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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (ΦΕΚ) 

 

Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ʼρθρο 1 

Εισαγωγή 

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 
προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την περαίωση τους. 

 

(Αρχή τροποποίησης) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3219/2004 

ʼρθρο 21 

1. Το άρθρο 11 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3219/2004, αντικαθίσταται ως εξής: 

« ʼρθρο 11 

Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων 

Συνέπειες µη τήρησης 

1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επιχορήγησης, επιδότησης τόκων και χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης του νόµου αυτού, µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας οφείλουν: 

(α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 

(β) Οι υπαχθείσες ως νέοι φορείς να µην συγχωνευθούν ή απορροφηθούν ή απορροφήσουν άλλη εταιρία ή επιχείρηση ή κλάδο 
αυτής που αποτελεί παλαιό φορέα. 

(γ) Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

(δ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που 
προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 

(ε) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά 
φαινόµενα. 

(στ) Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά 
αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση 
της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών στην 
αρµόδια υπηρεσία. 

Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του 
αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 



(α) Να µεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. 
Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι 
µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής. 

(β) Να εκµισθώσουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται µε τον όρο της συνέχισης της 
λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει 
στον εκµισθωτή. 

Γ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περ. Α' µετά την υπαγωγή τους και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από τη 
δηµοσίευση της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας οφείλουν να διατηρούν τον αριθµό των δηµιουργούµενων 
νέων θέσεων απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 6. 

2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 

(α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στις περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 1 Α. 

(β) ∆ύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής, 
στις περιπτώσεις α', δ' της παραγράφου 1Α και α', β' της παραγράφου 1 Β. 

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά τη δηµοσίευση της απόφασης έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόµενου στην παρ. 1Α χρονικού περιορισµού , επιστρέφεται το 
σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης. 

Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 1Αγ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο 
συγκεκριµένο εξοπλισµό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο 
της σύµβασης και επιστροφής του εξοπλισµού στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

∆. Εάν διαπιστωθεί µείωση των µέσων όρων του αριθµού των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την 
ενίσχυση, επιστρέφεται µέρος της ενίσχυσης, ούτως ώστε να τηρείται το ύψος της επιχορήγησης ανά θέση εργασίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συµµόρφωσης των 
επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού, η διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε 
περίπτωση µη τήρησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση το νόµο αυτόν γίνεται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε 
επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές 
αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόµενων φόρων. 

Α. Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής που σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα 
κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 

(α) Πωλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να 
χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση και ακυρώθηκε η σύµβαση, 
για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεµατικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρµόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, 
τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 
ορίζει το παρόν. 

(β) Θα γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού και για το ποσό που θα διανεµηθεί ή 
θα αναληφθεί. 

(γ) ∆ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή µέλους της εταιρίας. 

Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίστηκε φορολογείται: 

(α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµα του, στο χρόνο αποχώρησης του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε 
βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία. 

(β) Σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µεταβιβάζοντος, στο χρόνο της µεταβίβασης και για το ποσό 
που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία. 

(γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεµατικού από εταίρο ή τους κληρονόµους του, στο όνοµα του αναλαµβάνοντας, στο 
χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαµβάνεται από αυτόν. 

(δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόµιµα µόνο µεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνοµα 
του κληρονόµου και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του θανόντος στην εταιρία. 

(ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού. 



Γ. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή/και µη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
εντός της πενταετούς προθεσµίας που ορίζεται από την παρ. 27 του άρθρου 6, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή 
συµπληρωµατικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος και για το µέρος των κερδών που 
απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηµατισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν 
ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου 
φόρου, που οφείλεται µε βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων 
επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών.» 

2. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, όπως τίθενται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν και για τις 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601/1998, για τις οποίες δεν έχει ακόµα εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης της 
ολοκλήρωσης 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 3219/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Οι αποζηµιώσεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 22 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') δεν υπόκεινται στους 
περιορισµούς του Ν. 1256/1982, του άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 και του άρθρου 17 του Ν. 3205/ 2003.» 

4. Οι λοιπές διατάξεις του Ν. 3219/2004 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, πλην των διατάξεων του άρθρου 2παρ. 4, του 
άρθρου 7 παρ. 1, του άρθρου 8 παρ. 11, 12εδάφια α' και β', 13 και 15, του άρθρου 9 παρ. 2 και του άρθρου 11. Η παρ. 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3219/2004 ισχύει και για µισθώσεις που έχουν καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο πριν από την 27.1.2004. 

5. Στο τέλος της παρ. 33 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2778/1999,προστίθενται εδάφια ως 
εξής: 

«Από 1.1.2004 για επενδύσεις ή προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατοµµύρια 
(50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: 

(α) για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου 
περιφερειακής ενίσχυσης, 

(β) για το τµήµα από πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% 
του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης, 

(γ) για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου 
ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. 

Αν για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής αρχίζει ύστερα από τη λήψη της έγκρισης αυτής.» 

6.α. Στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών από τη λήξη της αρχικής ή µετά 
παράταση προθεσµίας, η ολοκλήρωση επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση και 
ενισχύονται µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα.» 

β. Η ρύθµιση της περ. α' της παραγράφου αυτής ισχύει και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601 /1998 για τις 
οποίες δεν έχει ακόµα εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 και όπως είχε 
παραταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ76 Α') παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2004. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης υ' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, όπως αυτή 
είχε παραταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α'), παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι την 15η 
Σεπτεµβρίου 2004. 

Εκκρεµείς αιτήσεις υπαγωγής που υπεβλήθησαν από 1.1.2004 εξετάζονται από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν µέσα σε 
τρεις µήνες από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 11 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως 
ισχύει, µε συµπλήρωση ή και αντικατάσταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

10. Αποφάσεις υπαγωγής ή µη που εκδόθηκαν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3219/2004 ανακαλούνται και οι σχετικές 
αιτήσεις επανακρίνονται από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, 
µε συµπλήρωση ή και αντικατάσταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

11. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων 9 και 10 για την εξέταση των αιτήσεων υποβάλλεται από τους 
ενδιαφερόµενους φορείς δήλωση µε αναγκαία δικαιολογητικά σε συµπλήρωση ή αντικατάσταση των υποβληθέντων µέσα σε 
προθεσµία δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Εάν δεν υποβληθούν δηλώσεις, οι αιτήσεις τίθενται στο αρχείο 
και επιστρέφεται το οικείο παράβολο. (τέλος τροποποίησης) 


