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1 Ιουνίου 2021

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005
(Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, όπως ισχύει.

2

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αριθμ. Πρωτ. 5150
Διεκπ. 3703
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005
(Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 65
και της παρ. 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, Α’ 106/1987), όπως
ισχύει,
γ) των άρθρων 2 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της 18ης
Φεβρουαρίου 1975 της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων
ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα
Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς»
(Α’ 23/1975), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 2
του άρθρου 111 του Συντάγματος,
δ) των άρθρων 1, 18, 97 και 135 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β’, Α’ 51/1997), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (Β’ 662), όπως ισχύει,
στ) την ομόφωνη απόφαση κατά τη ΡΖ’ Συνεδρίαση
της 03.02.2005 της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(Α’ 27),

Αρ. Φύλλου 2315

ζ) της υπ’ αρ. 362/23.01.1998 απόφασης του Προέδρου
της Βουλής (Β’ 56) και της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005
(Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υποχρέωση κάλυψης από τη Βουλή της ετήσιας
δαπάνης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών
και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(τηλεφωνική ατέλεια).
3. Την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας της βουλευτικής ατέλειας,
ώστε οι Βουλευτές και οι Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διευκολύνονται στην άσκηση
των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, με παράλληλη
μείωση της ετήσιας δαπάνης της ατέλειας για τον προϋπολογισμό της Βουλής, από το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (5.850,00€) ετησίως,
στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ
ετησίως (5.650,00€).
4. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420101001 εγγεγραμμένη πίστωση
του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, οικονομικού έτους 2021, στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-000000, αποφασίζουμε:
To εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ.
9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τηλεφωνική ατέλεια, που απολαμβάνουν οι Βουλευτές και Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του
Συντάγματος, και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής, ανέρχεται από 01.06.2021 έως και 31.05.2023, μέχρι
του ποσού των πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ
(5.650,00€) ετησίως, συμπεριλαμβανόμενων τελών, εξόδων και Φ.Π.Α., για κάθε Βουλευτή ή Έλληνα Βουλευτή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το σύνολο των
συνδέσεων για τις οποίες δικαιούται ατέλειας, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 9337/
7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απόφαση της Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από
01.06.2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1126
(2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»(Α’ 170).
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950, «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 1587/1950 (Α’ 294).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4758/2020
(Α’ 242) με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) για τον καθορισμό του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου και κάθε άλλου θέματος σχετικού με
την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.
4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν.
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.

Τεύχος B’ 2315/01.06.2021

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1115805ΕΞ2017/31-7-2017
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κυρίως
με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019 (Β’ 5205)
απόφαση και ισχύει.
7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την ανάγκη ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α. με τη χρήση
της ηλεκτρονικής μεθόδου.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις
οποίες προβλέπει η υπό στοιχεία Α. 1031/19-02-2021
απόφαση (Β’ 839), δύνανται να υποβάλλονται χωρίς
τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και την
28/6/2021. Από την 29/6/2021 η υποβολή των δηλώσεων αυτών και των συνυποβλητέων κατά περίπτωση
δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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