψωνα μετην
παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παρούσα, καθώς και σύμψωνα με την παρ. 8 του ιδίου άρθρου και χωρίς να απαιτείται η
πλήρωση του όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Κατ’ εξαίρεση,
εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον Φόρο απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για
δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου 47δ ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αψορά στις ψορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο
εν λόγω καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαψίου ασκείται με τη
δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.)>.
3. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
ιιγ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από τον ψόρο, σύμψωνα με την περ. λε) της παρ. Ι
του άρθρου 22 και τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28)>.

Άρθρο 7
Υποχρέωση καταχωρήσεων από υποκειμένους που διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής

διετταψής ορισμένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών -

Συμπλήρωση άρθρου 36 Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 5δ. ως εξής:
«5δ. ‘Οταν υποκείμενος στον ψόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής,
όπως αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών
ή την παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον Φόρο εντός της ‘Ενωσης, σύμψωνα με τις
διατάξεις του Κεψαλαίου Γ’, ο υποκείμενος στον ψόρο, ο οποίος διευκολύνει την παράδοση
των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί καταχωρήσεις των εν λόγω
πράξεων. Οι εν λόγω καταχωρήσεις είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις
ψορολογικές αρχές του κράτους — μέλους όπου οι εν λόγω πράξεις ψορολογούνται να
επαληθεύουν την ακρίβεια του υπολογισμού του ΦΠΑ.
Οι καταχωρήσεις των προηγούμενων εδαψίων πρέπει να διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, με
ηλεκτρονικά μέσα στο ενδιαψερόμενο κράτος — μέλος και διαψυλάσσονται για διάστημα
δέκα (10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγματοποιήθηκε η πράξη.».

Άρθρο 8
Γενικός ορισμός για την εψαρμογή των ειδικών καθεστώτων

σύμψωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ — Τροποποίηση άρθρου 47α
Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Το άρΟρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 47α

Γενικός ορισμός για την εψαρμογή των ειδικών καθεστώτων
σύμψωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ



Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 47β, 47γ και 47δ νοείται ως «δήλωση ΦΠΑ» η

ενιαία δήλωση που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροψορίες για τον προσδιορισμό του

ποσού του ΦΠΑ που οψείλεται σε κάθε κράτος-μέλος.»

Άρθρο 9

Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον Φόρο μη
εγκατεστημένους εντός της’Ενωσης -

— Τροποποίηση άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 14 έως και 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 47β
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον Φόρο μη

εγκατεστημένους εντός της Ενωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοούνται ως:
α) «μη εγκατεστημένος στην’Ενωση υποκείμενος στον ψόρο», ο υποκείμενος στον Φόρο που

δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση

στο έδαψος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης·
β) «κράτος - μέλος εγγραψής», το κράτος - μέλος το οποίο επιλέγει ο μη εγκατεστημένος
υποκείμενος στον ψόρο για να δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του ως υποκείμενου

στον Φόρο στο έδαψοςτης’Ενωσης, σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος·
γ) «κράτος — μέλος κατανάλωσης», το κράτος — μέλος στο οποίο θεωρείται ότι

πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών σύμψωνα με το άρθρο 14.
2. Επιτρέπεται σε κάθε μη εγκατεστημένο στην ‘Ενωση υποκείμενο στον Φόρο ο οποίος

παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον Φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον

τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο

κράτος - μέλος, να χρησιμοποιείτο παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος - μέλος

εγγραψής την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο των ανωτέρω

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός της ‘Ενωσης.
3. Ο υποκείμενος στον ψόρο της παρ. 2 υποχρεούται να υποβάλει, με ηλεκτρονικά μέσα,

δήλωση έναρξης και παύσης των δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο ειδικό αυτό

καθεστώς ή μεταβολής αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για

την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.
4. Οι πληροψορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον ψόρο της παρ. 2, κατά την

έναρξη της δραστηριότητάς του, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του,
β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει στο διαδίκτυο,

δ) αριθμό ψορολογικού μητρώου που του χορηγήθηκε στη χώρα του, εψόσον από τη

νομοθεσία της χώρας του προβλέπεται η έκδοση ΑΦΜ,
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη

εγκατάσταση στο έδαψος της ‘Ενωσης.
Ο εν λόγω υποκείμενος στον ψόρο υποχρεούται να δηλώνει κάθε αλλαγή των ανωτέρω
στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται στον υποκείμενο

στον ψόρο της παρ. 2 ατομικός αριθμός ψορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ΦΠΑ με το πρόθεμα

Ευ, για την εψαρμογή του παρόντος καθεστώτος, ο οποίος του γνωστοποιείται με

ηλεκτρονικά μέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για

το παρόν καθεστώς, στο οποίο καταχωρούνται και οι υποκείμενοι στον Φόρο στους οποίους

έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ από τα άλλα κράτη - μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως κράτη -



μέλη εγγραΦής, εΦόσον οΦείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα. Οι εν λόγω υιτοκείμενοι στον Φόρο δεν
έχουν υποχρέωση ορισμού Φορολογικού αντιπροσώπου.
6. Ο υποκείμενος στον Φόρο της παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς διαγράΦεται
από το ειδικό μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το
καθεστώς,
β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η ψορολογητέα του δραστηριότητα έχει
τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να χρησιμοποιείτο
ειδικό καθεστώς και
δ) συστηματικά δεν συμμορΦώνεται με τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς αυτό.
7. 0 υποκείμενος στον Φόρο της παρ. 2 που χρησιμοποιείτο παρόν καθεστώς υποβάλλει, με
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν
πραγματοποιηθεί παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, είτε όχι.
Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
Φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση αναγράΦονται ο αριθμός Φορολογικού μητρώου που του έχει χορηγηθεί για την
εΦαρμογή του παρόντος καθεστώτος, και, για κάθε κράτος - μέλος κατανάλωσης στο οποίο
οΦείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς τον ΦΠΑ, των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται
από το παρόν καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν κατά τη Φορολογική περίοδο, οι ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, και το συνολικό, ανά συντελεστή, ποσό του αντίστοιχου Φόρου. Επίσης,
στη δήλωση αναγράΦεται και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οΦείλεται.
Μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, απαιτούμενες Τροποποιήσεις των στοιχείων που
έχουν δηλωθεί περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση ΦΠΑ, εντός τριών (3) ετών από τη λήξη
της προθεσμίας του πρώτου εδαψίου. Στην επόμενη δήλωση αναΦέρονται το σχετικό κράτος
— μέλος κατανάλωσης, η Φορολογική περίοδος και το ποσό του ΦΠΑ, που οι απαιτούμενες
τροποποιήσεις αΦορούν.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη
η συναλλαγματική ισοτιμία που Ισχύει την τελευταία ημέρα της Φορολογικής περιόδου,
σύμΦωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν δεν υπήρξε
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει
δημοσίευση.
8. Ο Φόρος καταβάλλεται συγχρόνως μετην υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
9. 0 υποκείμενος στον Φόρο της παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς δεν έχει
δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο Φόρος αυτός
επιστρέΦεται σύμΦωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται
η πλήρωσή του όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παράγραΦο αυτή.
Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαψίων, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν καθεστώς,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα
και αΦορά τις Φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν καθεστώς. Το
δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαΦίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμΦωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.
ΙΟ. Ο υποκείμενος στον Φόρο της παρ. 2 υποχρεούται να καταχωρεί με επαρκείς
λεπτομέρειες στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) τις πληροΦορίες για τις τιραγματοποιούμενες
συναλλαγές που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι
ψορολογικές αρχές της Ελλάδος και των λοιπών κρατών - μελών κατανάλωσης να



ειταληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά,
ύστερα από αίτηση, στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος — μέλος
κατανάλωσης και διαψυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) ετών, που αρχίζει από τις 31
Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος υπηρεσία της ΛΑΔΕ. υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της Παρ. 3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και Κοινοποίηση του ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οειλόμενου φόρου,
στ) την Κατανομή στα άλλα κράτη - μέλη κατανάλωσης του Φόρου που τους αναλογεί, με
βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παρ. 8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη — μέλη πληροΦοριών που αψορούν την εγγραψή, διαγραΦή ή
εξαίρεση από τσ καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του Φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον Φόρο καιτης ακρίβειαςτων συναλλαγών
που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροψοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη
- μέλη τςι οποία έχουν επιλέξει ως Κράτος — μέλος εγγραψής οι μη εγκατεστημένοι στην
‘Ενωση υποκείμενοι στον Φόρο, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται
για την ορθή απόδοση του Φόρου.
12. Με απόψαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες
εγγραΦής και διαγραψής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υποβολής της
δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του οψειλόμενου Φόρου και απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη —

μέλη κατανάλωσης, επιστροψής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι πληροψορίες των
τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για τη
λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.»

Άρθρο 10

Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις
αγαθών εντός κράτους - μέλους που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαψών

που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται από

υποκείμενους στον Φόρο εγκατεστημένους εντός της’Ενωσης αλλά μη εγκατεστημένους

στο κράτος - μέλος κατανάλωσης — Τροποποίηση άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 21 έως και 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο Ι παρ. 8 έως και 13

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις
αγαθών εντός κράτους - μέλους που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαψών

που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται από
υποκείμενους στον ψόρο εγκατεστημένους εντός της’Ενωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο

Κράτος - μέλος κατανάλωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νοούνται ως:
α) «υττοκείμενος στον Φόρο μη εγκατεστημένος στο Κράτος - μέλος κατανάλωσης», ο
υποκείμενος στον Φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή μόνιμη
εγκατάσταση εντός της ‘Ενωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του
ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαΦος του κράτους-μέλους κατανάλωσης.
β) «Κράτος - μέλος εγγραψής», το Κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της οικονομικής
δραστηριότητας του υποκείμενου στον Φόρο ή, εάν ο υποκείμενος στον Φόρο δεν έχει την



έδρα της Οικονομικής δραστηριότητάς του εντός της ‘Ενωσης, το Κράτος - μέλος στο οποίο
έχει μόνιμη εγκατάσταση.
‘Οταν ο υποκείμενος στον ψόρο δεν έχει την έδρα της Οικονομικής δραστηριότητάς του στην
‘Ενωση, αλλά έχει Περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της ‘Ενωσης, κράτος —

μέλος εγγραψής είναι Το Κράτος — μέλος με μόνιμη εγκατάσταση, στο οποίο ο υτιοκείμενος
στον ψόρο δηλώνει ότι Θα κάνει χρήση του ειδικού καΘεστώτος. Ο υποκείμενος στον Φόρο
δεσμεύεται από την απόψασή του αυτή νια το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα
δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
‘Οταν ο υποκείμενος στον Φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στην
‘Ενωση ούτε μόνιμη εγκατάσταση στην ‘Ενωση, κράτος - μέλος εγγραψής είναι το κράτος -

μέλος από το οποίο εκκινεί η αποστολή ή η μεταψορά των αγαθών. ‘Οταν η αποστολή ή η
μεταψορά των αγαθών εκκινεί από περισσότερα του ενός κράτη - μέλη, ο υποκείμενος στον
ψόρο δηλώνει ποιο από αυτά τα κράτη — μέλη είναι το κράτος - μέλος εγγραΦής. Ο
υποκείμενος στον ψόρο δεσμεύεται από την εν λόγω απόΦαση για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη,
γ) «κράτος - μέλος κατανάλωσης», ένα από τα ακόλουθα:
(αα) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το κράτος - μέλος στο οποίο Θεωρείται ότι
πραγματοποιείται η παροχή σύμψωνα με το άρΘρο 14,
(ββ) στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών, το Κράτος - μέλος
άψιξης της αποστολής ή της μεταψοράς των αγαθών στον αποκτώντα,
(γγ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών από υποκείμενο στον Φόρο που διευκολύνει τις
παραδόσεις αυτές σύμΦωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β, όταν η αποστολή ή η μεταψορά
των παραδιδόμενων αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος - μέλος, το
συγκεκριμένο κράτος - μέλος.
2. Οι ακόλουθοι υποκείμενοι στον Φόρο, που έχουν την έδρα της Οικονομικής τους
δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, μπορούν να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό
καθεστώς:
α) υποκείμενοι στον Φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών,
β) υποκείμενοι στον Φόρο σι οποίοι διευκολύνουν την παράδοση αγαθών σύμψωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 5β, όταν ο τόπος αναχώρησης και άψιξης της αποστολής ή της μεταΦοράς
των παραδιδόμενων αγαθών είναι το ίδιο κράτος - μέλος,
γ) υποκείμενοι στον Φόρο μη εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος κατανάλωσης, οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στον ψόρο.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υποκείμενο στον Φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει
έδρα εντός ‘Ενωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και σε
περίπτωση που διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη — μέλη, εψόσον επιλέξει για την
εγγραΦή του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Ο υποκείμενος στον Φόρο δεσμεύεται από
την απόΦασή του αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται επίσης και σε κάθε υποκείμενο στον Φόρο ο οποίος δεν
διαθέτειέδραούτε μόνιμη εγκατάσταση στην’Ενωση, εΦόσον η αποστολή ή η μεταψοράτων
αγαθών εκκινεί από το εσωτερικό της χώρας και σε περίπτωση που η αποστολή ή η μεταψορά
των αγαθών εκκινεί και από άλλα κράτη-μέλη, εψόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραψή
του στο ειδικό καθεστώς. Ο υποκείμενος στον ψόρο δεσμεύεται από την απόΦασή του αυτή
για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη. Στην
περίπτωση των δύο προηγούμενων εδαψίων οι υποκείμενοι στον ψόρο δεν υποχρεούνται
στον ορισμό Φορολογικού αντιπροσώπου.
Το παρόν ειδικό καθεστώς εψαρμόζεται για όλα τα αγαθά που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες
που παρέχονται εντός της ‘Ενωσης από τον οικείο υποκείμενο στον Φόρο εκτός των



υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Κράτους — μέλους, στο οποίο ο υποκείμενος στον

Φόρο διατηρεί έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση.
3. 0 υποκείμενος στον Φόρο της παρ. 2 υποχρεούται να υποβάλει, με ηλεκτρονικά μέσα,

δήλωση έναρξης και παύσης των δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο ειδικό αυτό

καθεστώς ή μεταβολής αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για
την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.
4. 0 εν λόγω υττοκείμενος χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΠΑ, που του έχει ήδη χορηγηθεί για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο Πλαίσιο του κανονικού καθεστώτος. Τα εν λόγω

Πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς, στο οποίο
καταχωρούνται και οι υποκείμενοι στον Φόρο στους οποίους έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ από

τα άλλα Κράτη - μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως κράτη - μέλη εγγραΦής, εψόσον οψείλεται

ΦΠΑ στην Ελλάδα.
5. 0 υποκείμενος της παρ. 2 διαγράψεται από το ειδικό μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς,
β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι ψορολογητέες του δραστηριότητες που
υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς έχουν τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,

δ) συστηματικά δεν συμμορψώνεται με τους κανόνες που αψορούντο ειδικό αυτό καθεστώς.

6.0 υποκείμενος της παρ. 2, που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, υποβάλλει με
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν
πραγματοποιηθεί παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν

ειδικό καθεστώς, είτε όχι. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που

ακολουθεί τη λήξη της Φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
7. Το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράψεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ που αναΦέρεται στην παρ. 4 και, για κάθε
κράτος - μέλος κατανάλωσης στο οποίο οΦείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, οι

ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το
συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οΦείλεται όσον αψορά τις ακόλουθες παραδόσεις αγαθών ή
παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν
κατάτη ψορολογική περίοδο:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
ββ) παραδόσεις αγαθών σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β, όταν η αποστολή ή η
μεταψορά των αγαθών αυτών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος - μέλος,

γγ) παροχές υπηρεσιών.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τυχόν τροποποιήσεις που αναψέρονται σε

προηγούμενες Φορολογικές περιόδους όπως προβλέπεται στην περ. δ).
β) Όταν αποστέλλονται ή μεταψέρονται αγαθά από άλλα κράτη - μέλη, η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το
συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό ποσό ΦΠΑ που
οψείλεται όσον αψορά τις ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που

υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, νια κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται

ή μεταψέρονται τα εν λόγω αγαθά:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών πλην αυτών που πραγματοποιούνται
από υποκείμενο στον Φόρο σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β,
ββ) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παραδόσεις αγαθών, όταν η
αποστολή ή η μεταψορά των αγαθών αυτών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος,

οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον Φόρο σύμψωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 5β.
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‘Οσον αψορά τις παραδόσεις που αναψέρονται στην υποπερ. αα), η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει Επίσης τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό ψορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί
από κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταψέρονται τα εν λόγω αγαθά.
‘Οσον αψορά τις παραδόσεις που αναψέρονται στην υποπερ. ββ), η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό Φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί
από κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταψέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν
υπάρχει.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροψορίες που αναψέρονται στην παρούσα κατά Κράτος
μέλος - Κατανάλωσης.
γ) Εάν ο υποκείμενος στον ψόρο που παρέχει υπηρεσίες καλυπτόμενες από το παρόν ειδικό
καθεστώς έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός από εκείνη που έχει στο
κράτος - μέλος εγγραψής από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το
συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό οψειλόμενο ποσό ΦΠΑ
αυτών των παροχών, για κάθε κράτος - μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον Φόρο έχει
εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό ψορολογικού μητρώου της
εγκατάστασης αυτής και ανά Κράτος μέλος κατανάλωσης.
δ) Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω
Τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία
στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση, σύμψωνα μετην παρ. 6. Αυτή η επόμενη
δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής
του Φόρου και το ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις.
8. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών ή η παράδοση
αγαθών έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της
Φορολογικής περιόδου, σύμψωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ή εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία της επόμενης
ημέρας που υπάρχει δημοσίευση.
9. 0 ψόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
με αναψορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
10. Ο υποκείμενος της παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς δεν έχει δικαίωμα
έκπτωσης του ψόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο Φόρος αυτός επιστρέψεται
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραψο αυτή.
Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαψίων, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν καθεστώς,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του ψόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα
και αψορά τις ψορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν καθεστώς. Το
δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαψίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.
11. 0 υποκείμενος της παρ. 2 υποχρεούται να καταχωρεί με επαρκείς λεπτομέρειες στα
λογιστικά αρχεία (βιβλία) τις πληροΦορίες για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι ψορολογικές αρχές της
Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της
δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στην ελληνική
Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος -. μέλος κατανάλωσης και διαψυλάσσονται για
διάστημα δέκα (10) ετών, που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο
πραγματοποιήθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.
12. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:



α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παρ. 3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του οψειλόμενου Φόρου,
δ) την Κατανομή στα άλλα Κράτη — μέλη Κατανάλωσης του Φόρου που τους αναλογεί, με

βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παρ. 9,
ε) την παροχή στα άλλα κράτη — μέλη πληροΦοριών που αΦορούν την εγγραψή, διαγραΦή ή
εξαίρεση από το καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του Φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον Φόρο καιτης ακρίβειας των συναλλαγών

που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροΦοριών καιτων δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα Κράτη
— μέλη για υποκείμενους στον Φόρο που έχουν εγγράψει στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς,

καθώς καιτον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση του Φόρου.

13. Με απόΦαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες

εγγραψής και διαγραψής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υποβολής της

δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του οψειλόμενου Φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη

— μέλη κατανάλωσης, επιστροψής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σι πληροψορίες των
τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη

λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.».

Άρθρο 11
Ειδικό καθεστώς νια εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες

ή τρίτα εδάψη
— Προσθήκη άρθρου 47δ στον Κώδικα ΦΠΑ

(άρθρο 2 παρ. 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47δ ως εξής:
«Αρθρο 47δ

Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή
τρίτα εδάψη

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος, οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών

που εισάγονται από τρίτα εδάΦη ή τρίτες χώρες καλύπτουν αγαθά, εξαιρουμένων των

Προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό Φόρο κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που

δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
«Εσωτερική αξία)> νοείται η τιμή των αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο
τελωνειακό έδαψος της ‘Ενωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κατ’ εξουσιοδότηση

διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, 1 269).

Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή

εψαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος νοούνται ως:

α) «μη εγκατεστημένος στην’Ενωση υποκείμενος στον Φόρο>): υποκείμενος στον Φόρο που

δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο
έδαΦος της’Ενωσης,
β) «μεσάζων»: πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της ‘Ενωσης το οποίο ορίζεται από τον
υποκείμενο στον Φόρο που πραγματοποιεί εξ αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες ως υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ και για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν ειδικό καθεστώς εξ ονόματος

και για λογαριασμό του υποκείμενου στον Φόρο,
γ) «κράτος-μέλος εγγραψής» νοείται:
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αα) όταν ο υιτοκείμενος στον Φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της ‘Ενωσης, το Κράτος-

μέλος στο μητρώο του οποίου επιλέγει να εγγραψεί·
ββ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της Οικονομικής του δραστηριότητας εκτός
της ‘Ενωσης, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της ‘Ενωσης, το
κράτος-μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο υποκείμενος στον Φόρο δηλώνει ότι Θα
κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος·
γγ) όταν ο υποκείμενος στον Φόρο έχει την έδρα της Οικονομικής του δραστηριότητας σε
κράτος-μέλος, το εν λόγω κράτος-μέλος·
δδ) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος -μέλος, το
εν λόγω κράτος - μέλος’
εε) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της ‘Ενωσης,
αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της’Ενωσης, το κράτος - μέλος με
μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο μεσάζων δηλώνει ότι Θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού
καθεστώτος.
Για τους σκοπούς των υποπερ. ββ) και εε) όταν ο υποκείμενος στον Φόρο ή ο μεσάζων έχει
περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της ‘Ενωσης, δεσμεύεται από την
απόΦαση να δηλώσει το κράτος μέλος εγκατάστασης όπου Θα κάνει χρήση του ειδικού
καθεστώτος για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη,
δ) (<κράτος - μέλος κατανάλωσης)): το κράτος - μέλος άψιξης της αποστολής ή της μεταΦοράς
των αγαθών στον αποκτώντα πελάτη.
3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον Φόρο που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη δύνανται να χρησιμοποιούντο παρόν ειδικό
καθεστώς:
α) κάθε υποκείμενος στον Φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο
εσωτερικό της χώρας ή κάθε υποκείμενος στον Φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας εκτός’Ενωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον Φόρο διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα
κράτη μέλη, εΦόσον επιλέξει για την εγγραψή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα,
δεσμεύεται από την απόψαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο
(2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον ψόρο είτε της περ. α) είτε εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος,
που εκπροσωπείται από μεσάζοντα ο οποίος έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας ή έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας εκτός της ‘Ενωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της
χώρας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη,
εΦόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραΦή του υποκείμενου στον Φόρο που εκπροσωπεί
στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόψαση αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος καιγιατα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
γ) κάθε υποκείμενος στον ψόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός
‘Ενωσης και δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος
μέλος, ο οποίος επιλέγει για την εγγραΦή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα και
εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στη χώρα ή έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της
‘Ενωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη-μέλη,
εψόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραΦή του υποκείμενου στον Φόρο που εκπροσωπεί
στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόΦαση αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος καιγιατα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.



ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε. μετην οποία η ‘Ενωση
έχει συνάψει συμψωνία περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που
προβλέπεται από την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16 Μαρτίου 2010 (1 84),
όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α’86) και από τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7 Οκτωβρίου 2010 (1 268) και ο οποίος
πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω τρίτη χώρα δεν
υποχρεούται σε εκπροσώπηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εψαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του παρόντος σε όλες
τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της παρ. Ι που εισάγονται στην ‘Ενωση από τρίτες χώρες
ή τρίτα εδάψη.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ουδείς υποκείμενος στον ψόρο μπορεί να ορίσει συγχρόνως
περισσοτέρο υς του ενός μεσάζοντες.
Δεν επιτρέπεται η εγγραψή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ είτε
απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα υποκείμενων στον ψόρο που είναι ενταγμένοι στο
ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Ο υποκείμενος στον ψόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων που
ενεργεί. για λογαριασμό του υποχρεούται να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα την έναρξη ή
την παύση της δραστηριότητάς του, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη
μεταβολή αυτής όταν δεν πληρούνται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την
υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.
5. Για την εγγραψή στο μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος, που είναι προσβάσιμο
μέσω του
α) Οι πληροψορίες που πρέπει να παρέχει ο υτιοκείμενος στον ψόρο που δεν χρησιμοποιεί
μεσάζοντα, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ) αριθμό ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό ψορολογικού μητρώου στην
περίπτωση υποκείμενου στον ψόρο εγκατεστημένου σε χώρα εκτός Ε.Ε μετην οποία η’Ενωση
έχει συνάψει συμψωνία περί αμοιβαίας συνδρομής.
β) Οι πληροψορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων, προτού χρησιμοποιήσει το παρόν
ειδικό καθεστώς για λογαριασμό ενός υιτοκείμενου στον ψόρο, περιέχουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση,
δδ) αριθμό ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ.
γ) Οι πληροψορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων για κάθε υποκείμενο στον ψόρο τον
οποίο εκπροσωπεί, προτού ο εν λόγω υποκείμενος στον ψόρο αρχίσει να χρησιμοποιείτο εν
λόγω ειδικό καθεστώς, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ) ως αριθμό ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό ψορολογικού μητρώου εε) τον
ατομικό αριθμό ψορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί σύμψωνα με την περ. β) της παρ.
6.
Κάθε υποκείμενος στον ψόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή, κατά
περίπτωση, ο μεσάζων αυτού γνωστοποιεί οποιεσδήποτε μεταβολές στις ανωτέρω
ιταρασχεθείσες πληροψορίες.



6. α) Στον υποκείμενο στον Φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς χορηγείται
μοναδικός ατομικός αριθμός Φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εΦαρμογή του ειδικού
καθεστώτος με το πρόθεμα ΙΜ, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός Φορολογικού μητρώου με το
πρόθεμα ΙΝ, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός Φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με
το πρόθεμα ΙΜ για την εΦαρμογή του παρόντος ειδικού καθεστώτος για κάθε υποκείμενο
στον Φόρο για τον οποίο έχει οριστεί.
ο αριθμός Φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή αριθμός Φορολογικού μητρώου που χορηγείται
δυνάμει των περ. α) β) και γ) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος
ειδικού καθεστώτος.
7. α) Ο υποκείμενος στον Φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα διαγράΦεται από το μητρώο
του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι ψορολογητέες
δραστηριότητές των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή
τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο υποκείμενος στον Φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες
για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ) εάν συστηματικά δεν συμμορψώνεται προς τους κανόνες που αψορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς.
β) Ο μεσάζοντας διαγράΦεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων δεν έχει
ενεργήσει ως μεσάζων για λογαριασμό του υποκείμενου στον ψόρο που χρησιμοποιεί το
παρόν ειδικό καθεστώς,
ββ) εάν δεν πληροί πλέον τις λοιπές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να ενεργεί ως
μεσάζων,
γγ) εάν συστηματικά δεν συμμορψώνεται προς τους κανόνες που αΦορούν στο παρόν ειδικό
καθεστώς.
γ) Ο υποκείμενος στον Φόρο που εκπροσωπείται από μεσάζοντα διαγράφεται από το μητρώο
του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον Φόρο δεν πραγματοποιεί
πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάΦη ή τρίτες
χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι ψορολογητέες
δραστηριότητές του εν λόγω υποκείμενου στον Φόρο σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάΦη ή τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον Φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι
αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον Φόρο συστηματικά δεν συμμορΦώνεται προς τους
κανόνες που αψορούν το παρόν ειδικό καθεστώς
εε) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον εν λόγω υποκείμενο στον
Φόρο.
8. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη
δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο ψόρος
καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά
θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.
Για την εψαρμογή του προηγούμενου εδαψίου, ως χρόνος αποδοχής της πληρωμής νοείται
ο χρόνος κατά τον οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα για έγκριση πληρωμής ή η



ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής από τον λήπτη λαμβάνεται από τον υποκείμενο στον Φόρο
που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, ή για λογαριασμό αυτού, ανεξαρτήτως του
χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, ανάλογα με το ποιο
είναι προγενέστερο.
9. 0 υποκείμενος στον Φόρο που κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος ή ο μεσάζων
που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα δήλωση ΦΠΑ για κάθε
μήνα, είτε έχουν πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από
τρίτες χώρες ή τρίτα εδάΦη είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που
ακολουθείτη λήξη της Φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράΦεται ο αριθμός Φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της παρ. ό και, για
κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οψείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των
εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάΦη για τις
οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί απαιτητός κατά τη Φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε
συντελεστή ποσό του αντίστοιχου Φόρου. Στη δήλωση πρέπει να αναΦέρονται επίσης οι
ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οΦείλεται.
‘Οταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω
τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία
στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση σύμΦωνα με το πρώτο εδάΦιο. Η επόμενη
αυτή δήλωση προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής του

Φόρου και το ποσό ΦΠΑ γιατο οποίο απαιτούνται ενδεχόμενες τροποποιήσεις της δήλωσης.
10. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν οι παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε
άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη η
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της Φορολογικής περιόδου
σύμΦωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή, εάν δεν υπήρξε
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει
δημοσίευση.
11. Ο υποκείμενος στον Φόρο που χρησιμοποιείτο παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων του
καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναΦορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αργότερο κατά την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε
ευρώ που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
12. 0 υποκείμενος στον Φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να
ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που κατέβαλε στη χώρα μας στο πλαίσιο
Φορολογητέων δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο Φόρος
αυτός επιστρέΦεται, κατά περίπτωση, σύμΦωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την
πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραΦο αυτή, καθώς και σύμΦωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34, και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παράγραΦο αυτή.
Εάν ο υποκείμενος στον Φόρο που χρησιμοποιείτο παρόν ειδικό καθεστώς διαθέτει αριθμό
Φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη χώρα μας για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν
ειδικό καθεστώς, τότε εκπίπτει ο ΦΠΑ ο οποίος του έχει επιβληθεί στη χώρα μας και αΦορά
τις ψορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη
δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει σύμΦωνα με την παρ. Ι του άρθρου 38.
13. 0 υποκείμενος στον Φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς υποχρεούται σε
καταχώρηση στα λογιστικά του αρχεία (βιβλία) των πράξεων που υπάγονται στο παρόν
ειδικό καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται σε καταχώρηση στοιχείων για καθένα εκ των
υποκείμενων στον Φόρο που εκπροσωπεί. Οι καταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά λεπτομερείς,
σύμφωνα με το άρθρο ό3γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011, ώστε να
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών κατανάλωσης να
επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά,
ύστερα από αίτηση, στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος — μέλος



κατανάλωσης και διαΦυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31
Δεκεμβρίου του έτους κατά Το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.
14. Η αρμόδια για τη διαχείριση των σχετικών με το ανωτέρω ειδικό καθεστώς διαδικασιών
υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παρ. 4,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και Κοινοποίηση του ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που αΦορά σε υποκείμενο στον
Φόρο καιτου αριθμού Φορολογικού μητρώου στον μεσάζοντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οψειλόμενου Φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα Κράτη — μέλη κατανάλωσης του Φόρου που τους αναλογεί, με
βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παρ. 10,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη — μέλη πληροΦοριών που αΦορούν την εγγραψή και
διαγραψή/εξαίρεση από το παρόν ειδικό καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την
καταβολή του Φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον Φόρο και
της ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροψοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη
— μέλη για υποκείμενους στον Φόρο και μεσάζοντες που έχουν εγγραΦεί στο ειδικό
καθεστώς, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του Φόρου.
15. Με απόΦαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες
εγγραΦής και διαγραΦής ή εξαίρεσης από το παρόν ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υποβολής
της δήλωσης ΦΠΑ καταβολής του οψειλόμενου Φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα
κράτη — μέλη κατανάλωσης, επιστροΦής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι
πληροψορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.»

Άρθρο 12
Ειδικές ρυθμίσεις νια τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

— Προσθήκη άρθρου 47ε στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο Ι παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1995)

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47ε ως εξής:

«Αρθρο 47ε
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

1. ‘Οταν, για την εισαγωγή αγαθών, εξαιρουμένων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό Φόρο
κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150)
ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής του άρθρου 47δ ή αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους, το πρόσωπο που προσκομίζειτα εμπορεύματα στο
τελωνείο για λογαριασμό του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά δύναται να
κάνει χρήση ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή υπό την προϋπόθεση ότι η αποστολή ή η άΦιξη των αγαθών ολοκληρώνεται
στη χώρα μας.
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο
τελωνειακό έδαΦος της ‘Ενωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό
Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 2013, 1 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή,
τυγχάνει εΦαρμογής η ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία.
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2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν τα εξής:
(α) το πρόσωπο για Το οποίο προορίζονται τα αγαθά είναι υπόχρεο για την καταβολή του
ΦΠΑ.
(β) το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εισπράπει τον
ΦΠΑ από το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά και καταβάλλει τον ΦΠΑ στην
αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή λαμβάνει κατάλληλα
μέτρα ώστε να διασψαλίζεται ότι το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά
καταβάλλειτον αναλογούντα ψόρο.
3. Η είσπραξη του ψόρου στο πλαίσιο του παρόντος πραγματοποιείται στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικά μέσα σε μηνιαία βάση. Ο Φόρος καταβάλλεται εντός της
προθεσμίας καταβολής που εψαρμόζεται για την καταβολή των εισαγωγικών δασμών.
4. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το παρόν τηρούν αρχείο των εισαγωγών που υπάγονται
σε αυτό για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η τήρηση του αρχείου εισαγωγών είναι
λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν την ακρίβεια του
δηλωθέντος ποσού ΦΠΑ. Το αρχείο εισαγωγών Είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορψή
κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών.
5. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος θεωρείται, με την επιφύλαξη της περί
λαθρεμπορίας νομοθεσίας, ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμψωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 142 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και τιμωρείται
σύμψωνα με τον ανωτέρω Κώδικα.»

Άρθρο 13
Ειδικές προβλέψεις για Ορισμένα αγαθά τα οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις
κατά ταν Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47στ ως εξής:

«Αρθρο 47 στ
1. Στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εψαρμόζονται οι απαγορεύσεις των πωλήσεων
προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης που προβλέπονται
στην παρ. 7 του άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν. 2960/2001 (Α 265) και το
άρθρο 16 του ν. 4419/20 16 (Α’ 174).
2. Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη, τα οποία υπόκεινται σε Φόρο
κατανάλωσης, όταν η άψιξη της αποστολής ή μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το
εσωτερικό της χώρας, με την επιφύλαξη της παρ. 1, εψαρμόζεται το άρθρο 53Α του ν.
2960/2001, για τη βεβαίωση και είσπραξη του Φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
3. Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό
ψόρο κατανάλωσης, όταν η άψιξη της αποστολής ή μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη, Είναι
το εσωτερικό της χώρας, με την επιψύλαξη της παρ. 1, εψαρμόζονται το άρθρο 60 και η παρ.
5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού ψόρου
κατανάλωσης καιτου ΦΠΑ.».

Άρθρο 14
Ευθύνη υποκειμένων στον Φόρο που παραδίδουν αγαθά σε υποκειμένους στον ψόρο οι

οποίοι διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαψής ορισμένες παραδόσεις αγαθών -

Προσθήκη στο άρθρο 35 του Κώδικα ΦΠΑ



Στην παρ. Ι του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. κα’ ως εξής:
<ικα) στις περιπτώσεις του άρθρου 5β, ο υποκείμενος στον Φόρο που θεωρείται ότι έχει
παραδώσει τα αγαθά στον υποκείμενο στον ψόρο, ο οποίος διευκολύνει την παράδοση
αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, εψόσον ο υποκείμενος που έχει
διευκολύνει την παράδοση των αγαθών δεν είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ
σύμψωνα με το άρθρο 5γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011.».

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων για την εψαρμογή των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και

47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου ΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η
κατά το άρθρο 2 απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό
της χώρας από τον ψόρο, σύμψωνα με τις περ. α, β’, γ, δ’, στ1 και ζ’ της παρ. Ι του άρθρου
27.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και
47δ και τους υποκειμένους του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 8

ν. 4308/2014
(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 20 17/2455)

Η παρ. Ια του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α’251) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ια) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμψωνα με το παρόν και οι οντότητες που Είναι εγγεγραμμένες
σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ. Κατ’
εξαίρεση, οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ δεν
υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου για σκοπούς Φ.Π.Α. αναψορικά με τις ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Τιμολόγιο εκδίδουν και οι υιτοκείμενοι στον Φόρο οι
οποίοι θεωρείται ότι παραδίδουν σε άλλους υποκείμενους στον Φόρο αγαθά σύμψωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, εψόσον ο τόπος παράδοσης των αγαθών είναι
το εσωτερικό της χώρας. Οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχα των άρθρων
47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων Κρατών μελών, δεν καταλαμβάνονται από τις
διατάξεις περί παραστατικών πωλήσεων του παρόντος νόμου για σκοπούς Φ.Π.Α. για τις
πράξεις που καλύπτονται από τα ως άνω ειδικά καθεστώτα».

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις δήλωσης στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και

47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Μετά το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ,
ν. 4174/2013, Α’170) προστίθεται εδάψιο και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως
ορίζεται από τη ψορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η
προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική
Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Το πρώτο εδάψιο δεν εψαρμόζεται για τις δηλώσεις ΦΠΑ
που υποβάλλονται σύμψωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις του ν. 1684/1987

(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 1684/1987 (Α’18) καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ Β’

Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 <(Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοιτοιήσεις

πιστωτικών ιδρυμάτων», βάσει της ί (2021) 2545/09.04.2021 (2021/Ν) εγκριτικής

απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ)>

Άρθρο 19

Πεδίο εψαρμογής - Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου Ι ν. 4649/2019

Η παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 4649/2019 (Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους

δύναται να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σύμψωνα με την από 10.10.2019

ς (2019) 7309 ατιόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εψεξής (<αρχική απόψαση») καιτην από

9.4.2021 ς (2021) 2545 απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εψεξής «απόψαση

παράτασης») οι οποίες αψορούν στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις

πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, με

την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ».»

Άρθρο 20

Ορισμοί - Τροποποίηση περ. Ι άρθρου 2 ν. 4649/2019

Στο πρώτο εδάψιο της περ. Ι του άρθρου 2 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) προστίθενται οι λέξεις

«ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (ΙΊπ8)» και η περ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1) Ως «τιτλοποίηση απαιτήσεων)> νοείται η μεταβίβαση απαιτήσεων,

συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση ή ρύθμιση, από

δάνεια ή πιστώσεις ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ιθ35ίπ) που έχουν

χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα εξαιρουμένων των «εγγυημένων απαιτήσεων», σε

συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση ομολογιών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων

πραγματοποιείται σύμψωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΙΟ και 14 του ν. 3156/2003 (Α’ 157),

καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος.>)

Άρθρο 21

Διάρθρωση τιτλοποίησης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4649/2019

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) και το πρώτο εδάψιο

των περ. α) και β) αντικαθίστανται, προστίθενται δύο εδάψια στο τέλος της παρ. 4 και η παρ.

4 του άρθρου 3 διαμορψώνεται ως εξής:



«4. Στα συμβατικά έγγραψα της τιτλοποίησης απαιτήσεων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,

όρος, σύμψωνα μετον οποίο η εξόψληση μέρους των απαιτήσεων της περ. β’ της παρ. 3 και

το σύνολο των απαιτήσεων της περ. η’ της παρ. 3, αναβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση

κατά την οποία το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την

ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο

ελήψθη υπόψη από τον εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) για την

πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας, υπολείπεται

του προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων, με βάση το επιχειρηματικό αυτό

σχέδιο.

Ειδικότερα: α) Εψόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, όπως

αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση διαχείρισης, που έχει υποβληθεί στον εξωτερικό

οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), το σύνολο των πραγματοποιηθεισών

καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως αυτή ορίζεται

στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο οψείλει να εκτελέσει ο διαχειριστής σύμψωνα με την

προαναψερόμενη σύμβαση διαχείρισης και ελήψθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την

πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας κατά το

άρθρο 11 υπολείπεται κατά ποσοστό Είκοσι τοις εκατό (20%), ή μεγαλύτερο, των

προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο

προαναψερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του Είκοσι

τοις εκατό (20%) της αμοιβής του διαχειριστή. Η καταβολή του ως άνω ποσοστού

υπολειπόμενου ποσού αμοιβής πραγματοποιείται Είτε κατά την ημερομηνία ολοσχερούς

εξόψλησης του κεψαλαίου των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας είτε κατά

την ημερομηνία κατά την οποία αποκαθίσταται ολοσχερώς η σχέση μεταξύ

πραγματοποιηθεισών και προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων. Εψόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις του άρθρου 12, αναβάλλεται η καταβολή της αμοιβής του διαχειριστή κατά

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Εψόσον κατά την ημερομηνία καταβολής τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοψλητικής

προτεραιότητας, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την

ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως αυτή ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το

οποίο ελήψθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών

υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας, υπολείπεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) ή
περισσότερο των προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων, όπως αυτές προσδιορίζονται

στο προαναψερόμενο Επιχειρηματικό σχέδιο και τη σύμβαση διαχείρισης που έχουν

υποβληθεί στον ΕΟΠΑ και ελήψθησαν υπόψη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των

ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας του άρθρου 11, αναβάλλεται η καταβολή

τουλάχιστον του Είκοσι τοις εκατό (20%) του τόκου. Η αναβληθείσα καταβολή εξοψλείται είτε

κατά την ημερομηνία ολοσχερούς εξόψλησης του κεψαλαίου των ομολογιών υψηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας Είτε κατά την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία καταβολής

τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοψλητικής προτεραιότητας και εψόσον έχει αποκατασταθεί

ολοσχερώς η σχέση μεταξύ πραγματοποιηθεισών και προϋπολογισθεισών καθαρών

εισπράξεων.

Συμβατικά δύναται να προβλέπονται ποσοστά χαμηλότερης απόκλισης από τα οριζόμενα

στις περ. α’ και β’της παρούσας. Η παρούσα παράγραψος εψαρμόζεται μετά την παρέλευση

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της εγγύησης. Με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν κοινού αιτήματος του αποκτώντος και του διαχειριστή



απαιτήσεων και εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων του άρθρου

17, δύναται να παρατείνεται το ανωτέρω διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες, σε περίπτωση

που έκτακτες καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στην

εθνική οικονομία ή στις αγορές, θέτοντας σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της τιτλοποίησης και τη

διατήρηση της ροής των πληρωμών και εψόσον από την παράταση αυτή δεν

επέρχεται υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

προτεραιότητας του άρθρου 11. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται σχετική βεβαίωση του

ΕΟ ΠΑ.»

Άρθρο 22

Παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου ό ν.

4649/2019

Τροποποιούνται το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4649/2019 (Α’ 206) και η

παρ. 4, λαμβανομένης υπόψη της απόψασης παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι

παρ. 3 και 4 διαμορψώνονται ως εξής:

«3. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται

αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία

δημοσίευσης της εκάστοτε σχετικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του

προγράμματος παροχής εγγυήσεων του παρόντος. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να

παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς επίσης να τροποποιούνται γιατο μέλλον

οι όροι παροχής αυτής.

4. Η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκκλητη, ανεπιψύλακτη και σε πρώτη

ζήτηση, σύμψωνα με τα άρθρα 213, 214 και 215 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ως

εάν το ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοψειλέτης, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

νόμου και ερμηνεύεται σύμψωνα με τις διατάξεις της «αρχικής απόψασης» και της

«απόψασης παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του πρωτογενούς,

παραγώγου και επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.>)

Άρθρο 23

Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασψαλείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν.

4649/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται για την Επικαιροποίηση του

τρόπου αναψοράς στην αρχική απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το άρθρο 7

διαμορψώνεται ως εξής:

«ΑρΟρο 7

Κα0ορισμός και καταβολή προμήθειας ασψαλείας

1. Επιβάλλεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, προμήθεια ασψαλείας. Η

προμήθεια ασψαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης και καθ’

όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόψλητου εγγυημένου

υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασψαλείας

υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου.



2. Το ύψος της προμήθειας καθορίζεται μετην πράξη παροχής της εγγύησης σύμψωνα με το

Παράρτημα Β’ του παρόντος νόμου και σύμψωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.2 της

«αρχικής απόψασης» της Ευρωπαϊκής Ειτιτροιτής.»

Άρθρο 24

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του

ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4649/2019

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) προστίθεται η λέξη ιιεργάσιμων» στην

Προθεσμία υποβολής αιτήματος και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το αίτημα παροχής εγγύησης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

διενεργεί έλεγχο πληρότητας, σύμψωνα με τις επόμενες παραγράψους και το διαβιβάζει

αμελλητί στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του άρθρου 17.

2. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4649/2019 αντικαθίσταται λαμβανομένης υπόψη

της απόψασης παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Το υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται αποδεκτό εψόσον:

α) Υποβληθεί εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία

δημοσίευσης της «απόψασης παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β)’Εχει συμπληρωθεί σύμψωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’ του παρόντος νόμου.

γ) Συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράψων της παραγράψου 3 προσηκόντως

υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος,

οι οποίοι βεβαιώνουν την πληρότητα και ακρίβεια των υποβαλλομένων συνοδευτικών

εγγράψων.»

Άρθρο 25

Θέση σε ισχύ της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου — Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 ν.

4649/2019 — Εξουσιοδοτική διάταξη

Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της

Ελλάδος δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία, ο τρόπος, το είδος της

απαιτούμενης πληροψόρησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροψορίες απαραίτητες

για τους σκοπούς του Παραρτήματος Δ’ .»

Άρθρο 26

Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων - Τροποποίηση Παρ. 1

άρθρου 12 ν. 4649/2019

Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) αντικαθίσταται και η

παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του

ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι

συνολικές πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις από την ημερομηνία έναρξης

υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο ελήψθη υπόψη από

2ι½



τον ΕΟΠΑ για την τποτοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

προτεραιότητας, υπολείπονται, κατά ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), του

συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων, με

βάση το προαναψερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται

κατά τους όρους του προηγούμενου εδαψίου, εψόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η

υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οψείλεται σε δικό του πταίσμα.»

Άρθρο 27

Κατάπτωση της εγγύησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4649/2019

Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται

προκειμένου να ληψθεί υπόψη η απόψαση παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η παρ.

3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος κατάπτωσης από τον

εγγυητή, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει τα οψειλόμενα στους ομολογιούχους υψηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας ποσά, σύμψωνα με τους όρους των ομολογιών υψηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας που διαλαμβάνονται οτα συμβατικά έγγραψα της τιτλοποίησης

απαιτήσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιούχων

υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα

στους ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους και έξοδα είσπραξης από τον

αποκτώντα, σύμψωνα με τους όρους του παρόντος, σε εψαρμογή της «αρχικής απόψασης»

και της «απόψασης παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Άρθρο 28

Ενημέρωση ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4649/2019 —

Εξουσιοδοτική διάταξη

Το Τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται ως

προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Για τους σκοπούς παρακολούθησης των χρηματοροών των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων,

ο διαχειριστής αποστέλλει σε μηνιαία βάση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10)

εργασίμων ημερών μετά τη λήξη κάθε περιόδου προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικά

προσαρμοσμένη αναψορά, η οποία διαβιβάζεται εν συνεχεία προς την Επιτροπή

Παρακολούθησης Εγγυήσεων. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα

στοιχεία, ο τρόπος, η συχνότητα, οι ημερομηνίες υποβολής της αναψοράς, το είδος της

απαιτούμενης πληροψόρησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροψορίες απαραίτητες

για τους σκοπούς της παρούσας»

Άρθρο 29

Απαλλαγή του ελληνικού Δημοσίου — Πρόωρη λήξη της εγγύησης - Τροποποίηση του

άρθρου 15 του ν. 4649/2019



Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται, προκειμένου να ληφθεί

υπόψη η απόψαση παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το άρθρο 15 διαμορψώνεται

ως εξής:

«1. Η παρασχεθείσα εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου Παύει να Ισχύει όταν οι όροι και οι

προϋποθέσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων τροποποιηθούν κατά τρόπο που έρχεται σε

αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με τις αναψερόμενες στο άρθρο Ι

αποψάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Οι ομολογιούχοι υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας μπορούν, σύμψωνα με τους όρους

των εγγράψων της τιτλοποίησης απαιτήσεων, να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τη διακοπή της

εγγύησης. Αν, ομολογιούχος υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας, είναι ο μεταβιβάζων, για

την πρόωρη λήξη της εγγύησης απαιτείται η σύμψωνη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής

αρχής.»

Άρθρο 30

Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων νια λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου -

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 17 ν. 4649/2019

Οι περ. ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιούνται με την

προσθήκη της λέξης «εργάσιμων» στην προθεσμία παροχής ή μη σύμψωνης γνώμης της

Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου και η παρ.

Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του

Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων του παρόντος

νόμου, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εξετάζει κάθε αίτημα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο της

διαβιβάζεται σύμψωνα με τις διατάξεις της παραγράψου 2 του άρθρου 9, για να διαπιστώσει

εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις παροχής εγγύησης,

β) μελετά και επεξεργάζεται τα περιοδικώς και εκτάκτως υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία

του διαχειριστή, του αποκτώντος και τυχόν λοιπών ψορέων της δομής της τιτλοποίησης

απαιτήσεων, και, εν γένει, κάθε στοιχείο για το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει γνώση

σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, με στόχο να διαπιστώσει την ενδεχόμενη

καθυστέρηση των εν γένει προβλεπόμενων καταβολών ή την ενδεχόμενη κατάπτωση της

εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης

και ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) μελετά ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και συνδέονται μετην εγγύηση του Ελληνικού

Δημοσίου του παρόντος νόμου και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους,

δ) σταθμίζει το μέγεθος του αναλαμβανόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο κινδύνου, από την

παροχή της εγγύησης του παρόντος νόμου και την επίδρασή του στη διαμόρψωση του

δημοσίου χρέους και εισηγείται σχετικώς,

ε) εισηγείται εγγράψως προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) για την

παροχή ή μη της σχετικής σύμψωνης γνώμης της τελευταίας για την παροχή της εγγύησης,

εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος,

σύμψωνα με την παράγραψο Ι του άρθρου 6 και την παράγραψο 2 του άρθρου 9 του

παρόντος,
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στ) εισηγείται εγγράψως προς την Επιτροπή του άρθρου 97 του ν. 4549/2018 για την παροχή

ή μη της σχετικής σύμφωνης γνώμης της τελευταίας, για τη θέση σε ισχύ της εγγύησης, εντός

δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης του άρθρου 10 του παρόντος,

ζ) εισηγείται εγγράψως προς τον Υπουργό Οικονομικών επί θεμάτων που άπτονται της

εψαρμογής του παρόντος νόμου συναψώς προς τις αρμοδιότητές της.»

Άρθρο 31

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ του ν. 4649/2019

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του ν. 4649/2019 (Α’ 206), η ψράση «Πανεπιστημίου 37, 101 65»

αντικαθίσταται με τη ψράση «Χαριλάου Τρικούπη ό - 10, 106 79» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν

διαμορψώνεται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα αιτήματος παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του

Αποκτώντος προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξολητικής προτεραιότητας των

τιτλοποιήσεων του παρόντος νόμου

Επωνυμία Μεταβιβάζοντος

[..·1
Επωνυμία Απο κτώντος

1..]
Προς

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Υπόψη Διευθυντή

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Κοιν:

Γενική Διεύθυνση Θησαυροψυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεψαλαίων

Υπόψη Διευθυντή

Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79

Αθήνα

Θέμα: Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών

ιδρυμάτων με την επωνυμία ιιΗρακλής»

Σε συνέχεια της από [ΗΗ/Μ/ΕΤΟΣ] απόψασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Ι (Μεταβιβάζων) για την τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.

3156/2003 μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού μετην επωνυμία [ Ι (Αποκτών) που δύναται

να λάβουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.[ /2019]

(νόμος για το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ) σας υποβάλλουμε σχετικό αίτημα συμμετοχής.



Το αίτημα αψορά στην παροχή εγγύησης για ομολογίες υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας

συνολικής αξίας € [......] (συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράψως).

Αποστέλλουμε συμπληρωμένη την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του άρθρου 9

του ν... [.12019] (νόμος για το Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»), την ακρίβεια και πληρότητα των

οποίων βεβαιώνουμε.

Ο Μεταβιβάζων ο Αποκτών (όπου απαιτείται)

(όνομα και υπογραψή νομίμων εκπροσώπων)

Στοιχεία Μεταβιβάζοντος ή/και Αποκτώντος

· (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση α’)

2
(Προ-) αξιολόγηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

· προτεραιότητας (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση β)

α) Ενημερωτικό Δελτίο (όπου απαιτείται), (άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση γ’), ή
· β) Πληροψοριακό Φυλλάδιο (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση γ’)

α) 151Ν (όπου απαιτείται), (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση δ’), ή
β) Στοιχεία ταυτοποίησης τίτλου (άρθρο 9 παρ. 3 Περίπτωση δ’)

Σχέδιο όρων έκδοσης των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας

(άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ε’)

Σχέδιο σύμβασης μεταβίβασης από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα των απαιτήσεων που

πρόκειταινατιτλοποιηθούν (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση στ’)

Σύμβαση ανάθεσης του μεταβιβάζοντος προς ΕΟΠΑ του έργου της πιστοληπτικής

7. αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας (άρθρο 9 παρ. 3

περίπτωση )

8
Υπολογισμός του κόστους της εγγύησης για τη συνολική ονομαστική αξία των ομολογιών

υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση η’)

Επιστολή δέσμευσης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μεταβιβάζοντος και του

αποκτώντος (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση θ’)

Η

Η

Η
Η

Η
Η

Η

Η

Η

Η
Η

Η

Η

Η

10
Σχέδιο σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης των τιτλοιτοιούμενων απαιτήσεων

· (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ι’)

Γνώμη ορκωτού ελεγκτή για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων λογιστικής

. αποαναγνώρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ια’)

31



12
Δήλωση του αποκτώντος περί αποδοχής των όρων της εγγύησης του ν..../2019

Η
(Πρόγραμμα Ηρακλής) (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ιβ’)

Συνημμένα: Ι .1 (αριθμός εγγράψων)

Άρθρο 32

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ του ν. 4649/2019

Στην παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ του ν. 4649/2019 (Α’ 206), η υποσημ. 2 και οι περ. β’ και

ε’ αντικαθίστανται και η Παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«(3) Η Προμήθεια προ Προσαρμογής, διαμορψώνεται περαιτέρω από έναν

«Προσαρμοσμένο Αναλογικό Συντελεστή Επιτοκιακών Περιθωρίων)). Αυτός ο συντελεστής

λαμβάνει υπόψη τη διαψορά της αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

προτεραιότητας και του μέσου όρου αξιολογήσεων του Δείκτη Αναψοράς1 . Αυτός ο

Προσαρμοσμένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων Προκύπτει ως

ακολούθως:

(α) Για τον αρχικό Αναλογικό Συντελεστή Επιτοκιακών Περιθωρίων, λαμβάνεται

υπόψη ο μέσος όρος της αναλογίας της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης

(«ΕΛΑ») δύο αντιπροσωπευτικών δεικτών2 του ΒΙοοπι1Γ, όπου ο ένας

συμπεριλαμβάνει εταιρείες με αξιολόγηση στο εύρος ΒΒ και ο άλλος

εταιρείες με αξιολόγηση στο εύρος Β, μείοντο 5-ετές συμβόλαιο ανταλλαγής

επιτοκίων σε Ευρώ (<ι5ρ Ρ.@”) (5-γΓ ΕυΓο νρ αντιστοίχως, και ο

υπολογισμός του έχει ως ακολούθως:
ΕΛΑ δίκτ η ΕΕ) —νρ Εα

Αναλογικσς Συντελεστης Επιτοκιακων Περιιωριων =
ΕΛΑ (δτκτηΕ —5νρ

(β) Λόγω της περιορισμένης μεταβλητότητας αυτής της αναλογίας και

προκειμένου να διασψαλισθεί η σταθερότητα και συγκρισιμότητα, ο αρχικός

Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων ορίστηκε στο 50%

καθόλη τη διάρκειατου Προγράμματος, σύμψωνα μετην «αρχική απόψαση»

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τη νέα Ι8μηνη διάρκεια του Προγράμματος,

σύμψωνα με την «απόψαση παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο

Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων επικαιροπο ιήθη κε στο

56,9% (επικαιροποιη μένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτο κιακών

2 Η τιμή των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Ο5) της Ελληνικής Δημοκρατίας
αναψέρεται στην πιοτοληιττική αξιολόγηση της χώρας που τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν ΒΙ, ΒΒ-, Β±,

ΒΒ(Ιονν), ενώ τον Μάρτιο του 2021 ήταν Β3, ΒΒ-, ΒΒ, ΒΒ(Ιονν) για Μοογ’5/5&Ρ/ΕίΙι/ΒΒΒ5,

αντίστοιχα.
2 Τα σύμβολα είναι ΙΡΟ7ΤΒΕυ και 1ΗΥΒΤΒΕ για τους δείκτες ΒΒ και Β αντίστοιχα.

Ο υπολογισμός που Παρέχεται από τις ελληνικές αρχές δείχνει ότι η αναλογία περιθωρίου
επιτοκίου είναι 0,487, 0,5Ο7και 0,508 όταν υπολογίζεται με χρονικό ορίζοντα Ι έτους, ό μηνών και 3
μηνών αντίστοιχα.

Ο επικαιροποιημένος υπολογισμός (12.32021) που Παρέχεται από τις ελληνικές αρχές δείχνει ότι η
αναλογία περιθωρίου επιτοκίου είναι 0,574, 0,565 και 0,569 όταν υπολογίζεται με χρονικό ορίζοντα
Ι έτους, 6 μηνών και 3 μηνών αντίστοιχα.



Περιθωρίων), προκειμένου να αντικατοτττρίσει τις τρέχουσες συνθήκες της

αγοράς.

(γ) κατάτο χρόνο εκάστης Τιτλοποίησης, ο Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών

Περιθωρίων προσαρμόζεται με βάση τον μέσο όρο αξιολογήσεων του (τότε)

εψαρμοστέου Δείκτη Αναφοράς, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο

αξιολογήσεων ΕΟΠΑ5 ενός διμήνου («Συνολικός Μέσος ‘Ορος

Αξιολογήσεων»). Σε κάθε βαθμίδα αξιολόγησης αποδίδεται μια αριθμητική

βαθμολογία, η οποία εξαρτάται από την αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας στη συγκεκριμένη Τιτλοποίηση, σύμψωνα με

τον ακόλουθο πίνακα βαθμολόγησης:

Πίνακας 1: Αριιμητική 6αιμολονία ανά 6αιμίδα

Αξιολόγηση του Αξιολόγηση ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

Δείκτη Αναφοράς προτεραιότητας

88+ ΒΒ 88-

88+ 0 0 0

88 0,33 0 0

ΒΒ- 0,67 0,33 0

8+ 1,00 0,67 0,33

Β 1,33 1,00 0,67

Β- 1,67 1,33 1,00

(δ) η μέση βαθμολογία κάθε ΕΟΠΑ υπολογίζεται σταθμίζοντας την αξιολόγηση

για το σχετικό αριθμό ημερών προς την περίοδο αναψοράς. Ο Συνολικός

Μέσος ‘Ορος Βαθμολόγησης υπολογίζεται ως ο απλός μέσος όρος των

σταθμισμένων μέσων βαθμολογιών των ΕΟΠΑ,

(ε) κατόπιν ο Προσαρμοσμένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών

Περιθωρίων υπολογίζεται ως ακολούθως, όπου το 56,9% είναι ο

επικαιροποιη μένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων:

Προσαρμοσμένος Α ναλοικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιϋωρίων

1 — 56,9% επί Συνολικό Μέσο Όρο Αξιολο’ήσεων»

Άρθρο 33

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2’ του ν. 4649/20 19

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 (Α’ 206), η περ. β’ της παρ. 4 και η παρ. 7 του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2 - (Α) τροποποιούνται και οι παρ. 4 και 7 διαμορψώνονται ως εξής:

«4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(α) Κάθε γνωστοποίηση που πραγματοποιείται σύμψωνα με την παρούσα πρέπει να γίνεται

εγγράψως και, εκτός αν αναψέρεται άλλως, πρέπει να πραγματοποιείται με επιστολή ή μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(β) ‘Ολες οι κοινοποιήσεις προς τον Εγγυητή θα απευθύνονται στο:

Εξωτερικός Οργανισμός ΙΙιστολητιτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ)

1



Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Θησαυροψυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεψαλαίων, Τμήμα Α’

Οδός Χαριλάου Τρικούπη 6-10

10679 Αθήνα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ς125@Ι1Γ

«7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Από την ημερομηνία παροχής της Εγγύησης και καθόλο το διάστημα ισχύος αυτής ο Αποκτών

καταβάλλει προς τον Εγγυητή την προμήθεια ασψαλείας υπολογιζόμενη κατά την

ημερομηνία υποβολής του αιτήματος σύμψωνα με το Παράρτημα Β του νόμου [στοιχεία

ταυτοποίηση ς του νόμου στον οποίο προσαρτάται το παρόν], και σύμψωνα με τα οριζόμενα

στην Ενότητα 3.2 της «αρχικής απόψασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν δεν ορίζεται διαψορετικά στην Πράξη Παροχής της εγγύησης, η προμήθεια ασψαλείας

υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου. Η προμήθεια είναι

καταβλητέα στον λογαριασμό [προσδιορισμός λογαριασμού καταόολής προμήιειας] ».

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 η περ. 13’ της παρ. 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2 - (Β)

αντικαθίσταται, το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2 — (Β) τροποποιείται και

οι παρ. 4 και 7 διαμορψώνονται ως εξής:

«4. ΝΟΤ1Ε5

() Ε1ι ςοππτιυπίςίοη ο 13ς ΓΤ1ΙΘ 1ΊΘΓυΠ1ΘΓ 5[11 138 τιΙ8 Γι (Γί1ΊΠ υπ1 ο1ιεΓΊ5θ

51θς1, 51311 13ς τιιΙε 13γ χ, ο οΓ θ-π1.

(13) Α11 ςοιτιτπυπίςίοπ5 ο 1Ίθ υΓποΓ 5[ι1Ι 13ι τις1 ο

8π8ΓΙ Αςςουπίπ Οίς. ο 1ι

ΜΊπίΓγ ο Είππ

ΘΠ2ΓΙ ΟΊΤ2οΓ2 οΤΓ5υΓγ Είππί1 1υΙ85

ΟΊΓ8ς0ΓΘ ο 528 πς1 ρ1Ι ΓΠ5ΘΓ5 Ο8ρ3Γιτιπ Α

6-10, αΙΙου ΤΓΙΙουρΙ, 106 79, Α1ιθπ5

Ε-πιί1: 2@11Γ.

«7. ΡΓΟ\/15Ι0Ν ΟΕ ΤΗΕ 6ΑΑΝΤΕΕ

ΕΓοιιΙ 1ι ο [ι ίυπ ο 1ι ίΞυπ Οι πςΙ 1ιΓου1ιου 15 νΙίςίγ ρ&ίο1, 1ι8

Ι55υθΓ 51ι11 ργ ο 1ιθ 1ι8 3ΓΠ28 οπ 1ιθ ι1 ο [ι8 5υ13π11551οπ

οΥ 1ι8 1θςυθ5 Γι Λιί1ι Αππ@ Β ο 1ιε (ίςπίγίπ 1ι Ινν ο 13ί1ι 13ί5

ρρεπιΊίχ 15 ς1ιθς1], πιΙ ίπ 1[ι 5θς1οπ 3.2 ο 13θ Ευτορ2π ςοπιπιι55ιοπ’5

Οθςί5ίοπ οπ 10.10.2019 ς (2019) 7309 (Νιθ ΟΗ1πΙ 08ς151οπ).

υπι855 σ1ΉθΓνΊ5θ 5ρ&1ίθ ίπ [ιε [·ι@ &8Π88 ΙιΙΙ 13@

ρ11 131ππ1π οΙ 1ι 1π8Γ85 ρεΓ1ο. Πιθ αυΓπθθ 0ι 15 ρ2γ13Ιθ ο 1ιθ &ουπ

[ς1θ8Γπι1π1οπ ο ςοπιπι11οπ ργιτπ 3ςςουπ].».



ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Βελτιώσεις διατάξεων νια την πρόληψη της αψερεγγυότητας - Τροποποιήσεις διατάξεων

Βιβλίου Πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), προοτίθεται νέα περ. ιθ) ως εξής:

«ιθ) Ως «συνοψειλέτης χρηματοδοτικών ψορέων» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται

αλληλεγγύωςεκτου νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόψληση μέρους ήτου συνόλου

των οψειλών του οψειλέτη προς χρηματοδοτικούς ψορείς. Στην έννοια του συνοψειλέτη

περιλαμβάνεται και ο εγγυητής».

2. Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 10 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο εδάψιο μετά τις

περ. α’, β’ και γ’ ως εξής:

«Τα στοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ για τον σύζυγο δεν χορηγούνται, εψόσον έχει λάβει χώρα

διακοπή της έγγαμης συμβίωσης και αυτή έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την

υποβολή της αίτησης».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο εδάψιο ως εξής:

«Ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν συνυπογράψουν την αίτηση για την παροχή της παραπάνω

άδειας ανάκτησης, εάν έχει λάβει χώρα διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, η οποία έχει

δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης>).

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, προστίθεται

νέο δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η υπογραψή της σύμβασης αναδιάρθρωσης με μηχανικό μέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο μέσω

της ψηψιακής πλατψόρμας του άρθρου 29 είναι επαρκής και ισοδυναμεί με ηλεκτρονική

υπογραΦή. Η κατά τα ανωτέρω συναψθείσα σύμβαση αναδιάρθρωσης έχει την ισχύ

ιδιωτικού εγγράψου κατά την έννοια των άρθρων 160 ΑΚ και 443 ΚΠολΔ, με πλήρη

αποδεικτική ισχύ ως προς την κατάρτιση και το περιεχόμενο της σύμβασης, σύμψωνα με το

άρθρο 445 ΚΠολΔ. Εψόσον υπάρχουν οψειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής

Ασψάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους, η οποία

παρέχεται σύμψωνα με τα αναψερόμενα στο άρθρο 21. Οι συναινούντες πιστωτές

αποδέχονται ή τεκμαίρεται ότι αποδέχονται, κα0όσον αψορά στο Δημόσιο και Φορείς

Κοινωνικής Ασψάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, ότι η ρύθμιση καθιστά την

επιχείρηση του οψειλέτη βιώσιμη ή, εψόσον πρόκειται για ψυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί

επιχειρηματική δραστηριότητα, ότι αποτρέπει την αψερεγγυότητά του».

5. Στο άρθρο 21 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:

«4. Η συναίνεση του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης, κατά τα οριζόμενα

στην περ. γ’ της παρ. 2, σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, στις οποίες δεν έχει γίνει

αποδεκτή η πρόταση αναδιάρθρωσης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της

υποπερ. 1Ι της περ. β της παρ. 2, τεκμαίρεται, εψόσον: α) η προτεινόμενη αντιπρόταση των

χρηματοδοτικών ψορέων, όπως αυτή προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α

του άρθρου 71 έχει εξασψαλίσειτις συναινέσεις της παρ. Ι του άρθρου 14, β) διασψαλίζεται

από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 ότι η προτεινόμενη αντιπρόταση

δεν επιψυλάσσει στο Δημόσιο ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης χειρότερη μεταχείριση

από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη



και ότι η εψαρμογή της προτεινόμενης αντιπρότασης ειτιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του,

αν είναι επιχείρηση, ή τον καθιστά αξιόχρεο, γ) ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου

22 και, δ) εψαρμόζονται οι εξής πρόσθετοι Κανόνες:

Ι. Η διαγραφή βασικής οψειλής που ενδεχομένως προκύψει από την εψαρμογή των κανόνων

της παρούσας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει ποσοστό εβδομήντα πέντε

τοις εκατό (75%) επί της βασικής οψειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές

οψειλές από παρακρατούμενους καιετιιρριτιτόμενους Φόρους ή ασψαλιοτικές εισψορές, που

δεν υπόκεινται σε διαγραψή σύμψωνα με το άρθρο 22 και,

1. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία η οψειλή προς το Δημόσιο προέρχεται από

αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, δεν μπορεί να

διαγραψεί ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%) επί της βασικής οψειλής.

Στην περίπτωση αυτή, και με την επιψύλαξη των άρθρων 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα,

ουδείς υπάλληλος του δημοσίου τομέα υπό την έννοια του άρθρου 237Β του Ποινικού

Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υπογραψή ή
αποδοχή της προτεινόμενης αντιιτρότασης των χρηματοδοτικών ψορέων στο πλαίσιο της

διαδικασίας του παρόντος Κεψαλαίου.»

6. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 23 του ν. 4738/2020 προστίθεται παραπομπή στην παρ. 4

του άρθρου 21 και το πρώτο εδάψιο διαμορψώνεται ως εξής:

«Η θέση σε ισχύ σύμβασης αναδιάρθρωσης οψειλών στην οποία τεκμαίρεται η συναίνεση

του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, καθώς και

την παρ. 4 του άρθρου 21, παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το Δημόσιο ή Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης, αντιστοίχως:>)

7. Ο τίτλος του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής: «Αθέτηση της

σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οψειλέτη και καταγγελία από καταλαμβανόμενο

πιστωτή».

8. Η υποπερ. στα. της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως

εξής:

«στα. Οψειλέτες των οποίων σι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές, αψαιρουμένων πρόσθετων

ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης

παρουσίασαν μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι (6) προηγούμενους μήνες,

σύμψωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

1) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του Είκοσι τοις εκατό (20%),

ΙΙ) για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις

εκατό (30%), όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης και

την Ενιαία Αρχή Πληρωμών».

9. Στο άρθρο 30 του ν. 4738/2020 προστίθεται παρ 4 ως εξής:

«4. Οι χρηματοδοτικοί Φορείς δικαιούνται να ρυθμίζουν δάνεια οποιουδήποτε είδους προς

ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία τους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού

Δημοσίου ως προς όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτών, ενδεικτικά δε ως προς τη

διάρκεια, το επιτόκιο, το ποσό της δόσης και την περιοδικότητα των δόσεων. Ανεξαρτήτως

της ρυθμίσεως, οι ως άνω παρασχεθείσες υπέρ των χρηματοδοτικών ψορέων εγγυήσεις

διατηρούν την ισχύ τους στο σύνολό τους, χωρίς να επέρχεται ποσοτική αύξηση της

εγγυητικής ευθύνης και εψαρμόζονται κατά τα λοιπά και μόνον αναλόγως οι παρ. 3 και 4 του



άρθρου 60. Αιτήματα κατάπτωσης που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης του άρθρου 8, επίδικα ή μη, παραμένουν ισχυρά».

10. Το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 31 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται και το άρθρο

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 31

Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης

Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί

στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την

επικύρωση της συμψωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι

πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών. Η αρχή της μη

χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται αν η συμψωνία εξυγίανσης:

α) δεν φέρει οποιονδήποτε μη συναινούντα πιστωτή ή πιστωτή του οποίου η συναίνεση

συνάγεται εκ του νόμου σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν

σε περίπτωση πτώχευσης του οψειλέτη και

β) δεν έχει ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε από τους μη συναινούντες πιστωτές, ο οποίος

έχει κυριότητα επί πράγματος ή είναι εκδοχέας απαιτήσεων, ιδίως στο Πλαίσιο

χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει δικαίωμα να

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατά του οψειλέτη από τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, να

υποχρεωθεί να λάβει ποσά μικρότερα από αυτά που θα ελάμβανε ή θα λάβει ασκώντας τα

συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.)>

11. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η επικύρωση συμψωνίας, η οποία έχει συναψθεί μόνον από πιστωτές, που

συγκεντρώνουν το ποσοστό της παρ. 1, χωρίς τη σύμπραξη του οψειλέτη, είναι δυνατή,

εψόσον ο οψειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμψωνίας, σε παύση

πληρωμών.».

12. Η παρ. Ι του άρθρου 37 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και Φορείς
Κοινωνικής Ασψάλισης δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμψωνίας εξυγίανσης, ακόμα

και όταν με τη συμψωνία παραιτούνται από προνόμια και εξασψαλίσεις ενοχικής ή
εμπράγματης ψύσης και από ένδικά μέσα ή βοηθήματα. Κατ’ εξαίρεση, η συναίνεση αυτή

δεν παρέχεται στην περίπτωση που, λόγω της εψαρμογής της συμψωνίας εξυγίανσης, οι ως

άνω ψορείς θα περιέρχονταν σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες

απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο υπογραψής της συμψωνίας εξυγίανσης σε σχέση με τη θέση

στην οποία θα περιέρχονταν ως προς τις απαιτήσεις αυτές σε περίπτωση πτώχευσης του

οψειλέτη.»

13. Στο άρθρο 38 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, προστίθεται τρίτο

εδάψιο και το άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 38

Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για την υπογραψή συμψωνίας εξυγίανσης

Με την επιψύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη

δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει

οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη γιατην υπογραψή συμψωνίας εξυγίανσης

ή την παροχή θετικής ψήψου σε ηλεκτρονική ψηψοψορία ή τη συναγόμενη συναίνεσή του,

εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, της παρ. Ι ή της παρ. 2 του άρθρου

37. Ποινική δίωξη ασκείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.



4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα λοιπά δεν θίγεται η εψαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.

4472/2017.»

14. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να μεταρρυθμίζει η συμψωνία εξυγίανσης περιλαμβάνουν

και τις υπό αίρεση ή τις άγνωστες υποχρεώσεις του οψειλέτη, συμπεριλαμβανομένων και

των υποχρεώσεων από μελλοντική κατάπτωση εγγυήσεων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί ως

την ημερομηνία έκδοσης της απόψασης που επικυρώνει τη συμψωνία εξυγίανσης.».

15. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται και η

παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η αυτοδίκαιη αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 50, τα προληπτικά μέτρα της παρ. 3 του

άρθρου 50 και της παρ. 4 του άρθρου 51, δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από

συμψωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασψάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.

3301/2004 (Α’ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηψισμού κατά την έννοια της ίδιας

διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηψισμού περιέχεται σε

συμψωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασψάλειας ή σε συμψωνία της οποίας αποτελεί

μέρος η συμψωνία παροχής ασψάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης

που εκχωρήθηκε από τον οψειλέτη στον πιστωτή προς εξασψάλιση ή προς ικανοποίησή του

από το προϊόν της είσπραξης. Επίσης, δεν θίγονται τα δικαιώματα από χρηματοδοτικές

μισθώσεις του ν. 1665/1986 (Α’ 194), καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του

μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εψόσον ο οψειλέτης είναι υπερήμερος ως προς

την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.».

16. Στην παρ. Ι του άρθρου 54 του ν. 4738/2020 προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Το δικαστήριο ετιικυρώνει τη συμψωνία εξυγίανσης, εψόσον έχει υπογραψεί από τον

οψειλέτη (εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 34) και από τις απαιτούμενες

κατά την παρ. Ι του άρθρου 34 πλειοψηψίες αψενός των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και

αψετέρου των λοιπών πιστωτών ή εψόσον οι απαιτούμενες πλειοψηψίες των πιοτωτών

έχουν ψηψίσει θετικά οε ψηψοψορία με ηλεκτρονικά μέσα, ή μόνον από πιστωτές του που

συγκεντρώνουν την ανωτέρω πλειοψηψία κατά την παρ. 2. Οι απαιτήσεις πιστωτών των

οποίων η συναίνεση συνάγεται σύμψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 37 συνυπολογίζονται για

τη διαμόρψωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών.».

17. Η περ. α) του άρθρου 66 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις

εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων νομικών προσώπων που παρέχουν

συμβουλευτικές υπηρεσίες καιτο άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 66

Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων

Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύνανται να εγγραψούν ως μέλη ψυσικά και νομικά

πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών

συμβουλών και είναι:

α) ψυσικά πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), με

συναψή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή πιστοτιοιημένοι λογιστές —

ψοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α τάξης ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές,

ψοροτεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν



συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτά πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον ένα (1) 4υσικό

πρόσωπο με τις ιδιότητες της παρούσας περίπτωσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
β) ψυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο Ι του π.δ. 226/1992 (Α’ 120) και έχουν λάβει

άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμψωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) ή
γ) ψυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων

αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.».

18. Η υποπερ. Η της περ. ζα) της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με

πρόβλεψη ελάχιστης αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη και

διαμορψώνεται ως εξής:

«ίί. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη, η οποία για τα

ακίνητα δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας του άρθρου 11, και».

19. Η υποπερ. Ϊ της περ. ζβ) της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως προς

τους εψαρμοστέους κανόνες για την παραγωγή των τελικών ποσών αποπληρωμής,

αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι. Δεν επιτρέπεται: αα) να ψέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή σε χειρότερη

οικονομική Θέση από αυτήν στην οποία Θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης,

σύμψωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της

αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς

εκτέλεση και, ββ) να έχει ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε από τους μη συναινούντες

ττιστωτές, ο οποίος έχει κυριότητα επί πράγματος ή είναι εκδοχέας απαιτήσεων, ιδίως στο

πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει

δικαίωμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατά του οψειλέτη από τα περιουσιακά στοιχεία

αυτά, να υποχρεωθεί να λάβει ποσά μικρότερα από αυτά που Θα ελάμβανε ή Θα λάβει

ασκώντας τα συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση μετα περιουσιακά αυτά στοιχεία.».

20. Στο άρθρο 71 του ν. 4738/2020 προστίΘεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Σε περίπτωση που κατά τη διακριτική ευχέρεια των χρηματοδοτικών ψορέων δεν γίνει

χρήση του υπολογιστικού εργαλείου, αυτοί δύνανται, για να κάνουν πρόταση

αναδιάρΘρωσης στον οψειλέτη, να συναξιολογήσουν την ικανότητα συνεισψοράς στην

αποπληρωμή των συνοψειλετών του στους χρηματοδοτικούς ψορείς, όπως και την αξία

ρευστοποίησης των ττεριουσιακών στοιχείων αυτών. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατή η

πρόσκληση των συνοψειλετών χρηματοδοτικών ψορέων που κατά περίπτωση ορίζουν οι

χρηματοδοτικοί ψορείς. Τα τεχνικά και λεπτομερειακά Θέματα της διαδικασίας πρόσκλησης

των συνοψειλετών χρηματοδοτικών ψορέων και η ανταπόκριση αυτών αναψέρονται στην

κοινή απόψαση της παρ. 5. Η Θετική ανταπόκριση συνοψειλέτη χρηματοδοτικού ψορέα

συνεπάγεται αυτοδίκαια την εψαρμογή των άρθρων 10 και 12. Η αντιπρόταση των τραπεζών

κατά την παρούσα, προκύπτει επίσης από σχετικό υπολογιστικό εργαλείο, στο οποίο έχουν

ενσωματωθεί οι τταράμετροι της μεθοδολογίας αντιπρότασης των πιστωτών, όπως αυτή

εξειδικεύεται στην απόψαση της παρ. 5 του άρθρου 71.».

21. Η περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο

της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί ψορείς,

προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, αντικαΘίσταται ως εξής:



ιιδ) την αποδοχή ότι η συμψωνία δεσμεύει και τους μη συναινούντες συμμετέχοντες

πιστωτές που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, εφόσον: αα) δεν Φέρει οποιονδήποτε από

αυτούς σε χειρότερη Οικονομική Θέση από αυτήν στην οποία Θα βρισκόταν σε περίπτωση

ρευστοιτοίησης των περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη, στο Πλαίσιο διαδικασίας

αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμψωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ββ) δεν έχει ως

αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε από τους μη συναινούντες πιστωτές, ο οποίος έχει κυριότητα επί

πράγματος ή είναι εκδοχέας απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσΘωσης ή
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει δικαίωμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις

του κατά του οψειλέτη από τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, να υποχρεωΘεί να λάβει ποσά

μικρότερα από αυτά που Θα ελάμβανε ή Θα λάβει ασκώντας τα συμβατικά του δικαιώματα

σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και γγ) πληρούνται οι λοιπές προϋποΘέσεις του

παρόντος Πρώτου Βιβλίου. Η σύμβαση δεν απαιτείται να περιέχει την αποδοχή υπό τους

παραπάνω όρους εψόσον η πρόταση προκύπτει βάσειτου υπολογιστικού εργαλείου της περ.

ζ’ της παρ. 2.».

22. Στην παρ. 5 του άρΘρου 71 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο

της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί Φορείς,

προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, προστίθεται περ. Θ) ως

εξής:

«Θ) Τις αρχές διαμόρψωσης των αντιπροτάσεων των χρηματοδοτικών Φορέων κατά τα

αναψερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21».

Άρθρο 35

Βελτίωση ρυθμίσεων κατά την πτώχευση - Τροποποιήσεις Βιβλίου Δευτέρου ν. 4738/2020

1. Στην παρ. 2 του άρΘρου 77 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) προστίΘεται νέο Τρίτο εδάψιο και

η παρ 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Τεκμαίρεται ότι ο οψειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει

ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής

Ασψάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των

συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών,

εψόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων

(30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιττρόΘεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει

την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα

και μίας σημαντικής ληξιπρόΘεσμης χρηματικής οψειλής. Το τεκμήριο της παρούσας είναι

μαχητό.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το πρώτο εδάψιο,

προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οψειλέτης ικανοποιεί τα

κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών

υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ δεν Θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα.

Στην περίπτωση των ψυσικών προσώπων, το κριτήριο που αψορά το ενεργητικό εψαρμόζεται

στην Περιουσία του προσώπου. Ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου η αξία αυτής

προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11. Οι διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις

της πτώχευσης μικρού αντικειμένου αναψέρονται στο Έκτο Μέρος του παρόντος Δεύτερου



Βιβλίου, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπολοίπων Μερών του Δεύτερου

Βιβλίου.».

3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται και η παρ.

2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση οψειλέτη ψυσικού προσώπου, με την επιψύλαξη των παρ. 3 και 5, από την

κήρυξη της πτώχευσης μέχριτην απαλλαγή του οψειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει

το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, αψού αψαιρεθούν οι ψόροι και οι εισψορές

Κοινωνικής ασψάλισης, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης

ή το δωδεκαπλάσιο του ακατάσχετου κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Εισπράξεως

Δημοσίων Εσόδων, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο. Εντός τριάντα (30) ημερών από την

παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων κατά το άρθρο 153, ο σύνδικος

υποβάλλει οτον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οψειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών για

την εψαρμογή της παρούσας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, ο

οψειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών,

καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του, αποψασίζει περί της

αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο

πληρωμών εψαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.».

4. Στο άρθρο 103 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι παρ. Ι και 2, καταργείται η παρ. 3

και το άρθρο 103 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 103

Λύση συμβάσεων και εξαιρέσεις

1. Η κήρυξη πτώχευσης, στην οποία εψαρμόζεται η κατ’ ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών

στοιχείων του οψειλέτη σύμψωνα με το Κεψάλαιο Γ’ του Μέρους Πέμπτου του παρόντος

Βιβλίου, προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών

συμβάσεων του οψειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός εάν ο

σύνδικος δηλώσει εγγράψως προς τον αντισυμβαλλόμενο του οψειλέτη πριν την παρέλευση

της προθεσμίας ότι επιθυμείτην άμεση λύση τους ή, εναλλακτικά, τη συνέχισή τους εψόσον,

κατά την κρίση του συνδίκου, εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης

ή τη βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού.

2. Εάν η απόψαση που κηρύσσει την πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του

ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, η κήρυξη της

πτώχευσης δεν επιψέρει τη λύση των συμβάσεων της παρ. 1, ο δε σύνδικος δικαιούται με

έγγραψη δήλωση προς τον αντισυμβαλλόμενό του να επιλέξει τη συνέχιση ή τη λύση της

σύμβασης υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

του οψειλέτη. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, εντός τριάντα (30) ημερών από την κήρυξη

της πτώχευσης, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει στον σύνδικο εύλογη προθεσμία

προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής, μη δυνάμενη να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30)

ημερών. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο

αντισυμβαλλόμενος, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

και να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποιούμενος ως πτωχευτικός

πιστωτής.

3. (Καταργείται)»

5. Ο τίτλος και το άρθρο 104 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 104



Συνέπεια επιλογής συνέχισης εκκρεμών συμβάσεων

Σε περίπτωση που κατά το άρθρο 103 συνεχίζονται εκκρεμείς συμβάσεις ο σύνδικος τις

συνεχίζει και ο αντισυμβαλλόμενος οψείλει να τις εκπληρώσει και καθίσταται ομαδικός

ιτιστωτής.»
6. 0 τίτλος καιτο περιεχόμενο του άρθρου 106 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 106

Ισχύς συμβατικών όρων λύσης και καταγγελίας λόγω πτώχευσης

Η σύμβαση δεν δύναται να προβλέπει ότι η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης ή
τροποποί.ησης της σύμβασης. Κάθε αντίθετος όρος είναι άκυρος. Με την παρούσα δεν

θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση.>).

7. 0 τίτλος καιτο περιεχόμενο του άρθρου 107 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 107

Δικαίωμα καταγγελίας συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα και χρηματοοικονομικών

συμβάσεων

«1. Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα,

στις οποίες ο οψειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων

επέρχεται ή μπορεί να επέλθει από ειδική διάταξη νόμου.

2. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις μπορούν να παύσουν να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως

συνέπεια της πτώχευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές ή στον νόμο που τις διέπει.»

8. Προστίθεται παρ. Ιλ στο άρθρο 109 του ν. 4738/2020 ως εξής:

«Ιλ. Ως προς τις συμβάσεις εργασίας, η λύση της σύμβασης του άρθρου 103 ισοδυναμεί με

καταγγελία ως προς την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης προς τον εργαζόμενο.».

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της

πτώχευσης, για τους μισθούς καιτις συναψείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.

Στην περίπτωση αυτή της συνέχισης παροχής εργασίας, απαιτήσεις που γεννώνται από

μεταγενέστερη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ικανοποιούνται ως ομαδικά

πιστώματα. ».

10. Προστίθεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 158 του ν. 4738/2020 ως εξής:

«9. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της έκθεσης του άρθρου 8, ο

πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει, σε μετρητά ή με μεταψορά πίστωσης στον ειδικό

τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του συνδίκου ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας,

διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο

ιτιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

εγγυοδοσία ίση προς το τίμημα που προσέψερε. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σύνδικος

καταρτίζει νέα έκθεση στην οποία αναψέρεται ως πλειοδότης όποιος προσέψερε την

πλησιέστερη κατά αξία προσψορά προς αυτή του αρχικού πλειοδότη, εψόσον υψίσταται, και

ακολουθείται ως προςτον νέο πλειοδότη η προβλεπόμενη στο παρόν Κεψάλαιο διαδικασία.»

11. Τα άρθρα 167 έως και 169 του ν. 4738/2020 τίθενται σε Κεψάλαιο Δ’ στο Πέμπτο Μέρος

του Δευτέρου Βιβλίου με τίτλο «Διατάξεις ως προς τη διανομή προς πιστωτές.».

12. Το Κεψάλαιο Δ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου αναριθμείται σε Κεψάλαιο

Ε’.

13. Στο τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4738/2020 η λέξη «και»

αντικαθίσταται από τη λέξη «έως>) και το εδάψιο διαμορψώνεται ως εξής:



«Αν Εκτός από τις απαιτήσεις των υιτοπερ. αα’ έως αγ’ της περ. α της παρούσας υπάρχουν

και άλλες απαιτήσεις με γενικό προνόμιο ή ειδικό προνόμιο ή ανέγγυες απαιτήσεις, η

κατάταξη κατ’ άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας χωρεί μετά την ολοσχερή

ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων των υιτοπερ. αα’ έως αγ’ της περ. α’.»

14. Στο δεύτερο εδάψιο της υττοπερ. αγ) της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4738/2020 η λέξη
«παρούσας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «περ. α)» και το εδάψιο διαμορψώνεται ως εξής:

«Το προνόμιο της περ. α) υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας

εξυγίανσης, εφόσον σι σκοποί των χρηματοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του

προνομίου προβλέπονται ρητά στη συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται

κατάτο ανωτέρω χρονικό διάστημα».

15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 4738/2020, ως προς την κατ’

εξαίρεση εψαρμογή για τις απαιτήσεις του Δημοσίου της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), καταργείται.

16. Στην παρ. 3 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι λέξεις «Κεφαλαίου Α’

του Πέμπτου Μέρους» από τις λέξεις (<Κεφαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους» και η παρ. 3

διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή

συμΦωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το Κεψάλαιο Β’ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου

Βιβλίου του παρόντος νόμου ή της εκκαθάρισης του Κεψαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους του

Δευτέρου Βιβλίου του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος Φυσικών
και νομικών προσώπων.»

17. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με την

προσθήκη επιφύλαξης για την εφαρμογή της παρ. 6 ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παρ. 6, κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που

ενεργείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους

του Δευτέρου Βιβλίου, της εξωδικαστικής ρύθμισης οψειλών του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους

Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου ή της συμψωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους

Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή της άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 219, οι συνεπεία

αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραψές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωσή

τους, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο ψόρο ή τέλος (πλην Φ.Π.Α.

για τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. και ο Φ.Μ.Α.).»

18. Στην παρ. 1 του άρθρου 171 του ν. 4738/2020 αντικαθίστανται οι λέξεις «Κεψαλαίου Α’

του Πέμπτου Μέρους» από τις λέξεις «Κεψαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους» και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των νόμιμων ποσών οι αμοιβές και τα

δικαιώματα των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών και των

υποθηκοφυλάκων για κάθε σύμβαση ή πράξη που αφορά τη διαδικασία πτωχευτικής

εκκαθάρισης του Κεψαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου, της

εξωδικαοτικής ρύθμισης οφειλών του Κεψαλαίου Α του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου

Βιβλίου, της εξυγίανσης του Κεψαλαίου Β’ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου, ή την

άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 219.»

19. Στην παρ. Ι του άρθρου 173 του ν. 4738/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η

παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του

Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό
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διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εψόσον η αίτηση υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παρ. Ι

του άρθρου 79, κοινοποιείται στον οψειλέτη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη

δημοσιοποίησή της κατά το πρώτο εδάψιο, άλλως δεν επέρχονται σι συνέπειες από την

υποβολή της. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαψίου δεν

υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αψορά μόνο στον

διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού

διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με την Ιδια απόψαση ορίζεται από το

πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εψόσον δεν

προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρησης του

άρθρου 178.»

20. Το Τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 4738/2020 τροποποιείται, με την

προσθήκη επιψύλαξης για την εψαρμογή του δευτέρου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 173,

και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Εψόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα κύριες παρεμβάσεις, αντίγραψα των διαδικαστικών

εγγράψων κατατίθενται σε έντυπη μορψή ή ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με

μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων. Με την επιψύλαξη του δεύτερου εδαψίου της

παρ. 1 του άρθρου 173, αντίγραψο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10)

εργασίμων ημερών, με ψροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά

διάδικα μέρη.».

21. Η παρ. Ι του άρθρου 193 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προσψυγή κατά της απαλλαγής ασκείται παραδεκτά στο πτωχευτικό δικαστήριο

εψόσον ο προσψεύγων επικαλείται ότι η αδυναμία εκπλήρωσης την οποία διαπιστώνει η

απόψαση που κηρύσσει την πτώχευση οψείλεται σε δόλιες ενέργειες του οψειλέτη ή ότι ο

οψειλέτης δεν επέδειξε καλή πίστη είτε κατά την κήρυξη της πτώχευσης είτε και κατά τη

διάρκειά της, δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, έχει δολίως

αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής

διαδικασίας ή ότι είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οψειλέτη για κάποια από τις πράξεις

του Ενάτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις

της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραψίας, ή για το αδίκημα της καταδολίευσης

δανειστών ή ότι έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές τις πράξεις.»

22. Στην παρ. 3 του άρθρου 193 του ν. 4738/2020 διαγράψεται το δεύτερο εδάψιο και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Αν η προσψυγή επικαλείται ποινική δίωξη ή καταδίκη για κάποια από τις πράξεις της παρ.

1, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόψασή του μέχρι την αμετάκλητη

περάτωση της ποινικής διαδικασίας.>)

23. Η παρ. Ι του άρθρου 195 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς τον προσδιορισμό α)

του ψυσικού προσώπου που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη και β) της ύποπτης

περιόδου και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής

ή διοικητικής του σχέσης με οψειλέτη νομικό πρόσωπο, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για

οψειλές του οψειλέτη που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή και εντός των τριάντα

έξι (36) μηνών που προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου, με την πάροδο τριάντα έξι (36)

μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την

κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77, όποιο από τα δύο



προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσψυγή
οποιουδήποτε έχει έννομο συμψέρον κατά της απαλλαγής του. Ως ύποπτη περίοδος νοείται
η οριζόμενη στο άρθρο 116, ή η τεκμαιρόμενη ύποπτη περίοδος του δεύτερου εδαψίου της

παρ. 2 του άρθρου 81 σε περίπτωση καταχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 77, κατά

περίπτωση.»

24. Στο άρθρο 196 του ν. 4738/2020 τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο, προστίθενται νέο

τρίτο και τέταρτο εδάψιο και το άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 196

Συνέπειες απαλλαγής στη ρευστοποίηση και διανομή - επίπτωση σε συνοψειλέτες ή σε

οψειλές Τρίτων εγγυημένες από τον οψειλέτη

Η απαλλαγή του οψειλέτη ή του εκπροσώπου του από χρέη, κατά περίπτωση, δεν θίγει με

οποιονδήποτε τρόπο τη συνέχιση της διαδικασίας ρευστοποίησης και διανομής των

στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και τα δικαιώματα των πιστωτών επί αυτών,

συμπεριλαμβανομένων και των αδήλων εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων τα οποία

δολίως ή εξ αμελείας απεκρύβησαν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας από τον

οψειλέτη και των δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών επί υπεγγύων στοιχείων του

οψειλέτη, η οποία διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμψωνα με τον παρόντα. Η απαλλαγή του

οψειλέτη εκ της πρωτοψειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι των λοιπών

συνοψειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας. Η

απαλλαγή σύμψωνα με το άρθρο 193 ή 195, κατά περίπτωση, συνεπάγεται την άμεση και

αυτοδίκαιη κατάργηση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ή άλλης

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οψειλετών ψυσικών προσώπων ή εκπροσώπων και

διοικούντων νομικών προσώπων, αντιστοίχως. Με την επιψύλαξη του άρθρου 195, η

απαλλαγή του οψειλέτη εκ της πρωτοψειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις

έναντι των λοιπών συνοψειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει

δικαιοπραξίας.>)

25. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με την προσθήκη ρύθμισης

για αυτεπάγγελτη δίωξη και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας

από τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληψθεί για τις ανάγκες της πτώχευσης

τιμωρείται κατά τα άρθρα 375 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, περί υπεξαίρεσης και

διώκεται αυτεπαγγέλτως.»

26. Η παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. ‘Οταν κατά τη διάρκεια πτωχευτικής δίκης ή κατά την τέλεση των καθηκόντων του

εισηγητή ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί αδίκημα του παρόντος

κεψαλαίου, ο εισηγητής ή ο αρμόδιος δικαστής του πτωχευτικού δικαστηρίου οψείλει να

συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροψορία και με

τα σχετικά έγγραψα. Κατά τα λοιπά εψαρμόζεται το άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας.>).

27. Στην παρ. 3 του άρθρου 209 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται το άρθρο «192» από το

άρθρο «195» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ορίζεται η διαδικασία διαγραψής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής

Ασψάλισης λόγω της απαλλαγής ψυσικού προσώπου σύμψωνα με το άρθρο 195.»



28. Το άρθρο 211 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 211

Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου

Σε περίπτωση που η πτωχευτική απόψαση διατάζει την εκποίηση του συνόλου του

ενεργητικού της επιχείρησης του οψειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ο

σύνδικος δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων σε ορκωτό ελεγκτή

λογιστή με όρους και διαδικασίες που Θα προσδιορίζει κατά περίπτωση».

Άρθρο 36

Βελτίωση ρυθμίσεων Περί ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας - Ρήτρες παρακολούθησης

- Ευάλωτοι Οψειλέτες - Τροποποιήσεις Βιβλίου Τρίτου ν. 4738/2020

1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρΘρου 225 του ν. 4738/2020 (Ν 207) ως εξής:

«Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου και Δεύτερου».

2. Προστίθεται νέα παρ. Ιλ στο άρθρο 225 του ν. 4738/2020 ως εξής:

«Ιλ. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, μετά

από κοινή εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Γενικής

Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθορίζονται η διαδικασία

τήρησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα δικαιώματα, σι όροι και οι

διαδικασίες πρόσβασης, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά αιτήσεων και άλλων τρόπων

επικοινωνίας, η διασύνδεσή του με το πληροψοριακό σύστημα ευθύνης του Υπουργείου

Δικαιοσύνης ή και η ενσωμάτωσή του σε αυτό και κάθε ειδικό ή τεχνικό θέμα και απαραίτητη

λεπτομέρεια που αψορά στη σύσταση και λειτουργία του».

Άρθρο 37

Βελτίωση ρυθμίσεων για τους διαχειριστές αψερεγγυότητας - Τροποποιήσεις Βιβλίου

Τετάρτου ν. 4738/2020

1. Η παρ. Ι του άρΘρου 232 του ν. 4738/2020 (Ν 207) τροποποιείται ως προς τους χρόνους

προκήρυξης και διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση της πιστοποίησης και

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης είναι πανελλήνιες και διενεργούνται

εντός του τρίτου τριμήνου εκάστου κατά το δυνατόν έτους, μετά από προκήρυξη της

αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον εξήντα

(60) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου Οικονομικών.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 232 του ν. 4738/2020 προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήψιοι είναι αστικό δίκαιο,

εμπορικό δίκαιο, γενικές αρχές λογιστικής και ψορολογίας επιχειρήσεων, καθώς και

βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αψερεγγυότητας. Τα γνωστικά αντικείμενα του πρώτου

εδαψίου δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόψαση της Επιτροπής Διαχείρισης

Αψερεγγυότητας.».

\



3. Στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 η ψράση «ή με την οποία

συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο»

διαγράφεται και η περ. α’διαμορφώνεται ως εξής:

«α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας

και τον αριθμό μητρώου διαχειριστή, που είναι ψυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη

διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας στην οποία απασχολείται ο

διαχειριστής αψερεγγυότητας,»

4. Στην παρ. 7 του άρθρου 236 του ν. 4738/2020 καταργούνται το δεύτερο, Τρίτο και

Τέταρτο εδάψιο, τροποποιείται το πρώτο εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. 0 διαχειριστής αψερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στο όργανο που τον

διορίζει σε διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο σύμβαση ασφάλισης

επαγγελματικής ευθύνης, η οποία καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των

καθηκόντων του ως διαχειριστή αψερεγγυότητας.».

5. Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 248 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς την

απόψαση συγκρότησης και το άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 248

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται με την απόψαση

τηςπαρ. 2του άρθρου 260. Η θητείατων μελώντου Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

συμπίπτει μετον χρόνο θητείας των μελών της αρμόδιας αρχής.».

6. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς

την απόψαση ορισμού των μελών και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο

και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους, με τριετή θητεία. Με

την απόψαση της παρ. 3 του άρθρου 260 ορίζονται ως πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού

Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, ένας αρεοπαγίτης και ως μέλη, με τους αναπληρωτές

τους, ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότιμος, ένας δικηγόρος που έχει συμπληρώσει εικοσαετή

τουλάχιστον δικηγορία και προτείνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών

Συλλόγων, ένας λογιστής ψοροτεχνικός Α’ τάξης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που

προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόμιμος ελεγκτής με

εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που προτείνεται από την Επιτροπή Λογιστικής

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)».

7. Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 260 του ν. 4738/2020 τροποποιείται ως προς

την αντικατάσταση των ποινών με κοινή υπουργική απόψαση και η παρ. Ι διαμορφώνεται

ως εξής:

«1. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθορίζονται η σύνθεση των μελών της

Επιτροπής Διαχείρισης Αψερεγγυότητας, τακτικών και αναπληρωματικών, ο υποχρεωτικός

αριθμός των συνεδριάσεών της ανά μήνα, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών της

για κάθε συνεδρίαση, καθώς και οι επιβαλλόμενες ποινές, μεταξύ των οποίων και η

αντικατάστασή τους με όμοια απόψαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς

εκπλήρωσης των καθηκόντων Τους, κυρώνεται ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής και

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της

Επιτροπής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής



δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο και απολαμβάνουν

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.».

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 260 του ν. 4738/2020 διαγράψονται σι λέξεις «συγκροτείται

δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο και» και διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με όμοια απόψαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση

και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αψερεγγυότητας και των πειθαρχικών

συμβουλίων.».

Άρθρο 38

Βελτίωση των κοινών, τελικών και μεταβατικών διατάξεων -Τροποποιήσεις Βιβλίου

Πέμπτου ν. 4738/2020

1. Η παρ. Ι του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής: «Το παρόν

εψαρμόζεται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία θέσης του σε ισχύ, κατά

περίπτωση, σύμψωνα με το άρθρο 308.>)

2. Στην Παρ. 4 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 οι λέξεις «της παρ. 2 του άρθρου 230)>

αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περ. β’ της Παρ. Ι του άρθρου 230» και η Παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Τα νομικά πρόσωπα της περ. β της Παρ. Ι του άρθρου 230 δύνανται να εγγραψούν στο

μητρώο διαχειριστών αψερεγγυότητας, εψόσον απασχολούν με οιασδήποτε μορψής σχέση

τουλάχιστον ένα ψυσικό πρόσωπο κάτοχο άδειας διαχειριστή αψερεγγυότητας

εγγεγραμμένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στο υψιστάμενο μητρώο

διαχειριστών αψερεγγυότητας του π.δ. 133/2016 (Α’ 242), κατόπιν υποβολής σχετικής

αιτήσεως προς την Επιτροπή Διαχείρισης Αψερεγγυότητας του άρθρου 229 του παρόντος, με

απόψαση της οποίας θα καθορισθεί η μσρψή της σχετικής αίτησης και τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται.».

3. Στην Παρ. 5 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο και η παρ.

5 διαμορψώνεται ως εξής:

«5. Οι οψειλέτες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή των οποίων η αίτηση απορρίψθηκε

σύμψωνα μετην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3588/2007 (Α’153) πριν τη θέση σε ισχύ του νέου

νόμου αλλά μετά την Ιη.1.2019, υπάγονται στις στα άρθρα 192 έως 194 και 196. Σε

περίπτωση που η Προθεσμία της παρ. Ι ή 2 του άρθρου 192, κατά περίπτωση, λήγει πριν τις

31η.12.2021, η απαλλαγή επέρχεται την Ιη.1.2022, εκτός αν εντός της παραπάνω

προθεσμίας κατατεθεί προσψυγή κατά της απαλλαγής του. Για την πλήρωση των

προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 92 απαιτείται αίτηση προς και σχετική απόψαση του

πτωχευτικού δικαστηρίου.»

4. Στην παρ. ότου άρθρου 263 του ν. 4738/2θ2οτροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο και η Παρ.

ό διαμορψώνεται ως εξής:

«ό. Τα άρθρα 195 και 196 εψαρμόζονται και για την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού

προσώπου για οψειλές νομικού προσώπου, ου οποίου η αίτηση πτώχευσης ή η κήρυξη σε

πτώχευση προηγήθηκε της θέσης του παρόντος νόμου σε ισχύ ή του οποίου η αίτηση

απορρίψθηκε σύμψωνα μετην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3588/2007 (Α’ 153). Σε περίπτωση

που η προθεσμία που αψορά την απαλλαγή των εκπροσώπων της παρ. Ι του άρθρου 195

λήξει οποτεδήποτε πριν τις 31.12.2021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την Ιη.Ι.2022, ενώ τυχόν

προσψυγή μπορεί να ασκηθεί μέχρι τις 31,12.2021.»



5. Το άρθρο 265 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 265

Καταργο ύ μενες διατάξεις

1. Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α’ 153). ‘Οπου γίνεται αναψορά σε νόμο στον Πτωχευτικό

Κώδικα (ν. 3588/2007), νοείται ο παρών. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος

διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, εξελίσσονται σύμψωνα με αυτόν εκτός όπου άλλως

ορίζεται στο παρόν ή από προϊσχύουσα του ν. 3588/2007 νομοθεσία, σύμψωνα με το άρθρο

182 αυτού. Κατ’ εξαίρεση, με απόψαση της πλειοψηψίας της συνέλευσης των πιστωτών
εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο

οποίο βρίσκεται σύμψωνα με τον παρόντα. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις

διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών,

εψαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την

υπαγωγή στη νέα διαδικασία.

2. Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμψωνα με τον ν. 3869/2010 (Α’ 130). Οι

εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες εξελίσσονται σύμΦωνα με αυτόν.

3. Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμψωνα με τα άρθρα 68 έως και 77 του ν.

4307/2014 (Α’ 246), τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ορίζεται στο παρόν. Κατ’ εξαίρεση, με

απόψαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, που συγκαλείται με πρόσκληση

του ειδικού διαχειριστή επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο

βρίσκεται με αναλογική εψαρμογή του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός

διαχειριστής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που επιψυλάσσονται κατά τον

παρόντα νόμο στον σύνδικο. Όπου γίνεται αναψορά σε νόμο στην ειδική διαχείριση των

ανωτέρω άρθρων, νοείται η διαδικασία του Κεψαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους του

Δευτέρου Βιβλίου.

4. Δεν εψαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974

(Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Καταργείται η παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γτου άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

καθώς και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχόμενης στην παραπάνω

καταργούμενη διάταξη.

6. Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έτους 2020 για την απόκτηση άδειας

διαχειριστή αψερεγγυότητας, όπως όριζε το άρθρο ό του π.δ. 133/2016 (Α’ 242).

7. Καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

8. Από τη θέση σε πλήρη εψαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, η οποία

διαπιστώνεται με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

καταργούνται οι παρ. Ι έως και 3 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι παράγραψοι

αυτές συνεχίζουν να ισχύουν σε πτωχεύσεις που διέπονται από τον ν. 3588/2007 ή από τις

προΙσχύουσες αυτού πτωχευτικές διατάξεις. »

6. Στο άρθρο 308 του ν. 4738/2020 τροποποιούνται τα δύο πρώτα εδάψια και το άρθρο

διαμορψώνεται ως εξής:

ιι’Αρθρο 308

Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 31 έως και 171, 189 έως και 216 και 227 έως και 265, πλην των παρ. 2 και ό ως 8

του άρθρου 265, τίθενται σε ισχύ την Ιη Μαρτίου 2021. Τα άρθρα Ι έως και 30, 172 έως και

188 και 217 έως και 226, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 265, τίθενται σε ισχύ την Ιη Ιουνίου

1ι)



2021. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 3 του άρθρου 264 και σι παράγραψοι ό έως και 8 του άρθρου

265, καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος νια τις οποίες δεν ορίζεται διαψορετικά,

ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά

τιαρέκκλιση των προβλεττομένων στην παρ. Ι του άρθρου 76, τα ψυσικά πρόσωπα πλην των

εμπόρων αποκτούν πτωχευτική ικανότητα την Ιη Ιουνίου 2021. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των

άρθρων 172 έως και 188, αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για πτωχεύσεις, ανεξαρτήτως

οικονομικού αντικειμένου, είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιψέρεια του οποίου ο

οψειλέτης έχειτο κέντρο των κύριων συμψερόντων του.».

Άρθρο 39

Ψηψιακή πλατψόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.

4224/20 13

1. Η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του

Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4224/2013 (Α’

288), διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ψηψιακής πλατψόρμας που αναπτύσσεται από τη

Γενική Γραμματεία Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε

συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην

πλατψόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(8ον.8Γ-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατψόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του ψυσικού

προσώπου — χρήστη με τη χρήση των κωδικών — διαπιστευτηρίων της Γ. Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (χπ).

Η υποβολή της αίτησης διεξαγωγής των ως άνω Σταδίων μέσω της ψηψιακής πλατψόρμας

συνεπάγεται άδεια του ψυσικού ή νομικού προσώπου προς το ίδρυμα που υπάγεται στο

πεδίο εψαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας το οποίο διεξάγει τη ΔΕΚ., για πρόσβαση,

επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του Σταδίου 2, καθώς και άλλων δεδομένων

που βρίσκονται στην κατοχή του ιδρύματος ή που αυτό αντλεί από άλλες πηγές, σύμψωνα

με το Στάδιο 2, για τους σκοπούς συγκέντρωσης των στοιχείων που προβλέπονται στο Στάδιο

αυτό. Επίσης, συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών

καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του ψορολογικού απορρήτου του

άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Ν 170) για τον αιτούντα, μόνον για τον σκοπό της

συγκέντρωσης των δεδομένων του Σταδίου 2. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης του πρώτου εδαψίου, τα τεχνικά και

οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ψηψιακής πλατψόρμας, σι αναγκαίες

διαλειτουργικότητες του πληροψοριακού συστήματος της πλατψόρμας με άλλα

πληροψοριακά συστήματα ψορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή
τεχνικό ζήτημα για την εψαρμογή του παρόντος.

2. Με την επιψύλαξη όσων προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, η πλατψόρμα της

παρ. Ι ενημερώνεται από τα ιδρύματα που εντάσσονται στο πεδίο εψαρμογής του Κώδικα

Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4224/2013, σχετικά με την

κατηγοριοποίηση οψειλέτη, ο οποίος έχει ήδη υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1, ως μη

συνεργάσιμου, προκειμένου ο τελευταίος να λαμβάνει γνώση.

3. Δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του παρόντος άρθρου έχουν μόνον ο οψειλέτης,

το ίδρυμα που διεξάγει τη Δ.Ε.Κ. και η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για την άσκηση

των εποπτικών της καθηκόντων.



4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της ψηψιακής πλατψόρμας της παρ. 1, η οποία

διαπιστώνεται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του

Υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 της ΔΕΚ. διεξάγεται σύμψωνα

με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.

4224/2013.

Άρθρο 40

Μη υποβολή δηλώσεων Φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε μετασχηματισμούς πιστωτικών

ιδρυμάτων - Τροποποίηση της Παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997

Ι. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α 154), προστίθενται οι

λέξεις «να υποβάλλονται δηλώσεις ψόρου μεταβίβασης ακινήτων και» και η παρ. 8

διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Η μεταγραψή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται

από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομα του από τη συγχώνευση

προερχόμενου νέου πιστωτικού ιδρύματος ή του απορροψώντος, εψόσον δεν υπάρχει

περιγραψή αυτών στη σύμβαση ήτο καταστατικό, γίνεται εψαρμοζομένων κατ’ αναλογία των

διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία

μεταγραψών ή στα οικεία κτηματολογικά ψύλλα αποσπάσματος της σύμβασης ή του

καταστατικού, στο οποίο να εμψαίνεται ότι το απορροψούν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα είναι

καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το

άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των

ακινήτων που αψορούν.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να υποβάλλονται

δηλώσεις ψόρου μεταβίβασης ακινήτων και να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται

πιστοποιητικά της ψορολογικής διοίκησης, οποιασδήποτε μορψής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε

άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ.) κάθε βαθμού, ή οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικών,

βεβαιώσεις υποθηκοψυλακείων ή κτηματολογικών γραψείων, ή λοιπές βεβαιώσεις,

υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραψικά διαγράμματα, αποσπάσματα

κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και

εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες

περιοχές. Από τα πιστοποιητικά του προηγούμενου εδαψίου εξαιρείται το πιστοποιητικό του

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην έκθεση που

επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραψών αποσπάσματος της

σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο εμψαίνεται ότιτο απορροψούν ήτο νέο πιστωτικό

Ιδρυμα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευομένων. Η σύμβαση ή πράξη συγχώνευσης

ή διάσπασης που συντάσσεται στο πλαίσιο μετασχηματισμών με τις διατάξεις του παρόντος,

χωρίς την επισύναψη των αναψερομένων στο δεύτερο εδάψιο εγγράψων, είναι κατά τούτο

νόμιμη και έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της. Οι υποθηκοψύλακες και

προϊστάμενοι κτηματολογικών γραψείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση ή πράξη

συγχώνευσης ή διάσπασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση

προβλεπόμενα. Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου πιστωτικών

ςι



ιδρυμάτων ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, η διαδικασία μεταγραψής ή εγγραψής

εμπράγματων δικαιωμάτων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο συντέλεσης του

εταιρικού μετασχηματισμού, ολοκληρούται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται

τελικώς το εμπράγματο δικαίωμα, ως καθολικού διαδόχου, σύμψωνα με την παρούσα και

την παρ. 9.»

2. Η ισχύς της παρ. Ι άρχεται από τις 18.5.2021, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του ν.

4799/2021 (Α’ 78).

Άρθρο 41

Ρύθμιση ζητημάτων δισικητών ιδρυμάτων

Σε περίπτωση που έχει οριστεί διοικητής ιδρύματος, δίχως την τήρηση των διατυπώσεων που

ορίζονται στη συστατική πράξη, ο ορισμός γίνεται σύμψωνα με το δεύτερο εδάψιο της παρ.

3 του άρθρου 19 του ν. 4182/2013 (Α’ 185). Το παρόν καταλαμβάνει καιτους υψιστάμενους

ορισμούς διοικητών ιδρυμάτων για τους οποίους δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις της

συστατικής πράξης, το κύρος δε των αποψάσεων που έχουν ληψθεί στο διάστημα από τον

ορισμό διοικητή δίχως την τήρηση των διατυπώσεων της συστατικής πράξης και μέχρι τον

ορισμό διοικητή σύμψωνα με το δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4182/2013

δεν θίγεται εκ μόνου του λόγου του ορισμού διοικητή δίχως την τήρηση των διατυπώσεων

που ορίζονται στη συ στατική πράξη.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του Μέρους 8’ αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εψημερ[δατης

Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του Μέρους Α’ και του Μέρους Γ’ αρχίζει από την κατάθεση του παρόντος

στη Βουλή, εκτός αν ορίζεται διαψορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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