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Αθήνα,   18   Ιουλίου 2022

Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1064803 ΕΞ 
2022

   ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν.
4955/2022 (Α’ 139/14.07.2022)  «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2020/262  του  Συμβουλίου  της  19ης Δεκεμβρίου  2019  για  τη
θέσπιση  του  γενικού  καθεστώτος  των  ειδικών  φόρων  κατανάλωσης
(αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση
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επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων: 
α) του άρθρου 51 σχετικά με την πληρωμή των τελών χαρτοσήμου η οποία διενεργείται το
αργότερο  μέχρι  το  τέλος  του  επόμενου  μήνα  από  την  ημερομηνία  του  εγγράφου  που
χαρτοσημαίνεται.  Επί  δανείων  που  συνάπτονται  μεταξύ  εμπόρων  ή  μεταξύ  εμπορικών
εταιρειών  ή  μεταξύ  εμπόρων  και  εμπορικών  εταιρειών,  όπως  και  μεταξύ  εμπόρων  ή
εμπορικών  εταιρειών  και  οποιουδήποτε  τρίτου,  τα  οφειλόμενα  τέλη  χαρτοσήμου
καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα
λογιστικά βιβλία.
β) του άρθρου 52 σχετικά με τον καθορισμό των ποσοστών προσαύξησης για τον υπολογισμό
του φόρου και των εισφορών των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 για τα επόμενα
τέσσερα έτη της πενταετίας 2021 – 2025.
γ) του άρθρου 56 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση, το ανεκχώρητο, ακατάσχετο και
ασυμψήφιστο της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».
δ) του άρθρου 65 σχετικά με την παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είναι
ακατάσχετη η κρατική χρηματοδότηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».
ε) του άρθρου 68 σχετικά με την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Το άρθρο 51 αφορά πρόσωπα που διενεργούν πράξεις υπαγόμενες σε τέλη χαρτοσήμου.
Το  άρθρο  52  αφορά  τους  πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες  εταιρείες,  τις  ναυλώτριες  εταιρείες
γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική
μίσθωση (ship lessees).
Το άρθρο 56 καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός
για όλους».
Το άρθρο 65 αφορά την παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είναι ακατάσχετη
η κρατική χρηματοδότηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».
Το άρθρο 68 αφορά την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Με την παρούσα Οδηγία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν.
4955/2022 (Α’ 139) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως: 
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Άρθρο 51 «Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου -
Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931»

Με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου αυτού η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης
Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄ 239) α) μεταφέρεται στη
δημοτική γλώσσα, και β) τροποποιείται ως προς την ακολουθητέα διαδικασία είσπραξης και
τον χρόνο απόδοσης τελών χαρτοσήμου και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Τα αναλογικά τέλη
χαρτοσήμου εισπράττονται με αποδεικτικό πληρωμής. Το αποδεικτικό πληρωμής προσαρτάται
στο σημαινόμενο έγγραφο. Επιπλέον, στο έγγραφο αναγράφεται η σχετική ταυτότητα οφειλής,
από έναν εκ των συναλλασσομένων και, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογραφικό έγγραφο,
από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το έγγραφο. Η πληρωμή των τελών διενεργείται το
αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοση-
μαίνεται. Επί δανείων που συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή με-
ταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, όπως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και
οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επο-
μένου μήνα από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα λογιστικά βιβλία.».
Στην παράγραφο 2 της ως άνω διάταξης   προβλέπεται ότι «η   παρ. 1 καταλαμβάνει πράξεις
που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.»

Άρθρο 52 «Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης 4% του 2021 στα έτη 2024 και 2025 –
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 146 του ν. 4808/2021»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού στην παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α΄101)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό προσαύξησης τέσσερα τοις
εκατό (4%) που αναστέλλεται για το έτος 2021 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό των ποσών φόρου και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-2025,
προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στο ποσοστό προσαύξησης των δύο τελευταίων
ετών της πενταετίας αυτής και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη αυτά διαμορφώνεται σε
έξι τοις εκατό (6%).

Άρθρο 56 «Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (A’ 99) παρ.
3 σύμφωνα με την οποία η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» εί-
ναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά,  περιλαμβανομένης και  της ειδικής  εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολο-
γική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περι-
φέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδημα-
τικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 65  «Παράταση ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του Οργανισμού Σιδηρο-
δρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα του τέταρτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α` 135),  ως προς το ακατάσχετο της κρατικής
χρηματοδότησης  του  διαχειριστή  υποδομής,  όπως  παρατάθηκε  με  το  άρθρο  80  του  ν.
4876/2021 (Α` 251) ήτοι μέχρι την 30ή.6.2022, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 68 «Έναρξη ισχύος»
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 η ισχύς των ως άνω άρθρων του κοινοποιούμενου
νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη
των παρ. 2 και 3. Ειδικότερα, με την παρ. 3 ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου 52 αρχίζει από τις
5 Ιουλίου 2022.

                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
                                                     ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:  Απόσπασμα του ΦΕΚ Α’  139 που περιλαμβάνει  τα κοινοποιούμενα άρθρα του
ν.4955/2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
3. Επιχειρησιακή Δ/νση  ΣΔΟΕ  Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας
4. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
5. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ.  Γενικού  Γραμματέα  Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄(εκτός του αριθμού 5 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, 

ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ΄
5. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
5. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄, Γ΄ 
7. Δ/νση  Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
8. Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών 
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