
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

με τίτλο

«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών

θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών

του Δημοσίου σε ανώνυ μες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών

και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου ψερεγγυότητας και πιστοληπτικής

ικανότητας Φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων,

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις

οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισψορά αλληλεγγύης για το ψορολογικό έτος
2022 και Κατάργηση της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το

ψορολογικό έτος 2023 και εφεξής — Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η Παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)

τροποποιείται α) στο Πρώτο εδάψιο ως προς τη διεύρυνση του Πεδίου εψαρμογής των

απαλλαγών από την ειδική εισψορά αλληλεγγύης για το ψορολογικό έτος 2022, β) με την

Προσθήκη τρίτου εδαψίου για την κατάργηση της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης για όλα τα

εισοδήματα που αποκτώνται από την Ιη.1.2θ23 και μετά, και η Παρ. 74 διαμορφώνεται ως

εξής:

«74. Γιατο φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισψορά αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα

από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται

σύμψωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας Παρέχεται εψόσον για τα δύο (2)

προηγούμενα ψορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού

της ελάχιστης φορολογίας σύμψωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Η ειδική εισψορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του

άρθρου αυτού που αποκτώνται από την Ιη.1.2023 και εψεξής.».

Άρθρο 2
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης — θέρμανσης

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται

στην εσωτερική αγορά από την 15η.Ιθ.2θ22 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά

λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από

τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό

συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που
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διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων

προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο

μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης- θέρμανσης

που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων

ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα

εψαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Άρθρο 3

Επέκταση στο ψορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του

τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας —

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Το έκτο εδάψιο της Παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται με την

προσθήκη στα ψορολογικά έτη και του έτους 2022 και η Παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για

τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη

δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά

κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές

επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εψόσον δεν έχουν παρέλθει

πέντε (5) έτη από την Πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι Περιπτώσεις ατομικών

Επιχειρήσεων εψόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της

συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το ψορολογικό έτος 2018 και εψεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους

οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8

του ν. 4384/2016 (Α 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου

46 του ν. 1566/1985 (Α 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορψή

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορψής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή
αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το ψορολογικό έτος

εψαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 εξαιρούνται από την υποχρέωση

καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους

έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής

τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που

εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορψή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού

δικαίου αλιευτικά σκάψη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 4

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης — Προσθήκη παρ.

3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’152) προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
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«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο ψορολογικό έτος τον

συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους

απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιοτον τριών (3) μηνών εντός του έτους,

εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου

ψορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το ψορολογικό

έτος γιατο οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με

σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση

από το τέλος επιτηδεύματος, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας»

2. Η παρ. Ι ισχύει από την Ιη.9.2022 και εψαρμόζεται προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης

από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος ψορολογικού έτους 2022 και

εψεξής.

Άρθρο 5

Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ψοιτητών — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 10

ν. 3220/2004

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος

Φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο το ύψος του

χορηγούμενου ετήσιου στεγαστικού επιδόματος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια

πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) μετά από το πρώτο εδάψιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και

γ) στο παλαιό δεύτερο και στο παλαιό τρίτο εδάψιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς

τον σκοπό εναρμόνισης προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως

εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς ψοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των

Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση

δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο ψοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται

ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα

της παρούσας όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό

επίδομα της παρούσας χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των

δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.).»

2. Η παρ. Ι ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν

αίτηση γιατο ακαδημαϊκό έτος 2021—2θ22.
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Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022
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ΝΑΛΥΣΗΣΥΝΕΠ8ΩΝΡΥοΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου με τίτλο:

«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών

θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση

συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυ μες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου

ψερεγγυότητας και τιιστοληπτικής ικανότητας Φυσικών και νομικών προσώπων και

σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία

Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός

οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού

χαρακτήρα»

Επισπεύδοντα Υπουργεία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210

3332621, 210 3332647, Γ. Μπέη, Π. Μιχελή, ηλ. ταχ.: η[ι / Γραψείο

Υψυπουργού Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 2103375650, 210 3375718, ηλ.

ταχ.: Κ. Κούστα, Δ. Δεληγιαννάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

210-3442806,

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοέτησης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

=4\

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Ι Τομέας νσης επί θεμάτνπ ίσυ Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

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

Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘ Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ς

Χ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα α) της διεύρυνσης

των απαλλαγών από την ειδική εισψορά αλληλεγγύης για το 2022, και β) της

κατάργησης της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που

αποκτώνται από την Ιη.1.2023 και εψεξής.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η υψηλή τιμή του πετρελαίου

θέρμανσης που εττιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και

ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν

δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός

τους για την αγορά του.

Άρθρο 3

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ψορολογική

ελάψρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος (για τους οποίους έχουν

παρέλθει τα Πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και

ένταξής τους οτο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ), καθώς και των αλιέων της

παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορψή

συμπλοιοκτηοίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάψη μέχρι δώδεκα

(12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Άρθρο 4

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η παροχή

ψορολογικών κινήτρων, για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και της

απασχόλησης και συγκεκριμένα για την αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους

απασχόλησης.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αυξάνεται το ύψος του ετήσιου στεγαοτικού

επιδόματος ψοιτητών, από χίλια (1.000) οε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ενώ

_________

προβλέπεται η χορήγηση εττιδόματος ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε

& Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



περίπτωση συγκατοίκησης του δικαιούχου με άλλο ψοιτητή στην ίδια

μισθωμένη κατοικία. Επίσης προβλέπεται αναδρομική ισχύς της διάταξης,

ώστε να καταλαμβάνει και τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που

_________

υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Η ειδική εισψορά αλληλεγγύης ψυσικών προσώπων επιβλήθηκε με τον ν.

3986/2011 στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας

λόγω της κρίσης χρέους. Με την έξοδο της χώρας και από το καθεστώς

ενισχυμένης εποπτείας, οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Ταυτόχρονα, το

εισόδημα των πολιτών, κατά τα τελευταία έτη, δέχεται πιέσεις λόγω

διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων (πανδημία νόσου ςονιο-19,

παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία). Η κατάργηση,

επομένως, της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης, από την 1η .1.2023 και εψεξής

είναι ένα ουσιαστικό μέτρο θωράκισης του εισοδήματος των πολιτών,

λαμβάνοντας υπόψη ότι σι σκοποί για τους οποίους αυτή επιβλήθηκε, έχουν

πλέον εκλείψει. Επιπλέον, λόγω της δυσχερούς συγκυρίας κατά το τρέχον έτος,

απαιτείται να ληψθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολίτες που το εισόδημά τους

υπόκειται σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις, όπως είναι όλοι οι απασχολούμενοι

στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και επιτηδευματίες), οι ιδιοκτήτες ακινήτων

κ.λπ. και ως εκ τούτου χορηγείται απαλλαγή από την ειδική εισψορά

αλληλεγγύης, για αυτά τα εισοδήματα, ήδη από το 2022.

Άρθρο 2

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τη

συνεπακόλουθη και συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους,

η υψηλή τιμή των καυσίμων επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και

επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία

εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του

διαθέσιμου εισοδήματός τους για αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Προκειμένου να αποψευχθούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές

συνέπειες, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση των

δικαιούχων της επιδότησης με την κάλυψη ποσοστού της αύξησης της τιμής

του πετρελαίου θέρμανσης, προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης της

καθημερινότητας των πολιτών και της συμβολής στη διατήρηση του

διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Άρθρο 3

Με τις ισχύουσες διατάξεις υπήρχε πρόβλεψη, για την εξαίρεση από το τέλος

επιτηδεύματος των ετών 2019, 2020 και 2021, για τους αγρότες του κανονικού

καθεστώτος και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας, λόγω των συνεπειών της

πανδημίας ςονιο-ι9. Παρά την ύψεση της πανδημίας, το τελευταίο διάστημα,

οι επιπτώσεις της δεν έχουν εκλείψει, το αντίθετο μάλιστα, καθώς σε αυτές



προστίθενται και σι παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ο

οποίος έψερε στο προσκήνιο την αγροτο-διατροψική επάρκεια και κατ’

επέκταση την επιτακτική ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς Τομέα.

Άρθρο 4

Η στήριξη της αγοράς εργασίας και των θέσεων απασχόλησης, ιδίως των

θέσεων πλήρους απασχόλησης, συγκαταλέγεται στους πυλώνες της

κυβερνητικής πολιτικής. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική στην παρούσα

κρίσιμη συγκυρία λόγω των διαδοχικών εξωγενών κρίσεων. Οι προτεινόμενες

διατάξεις εντάσσονται στο πλέγμα παροχής κινήτρων για την αύξηση των

θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Άρθρο 5

Δεδομένου ότι τόσο η αναζήτηση κατοικίας για στέγαση ψοιτητών, όσο και το

κόστος μίσθωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένα, κρίνεται αναγκαία η
αναπροσαρμογή του ύψους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος, για τη

______

μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων ψοιτητών.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Αψορά ψσρολογσύμενους, ψυσικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα πάνω

από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ ετησίως.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στο σύνολο της κοινωνίας.

Άρθρο 3

Η αξισλσγούμενη ρύθμιση αψορά αγρότες του κανονικού καθεστώτος και

αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Άρθρο 4

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 5

Αψορά στους δικαιούχους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματσς ψοιτητών και,

ειδικότερα, στους προπτυχιακούς ψοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων

Ε κπαιδευτικών δρυ μάτων, των Ανώτερων Σχολών Του ριστικών Επαγγελμάτων

και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των σχολών

της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων,

‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Επιπλέον, αψορά και στους καταρτιζόμενσυς των δημόσιων Ινστιτσύτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.), στους οποίους επίσης καταβάλλεται το

στεγαστικό επίδομα.



Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ χ Οχι 1Ι

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο Ι
Παρ. 74 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦ.Ε.), η οποία προστέθηκε με το άρθρο
121, παρ. 2, ν. 4799/2021 (Α’ 78)
Άρθρο 3
Τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), για
συγκεκριμένα ψορολογικά έτη.
Άρθρο 5

Παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Άρθρα 1, 3 και 4

Πρόκειται για τη χορήγηση απαλλαγών από

ψορολογικές υποχρεώσεις, η οποία σύμψωνα με τη

συνταγματική πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 78 δεν

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής

εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου απαιτείται

νομοθετική ρύθμιση και τυπικός νόμος.

Άρθρο 2

Πρόκειται για νέα νομοθετική ρύθμιση.

Άρθρο 5

Τροποποιείται διάταξη τυπικού νόμου, συνεπώς
απαιτείται ρύθμιση της ίδιας τυπικής ισχύος.

Άρθρα 1, 3 και 4

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να

εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης

νομοθεσίας, καθώς αψορούν ψορολογικές

υποχρεώσεις που απαιτούν ρητή νομοθετική

πρόβλεψη.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρα 2 και 5



Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να

εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής προσέγγισης της υιστάμενης

νομοθεσίας καθώς απαιτούν νέα νομοθετική ρύθμιση.

) με διάθεση Άρθρα 1 5
περισσότερων Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ανθρώπινων και πόρων δεν Θα συνέβαλε στην επίλυση των ζητημάτων.
υλικών πόρων;

__________________________________________________

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ι

______

1Ι
Ρ.

___________

.

ιι

Ι!Ι

Π Π

____

Π



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

Με την αξιολσγσύμενη ρύθμιση επιδιώκεται η

σημαντική ελάψρυνση του εισοδήματος των φυσικών

προσώπων στα οποία είχε επιβληθεί η Ειδική εισψορά

αλληλεγγύης του ν. 3986/2011(Α’ 152). Με την έξοδο

της χώρας και από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας,

και δεδομένης της μεταβολής των συνθηκών

επιδιώκεται για το μεν 2022 η διεύρυνση των

απαλλαγών του 2022 και από την Ιη .1.2023 και εφεξής

η κατάργηση της εισψοράς αλληλεγγύης για όλα τα

εισοδήματα όλων των ψυσικών προσώπων,

συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών του δημόσιου

τομέα, καθώς και των συνταξιούχων.

Άρθρο 2

Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η

οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματιών και

ακόμη περισσότερο εκείνων οι οποίοι, λόγω χαμηλών

και μεσαίων εισοδημάτων, δεν δύνανται να

καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου

εισοδήματός τους για αγορά πετρελαίου εσωτερικής
1) βραχυπρόθεσμοι

καυσης-θερμανσης.

Άρθρο 3

Επιδιώκεται η ψορολογική ελάψρυνση των αγροτώντου

κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της

παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά

είτε με τη μσρψή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού

δικαίου, αλιευτικά σκάψη μέχρι (12) μέτρα, μεταξύ

καθέτων, σε μια δύσκολη συγκυρία, στην οποία

απαιτείται η στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Άρθρο 4

Επιδιώκεται η αύξηση των θέσεων πλήρους

απασχόλησης και η στήριξη της αγοράς εργασίας για τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη

συντριπτική πλειοψηψία των ελληνικών επιχειρήσεων,

μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις αυτές.

Άρθρο 5

Η ενίσχυση από το Κράτος των ψοιτητών που χρήζουν

ειδικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των

‘ΙΙ-



στεγαστικών αναγκών τους κατά την πραγματοποίηση

των σπουδών Τους.

Άρθρο Ι

Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

11) Άρθρο 2
μακροπρόθεσμοι: Στήριξη του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας έναντι

των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίοης.

Άρθρο 5

Η ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων ψοιτητών για τη

διευκόλυνση της ψοίτησής τους και την ολοκλήρωση

των σπουδών τους καθώς και η στήριξη των δημόσιων

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

·________ ΑΜΕΣΗ Χ ή/και ΕΜΜΕΣΗ Χ

Άρθρα 3 και4
Αψορούν τις ετήσιες δηλώσεις ψορολογίας
εισοδήματος, σι οποίες υποβάλλονται και
εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά από τη Φορολογική

1) Εάν είναι άμεση, Διοίκηση. Απαιτούνται μικρού εύρους προσαρμογές
εξηγήστε: στα μηχανογραψικά συστήματα της ΛΑΔΕ.

Επιπλέον, για την εψαρμογή του άρθρου 4 απαιτείται
ανταλλαγή πληροψοριών με τα πληροψοριακά
συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Άρθρο Ι

Απαιτούνται προσαρμογές στα πληροψοριακά
1) Εάν είναι έμμεση,

συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
εξηγηστε:

Εσόδων, καθώς η ειδική εισψορά αλληλεγγύης

βεβαιώνεται με τον ψόρο εισοδήματος ηλεκτρονικά.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑ Γ1 ΟΧ! Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται για το ψορολογικό έτος 2022 η

απαλλαγή από την ειδική εισψορά αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα του

άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία

στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις, ώστε να ισχύσουν οι ίδιες

απαλλαγές που ίσχυσαν και για το ψορολογικό έτος 2021 και επιπλέον

καταργείται η ειδική εισψορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για τα

οποία αυτή εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 43Α του Κ.Φ.Ε., για

εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023 και εψεξής. Πρόκειται για

ένα σημαντικό μέτρο μείωσης των Φορολογικών επιβαρύνσεων και

αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

2 Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022

και τη συνεπακόλουθη και συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού

κόστους, η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης επιβάρυνε ιδιαιτέρως

νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με

χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν

μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για αγορά του.

Προκειμένου να αποψευχθούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές

συνέπειες, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση των

δικαιούχων της επιδότησης με την κάλυψη ποσοστού της αύξησης της

τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης

της καθημερινότητας των πολιτών και της συμβολής στη διατήρηση του

διαθέσιμου εισοδήματόςτους.

3 Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η συνέχιση στήριξης του

πρωτογενούς τομέα, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη στην παρούσα

δυσχερή συγκυρία των διαδοχικών εξωγενών κρίσεων. Ειδικότερα με την

προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται και στο έτος 2022, η απαλλαγή από το

τέλος επιτηδεύματος των αλιέων και αγροτών κανονικού καθεστώτος

ΦΠΑ, που ίσχυσε κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η στήριξη της αγοράς

εργασίας και η αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της

παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη

διάταξη χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από το τέλος

επιτηδεύματος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις

εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

5 Προβλέπεται η αύξηση του ύψους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος

ψοιτητών, από χίλια (1.000) σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το οποίο,

περαιτέρω, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην

περίπτωση που ο δικαιούχος συγκατοικεί με άλλο Φοιτητή στην ίδια



8. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

μισθωμένη κατοικία, γιατην καλύτερη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών

των δικαιούχων. Επίσης προβλέπεται αναδρομικά η χορήγηση του

αυξημένου στεγαστικού επιδόματος και για τους δικαιούχους που

υπέβαλαν αίτηση γιατο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΊΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ

Μείωση δσπανών Χ Χ Χ

Εξοικονόμηση
χρονου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ Χ

αποτελεσμστικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλσ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Αλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Παρέχεται σημαντική ελάψρυνση στο διαθέσιμο εισόδημα των ψυσικών προσώπων και

συνεπακόλουθα των νοικοκυριών.

Άρθρο 2 : Παρέχεται Οικονομική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα ψυσικά πρόσωπα για την

κάλυψη του κόστους πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από

την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρα 3 και 4: Προκύπτουν σημαντικά οψέλη για την οικονομία της χώρας και τα ψυσικά και νομικά πρόσωπα

και νομικές οντότητες με επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και

τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αναψορικά με τη
χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ψοιτητών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟ
, ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΙ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΛ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΛΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΙ’ΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

[ΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιιιομι’ις /
ΠρΟεΤΟιίΙιιΩ Ιιι

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψειι, /

ΤΗΣ
κινητικοτητιι

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Εντ μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥθΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΓΙΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Άρθρα Ι έως 4: ‘Οπως προκύπτει από την’Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 5: Δεν υψίοταται ιδιαίτερο κόστος από την εψαρμογή των ρυθμίσεων, πέραν της ενημέρωσης των

εμπλεκομένων.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:
Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογσύμενων ρυθμίσεων, τουναντίον, με τις

αξιολογούμενες ρυθμίσεις, μεταξύ των μέτρων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, αντιμετωπίζεται η αύξηση

του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης — θέρμανσης γιατο χρονικό διάστημα απότην 15η Οκτωβρίου

2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.



Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

ΓΙ
Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

- Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

- Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και

Συνεργασία
με Δημόσιας Περιουσίας

κοινωνικούς ψορείς / -Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής - Τμήμα Α’

Ανεξάρτητες Αρχές σε συνεργασία με την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.ΑΔ.Ε.)

-Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση

Εψαρμογής Άμεσης Φορολογίας

ΓΙ Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο Πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

σσν.Γ(ηλεκτρονική εττισύναψη της έκιεσης)

Αριθμός

Επί των γενικών συμμετασχόντων

αρχών (ιεπί της

________________________

αρχής») της

αξιολογού μενης

ρύθμισης

______________

Σχόλια που υιοθετήθηκαν



Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

, , Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επι των αρθρων
τη ς
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 16, 21, 25 και 78 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Π

Π
Κανονισμός

‘19



Οδηγία

Π
Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεια &όασικο περιεχομενο αποφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

20



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύι9μισης

Άρθρο Ι

Υφιστάμενες διατάξεις

Διεύρυνση απαλλαγών από την

ειδική εισψορά αλληλεγγύης για το

ψορολογικό έτος 2022 και

Κατάργηση της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης νια όλα τα

εισοδήματα για το ψορολογικό έτος

2023 και εψεξής — Τροποποίηση

παρ. 74 του άρθρου 72 ν.

4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)

Η Παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν.

4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται α)

στο Πρώτο εδάψιο ως προς τη

διεύρυνση του πεδίου εψαρμογής

των απαλλαγών από την ειδική

εισψορά αλληλεγγύης για το

φορολογικό έτος 2022, β) με την

προσθήκη τρίτου εδαψίου για την

κατάργηση της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα

που αποκτώνται από την Ιη.1.2023

και μετά, και η παρ. 74

διαμορψώνεται ως εξής:

«74. Για το ψορολογικό έτος 2022

απαλλάσσονται από την ειδική

εισψορά αλληλεγγύης του άρθρου

43Α τα εισοδήματα που

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με

εξαίρεση τα εισοδήματα από

μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα

και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα

προσδιορίζεται σύμφωνα με το

άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας

παρέχεται εψόσον για τα δύο (2)

21

Με το άρθρο Ι τροποποιείται η παρ. 74

του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’

167), η οποία έχει ως εξής:

«74. Για το ψορολογικό έτος 2022

απαλλάσσονται από την ειδική εισψορά

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα

εισοδήματα που αποκτώνται από

μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Αν το εισόδημα προσδιορίζεται

σύμψωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή

της Παρούσας Παρέχεται εψόσον για τα

δύο (2) προηγούμενα ψορολογικά έτη

δεν έτυχε εψαρμογής ο εναλλακτικός

τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης

ψορολογίας σύμψωνα με τα άρθρα 30,

31, 32, 33 και 34.»



προηγούμενα ορολογικά έτη δεν

έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός

τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης

ψορολογίας σύμψωνα με τα άρθρα

30, 31, 32, 33 και 34.

Η ειδική εισψορά αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα

εισοδήματα του άρθρου αυτού που

αποκτώνται από την Ιη.1.2023 και

εψεξή ς.)).

Άρθρο 3
Επέκταση στο Φορολογικό έτος
2022 της εξαίρεσης από την

υποχρέωση καταβολής του τέλους
επιτηδεύματος για αγρότες
κανονικού καθεστώτος και αλιείς
παράκτιας αλιείας — Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Το έκτο εδάψιο της παρ. 3 του

άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α 152)

τροποποιείται με την προσθήκη στα
ψορολογικά έτη και του έτους 2022

και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις
καταβολής του τέλους, εκτός εάν

πρόκειται για τουριστικούς τόπους,

οι εμπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες που

ασκούν τη δραστηριότητά τους σε

χωριά με πληθυσμό έως
πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους. Επίσης
εξαιρούνται ατομικές εμπορικές

επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος, εψόσον
δενέχουνπαρέλθειπέντε(5)έτη από

την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς
και οι περιπτώσεις ατομικών

επιχειρήσεων εψόσον για τον

επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3)

έτη από το έτος της συνταξιοδότησής

του. Ως έτος συνταξιοδότησης
νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το ψορολογικό έτος 2018 και
εψεξής εξαιρούνται από την

υποχρέωση καταβολής τέλους οι

Παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011

(Α’ 152)

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις
καταβσλής του τέλους, εκτός εάν
πρόκειται για τσυριστικούς τόπους, οι
εμπορικές Επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες που ασκούν τη
δραστηριότητά τους σε χωριά με
πληθυσμό έως πεντακόσιους (500)
κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές
επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος, εψόσον δεν
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την
πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι
περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων
εψόσον για τον επιτηδευματία
υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος
της συνταξιοδότησής του. Ως έτος
συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος
της ηλικίας.

Από το ψορολογικό έτος 2018 και
εψεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση
καταβολής τέλους οι αγρότες - μέλη
αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.
4384/2016 (Α 78), οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί, οι σχολικοί
συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.
1566/1985 (Α· 167), οι Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας με τη μορψή Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή

22



αγρότες - μέλη αγροτικών
συνεταιρισμών που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.
4384/2016 (Α’ 78), οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί, οι σχολικοί
συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.
1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας με τη μορψή Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή
Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς
και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
νομικής μορψής που βρίσκονται σε
εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.
Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν
καταλαμβάνει ολόκληρο το
ψορολογικό έτος εψαρμόζεται
αναλογικά η παρ. 2.

Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2019,
2020, 2021 και 2022 εξαιρούνται από
την υποχρέωση καταβολής του
τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες
κανονικού καθεστώτος για τους
οποίους έχουν παρέλθει τα Πρώτα
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
τήρησης βιβλίων και ένταξής τους
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς
και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας,
που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά
είτε με τη μορψή συ μπλο ιο Κτησίας
κοινωνίας αοτικού δικαίου αλιευτικά
σκάψη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα,
μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 5

Συνεταιρ ισμού Εργαζομένων, καθώς και
οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής
μορψής που βρίσκονται σε εκκαθάριση,
πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση
που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει
ολόκληρο το ψορολογικό έτος
εψαρμόζεται αναλογικά η Παρ. 2.

Ειδικά για τα ψορολογικά έτη 2019
2020 και 2021 εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής του τέλους
εττιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού
καθεστώτος για τους οποίους έχουν
παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και
ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας
αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε
ατομικά είτε με τη μορψή
ουμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού
δικαίου αλιευτικά σκάψη μέχρι δώδεκα
(12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.»

Η παρ. Ι του άρθρου 10
3220/2004 είχε ως εξής:

του ν.

Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού

επιδόματος Φοιτητών —

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.

3220/2004

1. Στην Παρ. Ι του άρθρου 10 του ν.

3220/2004 (Α’ 15), περί του

στεγαστικού εττιδόματος ψοιτητών,

επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάψιο

το ύψος του χορηγούμενου ετήσιου

στεγαστικού ειτιδόματος αυξάνεται

από χίλια (1.000) ευρώ οε χίλια

«1. Στους προπτυχιακούς ψοιτητές των
Ανώτατων καιΑνώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων και των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της
Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της
Κύπρου που περιλαμβάνονται στο
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
‘Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,
χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα
ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν
δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι



πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) μετά

από το πρώτο εδάιο προστίθεται

νέο δεύτερο εδάψιο και γ) στο

παλαιό δεύτερο και στο παλαιό τρίτο

εδάψιο επέρχεται νομοτεχνική

βελτίωση προς τον σκοπό

εναρμόνισης προς τις ανωτέρω

τροποποιήσεις, και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς ψοιτητές

των Ανώτατων και Ανώτερων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των

Ανώτερων Σχολών Τουριστικών

Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών

Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας,

καθώς και των Σχολών της Κύπρου

που περιλαμβάνονται στο σύστημα

των Πανελλαδικών Εξετάσεων,

‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων

χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

χορηγείται ετήσιο στεγαστικό

επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια

(1.500) ευρώ. Σε περίπτωση

δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο

ψοιτητή στην ίδια μισθωμένη

κατοικία, χορηγείται ετήσιο

στεγαστικό επίδομα ίσο με

χιλιάδες (2.000) ευρώ.

δικαιούνται το επίδομα

παρούσας όσοι ψοιτούν για

απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το

ετήσιο στεγαστικό επίδομα της

παρούσας χορηγείται με τους ίδιους

όρους και στους καταρτιζόμενους

των δημόσιων Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.).»

2. Η παρ. Ι ισχύει και για τους

δικαιούχους του οτεγαστικού

επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ψοιτούν για την απόκτηση δεύτερου
πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα
του προηγούμενου εδαψίου χορηγείται
με τους ίδιους όρους και στους
καταρτιζόμενους των δημόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (1ΕΚ.).»

δύο

Δεν

της

την

30. Κατάργηση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενη ς ρύμισης
καταργούμενες διατάξεις

που προ8λέπουν Κατάργηση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσών

διατάξεων.

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενη

ς ρύθμισης
Άρθρο 1

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
- Τμήμα Α’

σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔ. Ε.)
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης,

Δ/νση Εψαρμογής Άμεσης Φορολογίας

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Εισήγηση για τη διεύρυνση
απαλλαγών από την ειδική
εισψορά αλληλεγγύης γιατο
έτος 2022 και κατάργησή της
γιατο έτος 2023 και εψεξής.

και

Υπουργείο Οικονομικών Εισήγηση για την απαλλαγή
Άρθρο 3 Γενική Γραμματεία Φορολογικής από το τέλος επιτηδεύματος

Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας για τους αγρότες κανονικού
- Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής καθεστώτος και τους αλιείς

- Τμήμα Α’ παράκτιας αλιείας
σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης,

Δ/νση Εψαρμογής Άμεσης Φορολογίας
Υπουργείο Οικονομικών Συναρμοδιότητα για την

Άρθρο 4 Γενική Γραμματεία Φορολογικής έκδοση της κανονιστικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας απόψασης της παρ. 3 α του
- Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής άρθρου 31 του ν.

- Τμήμα Α’ 3986/2011.
σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)
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Γεν. Δ/νση Φορολογικής
Διοίκησης, Δ/νση Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας
και

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική επισπεύδον (ενδεικτική ή

Ειδος πραξης , Αντικειμενο
διαταξη Υπουργειο η ατιοκλειστικη

_____________ ___________

υπηρεσία

____________

ττροιεσμία)

Άρθρο Ι της Εγκύκλιος Γενική Δ/νση Κοινοποίηση Αμέσως μετά τη
τροπολογίας Φορολογικής της διάταξης δημοσίευση του

Διοίκησης της νόμου σε ΦΕΚ
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Εσόδων

___________

(ΑΑΔ.Ε.)

________ ______________

Άρθρο 2 της Κοινή Υπουργείο Καθορισμός Εντός ευλόγου
τροπολογίας απόφαση Οικονομικών της χρονικού

των διαδικασίας διαστήματος
Υπουργών χορήγησης της μετά την ψήψιοη
Οικονομικών, ετιιδότησης, της διάταξης.
Περιβάλλοντ του
ος και μηχανισμού
Ενέργειας και εκκαθάριοης,
Ανάπτυξης βάσει των
και ποσοτήτων
Επενδύσεων πετρελαίου

εσωτερικής
καύσης -

θέρμανσης
που
διατίθενται
στην
εσωτερική
αγορά από τα
διυλιστήρια,
τις εταιρίες
εμπορίας
καυσίμων ή
τους
εισαγωγείς
καυσίμων και
κάθε άλλου
θέματος

-

_______________

σχετικού με τη
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χορήγηση της
επιδότησης.

Άρθρο 2 της Απόψαση Υπουργείο Παράταση του Άμεσα, εάν κριθεί
τροπολογίας του Οικονομικών χρονικού αναγκαίο.

Υπουργού διαστήματος
Οικονομικών εψαρμογής

του παρόντος
και
αναπροσαρμο
γή του ποσού
της
επιδότησης.

Περ. 3 α άρθρου Κοινή Γενική Δ/νση Εξειδίκευση Άμεσα, με την
31 του ν. απόψαση Φορολογικής εψαρμογής της ψήψιση της
3986/2011, των Διοίκησης της εξαίρεσης από διάταξης.
όπως Υπουργών ΛΑΔΕ το τέλος
προστίθεται με Οικονομικών, επιτηδεύματος
το άρθρο 4 της Εργασίας και των
τρσπσλογίας Κοινωνικών επιχειρήσεων

Υποθέσεων που αυξάνουν
κατόπιν τον αριθμό των
εισήγησης θέσεων
του Διοικητή πλήρους
της απασχόλησης
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δη μοσίων
Εσόδων
(ΛΑΔΕ)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.
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ΑριΟμ. 229 / 23 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροττολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική
διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση
συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου
φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων
και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροττολογίας ρυθμίζονται διάφορα Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1. Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013,
για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την Γ.1.2023 και εφεξής.

2.α. Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η

Οκτωβρίου 2022 έως την 3111 Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται
σε 0,20 ευρώ ανά λΙτρο.
β. Τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης
της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης
και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:
- και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021),
οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται
αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
- για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που
αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο
απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε
ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον Τριών (3) μηνών εντός του έτους, υπό τις
οριζόμενες προϋποθέσεις.
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4.α. Αυξάνεται Το ύψος του χορηγούμενου στεγαστικού επιδόματος της Παρ.
Παρ. Ι του άρθρου ΙΟ του ν.3220/2004 από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια
(1.00) ευρώ, και ορίζεται ότι σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο
φοιτητή στην Ιδια μισθωμένη κατοικία, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα ορίζεται ίσο
με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
β. Ορίζεται ρητά ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους
του επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Β. Από τις Προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, επί του Κρατικού
προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετήσια δαπάνη η οποία ανέρχεται, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο,
στο ποσό των 26 εκατ. ευρώ Περίπου, από την αύξηση του χορηγούμενου
στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

2. Δαπάνη από την επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15 Οκτωβρίου 2022 έως
την 3Γ Δεκεμβρίου 2022, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του
ποσού της ε’ιιιδότησης του κόστους ΤΟΙ) ιιειρελαιοο εσωιΕρικής καύσης- θέρμανσης.

4. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 1,241 δις ευρώ περίιισυ, από την κατάργηση της
Ειδικής ειοιρσράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα
Εισοδήματα ιισυ αποκτώνται από την 1.1.2023 και εφεξής.

5. Ετήσια απώλεια εσόδων, από ιο οικονομικό έτος 2023 και Εφεξής, από την
εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, για τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τα νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον
συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον Τριών (3) μηνών εντός του
έτους.

6. Απώλεια εσόδων για το οικονομικό έτος 2023, από την εξαίρεση της
υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους οριζόμενους αγρότες
κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1013Ε1Α Α1ΜΑ6Ο
20.09.2022 17:35

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και
των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες
εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και
πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και
σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός
Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις
οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται επί του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετήσια δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 26 εκατ. ευρώ περίπου.
από την αύξηση του χορηγούμενου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

2. Δαπάνη από την επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης-θέρμανσης. που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η

Οκτωβρίου 2022 έως την 3111 Δεκεμβρίου 2022. το ύψος της οποίας εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής
του ποσού της επιδότησης του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
θέρμανσης.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

4. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 1,241 δις ευρώ περίπου. από την
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013. για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 111.1.2023 και
εφεξής.

5. Ετήσια απώλεια εσόδων, από το οικονομικό έτος 2023 και εφεξής, από
την εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος. για τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τα νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες. που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο
φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με
σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος. για διάσημα κατ’
ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους.



6. Απώλεια εσόδων για το οικονομικό έτος 2023. από την εαίρεση της
υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους οριόμενους
αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων Θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

( Π ) Γ.ΤΡ\

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ


