
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήµατος (κύρωση µε το ν. 4172/2013, Α΄ 167)

1. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες και υπη-
ρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου που έχει τη
φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειµένου
για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρ-
θρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κα-
τοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα
στην Ελλάδα.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση: «έχει εισόδηµα µόνο
από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαί-
ου και το τεκµαρτό του εισόδηµα δεν υπερβαίνει το πο-
σό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ ή».

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.

4. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 35 ως εξής:

«35. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµέ-
νων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το
ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν
ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία α-
παιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατοµι-
κή αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό, εξαιρου-
µένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπεραξία
µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέµενη διαφορά
τεκµηρίων, φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθω-
τών –  συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15. Εάν το

πραγµατικό εισόδηµα της προηγούµενης παραγράφου υ-
περβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό
φορολογείται µε την κλίµακα της επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρ-
µόζονται και για τους φορολογούµενους που διέκοψαν
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα
που απέκτησαν µετά τη διακοπή της.»

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό ει-
σόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση
προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτά-
σεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσι-
µες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευ-
ές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκη-
ση της δραστηριότητας αυτής.»

6. Οι διατάξεις της παραγράφων 1, 2 και 5 του παρό-
ντος άρθρου έχουν εφαρµογή για το φορολογικό έτος
2014 και εξής.

Άρθρο 2

Υπόχρεος για την απόδοση του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου
Στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµε-

νης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000) προστίθεται νέα περί-
πτωση κ΄ ως εξής:

«κ) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, υπο-
κείµενος στο φόρο µε δραστηριότητα µεταφοράς φυσι-
κού αερίου µέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρε-
σίες, που αποκλειστικά χρησιµοποιεί για την κατασκευή
των αγωγών αυτών.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΗ ΄, 16 Ιουνίου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Απαλλαγή χρηµατικών δωρεών από το φόρο

Στην ενότητα Γ΄ του άρθρου 43 του Κώδικα διατάξεων
φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ) χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από την 1η
Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015 σε σύζυγο,
τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίω-
σαν ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου
Norman Atlantic, που έλαβε χώρα το Δεκέµβριο του
2014.»

Άρθρο 4
Επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών 

για τα πρατήρια καπνοβιοµηχανικών προϊόντων

Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών χρήσης
2004 των επιχειρήσεων που επανεντάχθηκαν στη Β΄ κα-
τηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.
186/1992, Α΄ 84) µε τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του
ν. 3229/2004 (Α΄ 38) η απογραφή της χρήσης αυτής υπο-
λογίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση
γ΄ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και γίνεται
επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών και νέα εκκα-
θάριση του φόρου εισοδήµατος από την αρµόδια Δηµό-
σια Οικονοµική Υπηρεσία.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαι-
οπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλ-
λοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δι-
καιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείω-
σης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν ε-
πισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο
που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκη-
σης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περι-

λαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει,
ή νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκρι-
µένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δό-
σεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α.για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υ-
πόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Τα παραπά-
νω ισχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτι-
κής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού. Στην περί-
πτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκοµίζεται µόνον από
τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασµό. Ειδικά
κατά το έτος 2015, το πιστοποιητικό χορηγείται για τα έ-
τη 2011, 2012, 2013 και 2014.
Δεν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµι-

ση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη
υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση
υποθήκης ή προσηµείωσης για εξασφάλιση δικαιωµάτων
του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται
έγκυρη η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πι-
στοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσµα αποτυπώνε-
ται µε απόκλιση της επιφάνειάς του µέχρι πέντε (5) τε-
τραγωνικά µέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώ-
νονται µε απόκλιση µέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επι-
φάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλ-
µένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυ-
τότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή
µειωµένου φόρου.» 

2. Οι τυχόν παραλείψεις ή σφάλµατα ως προς τα στοι-
χεία του ακινήτου, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προσαρτάται και µνηµονεύεται σε
συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιφέρουν ακυ-
ρότητα των πράξεων αυτών.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που πα-
ραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πα-
ρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα
τοις χιλίοις (1 ‰) επί της αξίας του µεταβιβαζοµένου α-
κινήτου ή δικαιώµατος επ' αυτού, το οποίο πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από 300,00 ευρώ ούτε ανώτε-
ρο από 1.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρό-
στιµο διπλασιάζεται.»
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα,                                                                2015

Η Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


