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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλοu 80
27 Μα'ίου 2009

ΝΟΜΟΣ γπ' ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωμάτωση Οδηγιών 20061981 ΕΚ, 2008181ΕΚκαι 20071
74IΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 20061
691ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφα
λαίου, ΦΠΑ και λοιrrών φορολογιών και λοιrrές δι
ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ φγ ΣIΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Δήλωση εισοδήματος ανηλίκων
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φο
ρολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε με το
ν. 2238/1994 (ΦΕΚ151 Α'), προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής:
"Τα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και στην
περίπτωση που το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων
προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από
ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους
γονείς των ανηλίκων».
2. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο, συντρέχει
μία ή περισσότερες από τις περιmώσεις α' έως στ' της
παραγράφου αυτής, τότε στην υποβαλλόμενη δήλωσή
του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται
από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από
χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το
αντίστοιχο υποκατάστατό τους».
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το
οικονομικό έτος 2010.
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις στη φορολογία των εμπορικών και
γεωργικών επιχειρήσεων
1. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου
5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν και για τη χρήση
2009.

2. Τα ποσά φόρου που αναφέρονται στο πρώτο εδά
φιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου
33 του Κ-Φ.Ε., όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τη
χρήση 2009.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ
θρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου
επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιού
νται από 1.1.2009 μέχρι την 31.12.2009».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του ν2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου
επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιού
νται από 1.12009 μέχρι την 31.12.2009».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ.1
του άρθρου 43 του Κ-Φ.Ε. όπως ισχύει, εξακολουθεί να
ισχύει και μετά την 1.92004.
6. Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 44 του
Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει. εξακολουθεί να ισχύει και μετά την
1.9.2007.
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., όπως
ισχύει, προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος
όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών
εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως".
Άρθρο 3
Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις
1. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
70 του Κ-Φ.Ε., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται
και εισοδήματα που προέρχονται από γεωργικές ή
εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου
επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρ
χονται όμως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων,
που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας
του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α) υποχρεωτικά λόγω
ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω
νομικής μορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις
αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το
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του προβλεπόμενου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρό
πος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και
κάθε συναφές θέμα.
Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξε
ων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον
εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται
πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει
να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10)
ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα
(1 Ο) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕ.Π..
Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται
στο ΑΣ.ΕΠ προς έλεγχο νομιμότητας.
7. Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων των Διευ
θύνσεων και του Ανεξάρτητου Τμήματος γίνεται με
υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το
Δημόσιο, τους ατ,Α. και τα ΝΠΔΔ με κοινή απόφα
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου γ πουργού κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται
οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των
υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ στις Διευθύνσεις
και το Ανεξάρτητο Τμήμα της Γ.Δ.Μ..
8. Με αποφάσεις του ΥπουΡΥού Οικονομίας και
Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των
υπηρεσιακών μονάδων της παραγράφου 2. Με όμοιες
αποφάσεις δύνανται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες
αυτών και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 36
Οι προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, περιλαμβανομένων των ψυχιατρικών
και των πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων
«Αρεταίειο» και «Αιγινίτειο,., του Ωνάσειου Καρδιοχει
ρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου «Παπαγεωρ
γίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκομείων και των
υγειονομικών μονάδων ΙΚΑ, που έγιναν μέχρι την κατά
θεση της παρούσας διάταξης στη Βουλή των Ελλήνων,
δυνάμει παρατάσεων των συμβάσεων μεταξύ αυτών και
των προμηθευτών, καθώς και δυνάμει των κοινών υπουρ
γικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ
256 Α'), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
Άρθρο 37
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 151/1998
(ΦΕΚ 116 Α'), μετά το τέταρτο εδάφιο, προστίθενται τα
ακόλουθα εδάφια:
"Προκειμένου περί των Αρχών Εξωτερικής Υπηρε
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών, γίνονται δεκτά και
επικυρωμένα από αυτές αντίγραφα δικαιολογητικών
δαπανών, εφόσον τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν
υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους δια
πίστευσης για την επιστροφή του ΦΠΑ και δεν έχουν
επιστραφεί από αυτές εντός τριμήνου από της υποβο
λής τους. Η υποβολή των κυρωμένων αντιγράφων συ
νοδεύεται από βεβαίωση του ΠΡΟ'ίσταμένου της Αρχής
περί καταθέσεως των πρωτοτύπων παραστατικών προς
επιστροφή ΦΠΑ, καθώς και βεβαίωση της Γενικής Επι
θεώρησης του γ πουργείου Εξωτερικών περί των προ
ϋποθέσεων που ισχύουν στο Κράτος διαπίστευσης για
την επιστροφή του ΦΠΑ
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Κατ' εξαίρεση γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα
από τις Αρχές Εξωτερικής γπηρεσίας του ΥπουΡΥείου
Εξωτερικών δικαιολογητικών δαπανών, όταν τα πρωτό
τυπα υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους
διαπίστευσης, προκειμένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ που
έχει παρακρατηθεί, στις περιπτώσεις που τα πρωτότυ
πα δικαιολογητικά κρατούνται από τις εν λόγω Αρχές
πέραν του τριμήνου. Η υποβολή των κυρωμένων αντι
γράφων συνοδεύεται από βεβαίωση του Προ'ίσταμένου
της Αρχής, περί καταθέσεως των πρωτοτύπων παρα
στατικών προς επιστροφή ΦΠΑ, ως και βεβαίωση της
Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών περί
των ισχυουσών προϋποθέσεων στις εν λόγω Αρχές δι
απίστευσης, για επιστροφή του ΦΠΑ
2. Η παράγραφος 5β του άρθρου 1 του ν. 3752/2009
(ΦΕΚ 40 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:
« 5β. Η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών
για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης των
ενδιαφερόμενων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι
στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών
ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
•.

Άρθρο 38
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατάσχονται χερ
σαία ή εναέρια και πλωτά μεταφορικά μέσα, μηχανήματα
έργου και εμπορευματοκιβώτια που έχουν κατασχεθεί
ή κατάσχονται λόΥω διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού
αδικήματος, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο
177 του Τελωνειακού Κώδικα, το υπηρεσιακό όργανο
το οποίο επέβαλε την κατάσχεση ή η γ πηρεσία στην
οποία υπηρετεί αυτό, τα παραδίδει μαζί με αντίγραφο
τηςΈκθεσης Κατάσχεσης στον Οργανισμό Διαχείρισης
Δημόσιου Υλικού (σΔ.Δ.γ . Α.Ε.), συντασσομένηςΈκθεσης
Παράδοσης και Παραλαβής. Το ίδιο ως άνω όργανο ή η
Υπηρεσία επισυνάπτει τα πρωτότυπα τηςΈκθεσης Κα
τάσχεσης και τηςΈκθεσης Παράδοσης και Παραλαβής
στα υποβαλλόμενα στον αρμόδιο ΕισαγΥελέα στοιχεία
της προανάκρισης και κοινοποιεί υποχρεωτικά προς τον
αΔ.Δ.Υ. Α.Ε. αντίγραφο του διαβιβαστικού εΥγράφου
της προανάκρισης.
Όταν κατάσχονται πλωτά μέσα για τους λόγους του
εδαφίου αΌ η κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή φυλάσ
σει αυτά και αν είναι η κατασχούσα Αρχή διαβιβάζει
αντίγραφο τηςΈκθεσης Κατάσχεσης στον αΔ.Δ.Υ. ΑΕ,
ο οποίος έχει τη διαχείριση αυτών και προβαίνει στην
εκποίηση ή στη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
Τα πλωτά μέσα παραμένουν στην παραφυλακή της
Λιμενικής Αρχής, μέχρις ότου παραδοθούν στον αναδει
χθέντα από τις δημοπρασίες του σΔ.Δ.Υ. ΑΕ. αγοραστή
ή έως ότου δοθεί η εντολή καταστροφής τους, εφόσον
δεν προκύψει αγοραστής.
Αν ήθελε διορισθεί ειδικός μεσεγγυούχος από την
κατασχούσα Αρχή, αυτός ορίζεται από τον ειδικό κα
τάλογο πραγματογνωμόνων και οφείλει να παραδώσει
πλήρη παραστατικά για τα πραγματοποιηθέντα έξοδά
του στην κατά τόπο αρμόδια φορολογική αρχή.
2. Κάθε βούλευμα ή απόφαση σχετικά με άρση της
κατάσχεσης και απόδοσης των κατασχεμένων, που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον ιδιοκτήτη, κα
θώς και κάθε απόφαση για δήμευση τους κοινοποιείται
αμελλητί από τον Εισαγγελέα στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. μαζί με
βεβαίωση περί αμετακλήτου. Αν μέσα σε τρεις (3) μήνες
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Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί
μέρους διατάξεις του.
2. Ειδικά η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 10 και 17 αρχίζει
από την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 22 Μα'Ιου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ! ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ γΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕθΝΙΚΗΣ ΠΑιΔΕIΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩτοπονΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔιΚΑIΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑιΓ ΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα,26 Μα'Ιου 2009
Ο ΕΠI ΤΗΣ ΔIΚΑιΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

