ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 ΚΦΕ –
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων
εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 2

Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ - Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των
διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 3

Τροποποίηση άρθρου 42Α ΚΦΕ - Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας
που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών

Άρθρο 4

Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ – Αυτοτελής φορολόγηση των
προπονητών υπό όρους

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ – Έκπτωση δαπανών

Άρθρο 6

Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 2961/2001Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους
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Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
[άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

Η περ. ια΄του άρθρου 53 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Την αναφορά των κύριων πηγών κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις μέσω:
αα) ανάλυσης ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων ως προς τις μεταβολές των
κύριων οικονομικών παραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντελεστές
ανάπτυξης και τα επιτόκια, και
αβ) αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις βασικές πηγές δημοσιονομικού κινδύνου,
περιλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόμενων υποχρεώσεων.»

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων
υποχρεώσεων τους

airetos.gr

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως
εξής:
«2α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό
έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον
υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που
αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση διενεργείται από το έτος
2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρ.2.».
Άρθρο 70
Τροποποίηση άρθρου 91 Α του ν. 4549/2018 – Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η παρ. 1 του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών ή και
πιστωτικών ιδρυμάτων ή φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων, στο πλαίσιο της
ενωσιακής νομοθεσίας ή διακρατικής συμφωνίας ή συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών
και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
1. Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες,
από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για
174

