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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που
προορίζονται για τη θέρμανση χώρων.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2β/48985/
25-6-2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 2681) και
αντικατάσταση Επιστημονικά Υπεύθυνου του
κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων» της Οργανικής Μονάδας έδρας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

3

Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων
(Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

4

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του
άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100318
(1)
Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που
προορίζονται για τη θέρμανση χώρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4975/2022 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 187).

Αρ. Φύλλου 5437

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
5. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 99736/17-10-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από
την οποία προκύπτει ότι από την έκδοση της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρμόδιων αρχών, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής
δήλωσης αποθεμάτων σε: α) καυσόξυλα παντός είδους,
β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί). Η καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός
στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των ως
άνω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των
αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους,
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Άρθρο 1
Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία
δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης
1. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα ακόλουθα είδη:
α) Καυσόξυλα παντός είδους, και ειδικότερα:
αα) κωνοφόρων,
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αβ) οξυάς,
αγ) καστανιάς,
αδ) πλατάνου,
αε) λεύκης,
αστ) δρυός και λοιπών πλατύφυλλων,
αζ) άλλα καυσόξυλα,
β) πέλλετ,
γ) μπρικέτες και
δ) προσάναμμα (δαδί).
Άρθρο 2
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε
μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και
λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των ειδών του άρθρου 1 εφόσον:
α) Για κάθε είδος της περ. α’ του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα εκατό (100) κυβικά μέτρα χύδην ή
στοιβακτού,
β) για τα είδη των περ. β’ και γ’ του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) κιλά,
γ) για τα είδη της περ. δ’ του άρθρου 1 το απόθεμα
υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) κιλά.
2. Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων
είναι διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 3
Στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν την ποσότητα
των αποθεμάτων ανά είδος, σε κυβικά μέτρα χύδην ή
κυβικά μέτρα στοιβακτού ή κιλά ανάλογα με το είδος και
με τον τρόπο αποθήκευσής του. Η ποσότητα του αποθέματος στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
ακέραιη μονάδα μέτρησης.
2. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν επιπλέον:
α) Την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία,
διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου),
γ) τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης
των ειδών.
3. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός σημεία αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα
από πέντε (5) υποκαταστήματα, η δήλωση μπορεί να
γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν
στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της
κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία
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μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων Ξυλείας και Στερεών Καυσίμων».
2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση
των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.
3. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1 υποχρεούνται να
επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους μία
φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει
χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον μία
(1) ολόκληρη ημέρα.
4. Οι υπόχρεοι που παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν
κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να
υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνο εφόσον
έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα από
την πάροδο των ως άνω προθεσμιών.
5. Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση, εφόσον δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα από αυτήν, θα
πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικά
παραστατικά.
Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης
υποβολής αποθεμάτων
Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει μέχρι την
30.12.2022.
Άρθρο 6
Όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με τις δηλώσεις αποθεμάτων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στα οποία έχουν πρόσβαση και μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5
του άρθρου 86 του ν. 4975/2022 για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων.
2. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 1 πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία τους και επιβάλλουν κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4975/2022 και της παρούσας.
Άρθρο 7
Διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. Στο πλαίσιο της διενέργειας των ελέγχων οι αρμόδιες αρχές ελέγχου μπορούν να:
α) Αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή διευκολύνει τον
έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την
πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος
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ή παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να
εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή
έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή
του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά
στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή
μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται,
ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες
και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά,
τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου,
ε) διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όταν κατά τον
έλεγχο προκύπτουν ευρήματα που αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου ή παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας,
στ) παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
2. Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία
ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες
υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα
από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους, οι οποίοι φέρουν
«ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.
3. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος αποθεμάτων από τον χώρο αποθήκευσής τους.
4. Μετά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσεται «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» με τα τελικά πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων, που υποβάλλεται
στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή ελέγχου. Αντίγραφο της
«ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» κοινοποιείται στον ελεγχόμενο με
κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με
το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου προκύπτει παράβαση
του άρθρου 86 του ν. 4975/2022, τότε η τυχόν ποσότητα των αποθεμάτων που δεν έχει δηλωθεί δεσμεύεται
άμεσα από το ελεγκτικό κλιμάκιο. Ο ελεγχόμενος μπορεί
να καταθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου
του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να ασκήσει το
δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Το σύνολο των στοιχείων και συμπερασμάτων της
Έκθεσης Ελέγχου και των απόψεων του ελεγχόμενου,
καθώς και η εισήγηση της αρμόδιας αρχής της παρ. 5 του
άρθρου 86 του ν. 4975/2022 και του παρόντος, υποβάλλονται στο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων όργανο
του άρθρου 6, το οποίο με απόφασή του επιβάλλει τις
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8.
6. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999
«Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α’ 97).
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Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις και κλιμάκωση προστίμων
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 2 με
το άρθρο 86 του ν. 4975/2022 και την παρούσα επισύρει
αθροιστικά τις κάτωθι κυρώσεις:
α) Την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων
των ειδών του άρθρου 1,
β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους:
βα) χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
ββ) χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ,
βγ) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο
με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν
προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες
αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την
άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων
οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του άρθρου 6 της παρούσας διοικητικό πρόστιμο
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής
ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.
Άρθρο 9
Είσπραξη προστίμων
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της
παρούσας εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται
στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).
Άρθρο 10
Διάθεση κατασχεμένων αποθεμάτων
Τα αποθέματα των ειδών του άρθρου 1 που κατάσχονται στο πλαίσιο της επιβολής διοικητικής κύρωσης της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 μπορούν να διατίθενται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων
φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Τυχόν έξοδα μεταφοράς
και αποθήκευσης των κατασχεμένων ειδών βαρύνουν
τον πάροχο των υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή
όποιον διενεργεί τη δράση φιλανθρωπικού χαρακτήρα
ή όποιον ωφελείται από αυτήν.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. Γ2α/οικ 58351
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2β/48985/
25-6-2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 2681) και
αντικατάσταση Επιστημονικά Υπεύθυνου του κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων» της Οργανικής Μονάδας έδρας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του «Γ.Ν.Α. Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105) όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 34).
2. Τον ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
3. Το άρθρο 53 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
4. Το άρθρο 20 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας του ν.2690/1999 (Α’ 45).
5. Τo άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).
6. Το άρθρο 2 του ν. 1471/1984 (Α’ 112) και του άρθρου
19 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.οικ.15658/16-3-2022 απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρώτριας
Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων
του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1318).
10. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός
όρων, και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542).
11. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.30741/30-5-2022 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:
9206465ΦΥΟ-55Ω).
12. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ.
63η/12-3-2021 (θέμα 7ο) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (ΑΔΑ: 9Ω8Φ4690ΩΧ-ΚΝΙ).
13. Το υπ’ αρ. 10924/15-3-2022 έγγραφο της 1ης
Δ.Υ.ΠΕ.
14. Την υπ’ αρ. 28 απόφαση της 298ης/5-8-2022 Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ, η οποία έγινε, με διόρθωση, αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
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15. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.56051/4-10-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Φορέα,
αποφασίζουμε:
Στην υπό στοιχεία Γ2β/οικ.48985/26-6-2018 υπουργική απόφαση «Αναγνώριση του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” ως
κέντρου τοποθέτησης βιολογικών αορτικών βαλβίδων
διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2681), ο επιστημονικά
υπεύθυνος Ιωάννης Αντωνέλλης επεμβατικός καρδιολόγος, Διευθυντής αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου, λόγω παραίτησης, αντικαθίσταται από τους:
α) Δημήτριο Σταλίκα Διευθυντή Καρδιολογίας και β)
Αχιλλέα Ζαχαρούλη Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας καθότι
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στην υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 2542).
Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ2β/οικ.48985/26-6-2018
υπουργική απόφαση (Β’ 3861) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 1070/303568
(3)
Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 9 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 163/13692/2018
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του
Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267,
Β’ 590 διόρθωση σφάλματος).
2. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
3. Την υπ’ αρ. 4759/17.6.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).
4. Τα υπ’ αρ. 9037/16-02-2022 και 52109/29-09-2022
έγγραφα Οργανισμού - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).
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5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής για τους Γεωργικούς
Συμβούλους για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων καθορίζεται
στα είκοσι (20) ευρώ.
2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής για τους Φορείς
Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών καθορίζεται στα τριάντα
(30) ευρώ.
3. Το ποσό καταβάλλεται στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1138
(4)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6
του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), μετά
την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 18,19 και 31 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261),
γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού,
δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»(Β’ 4738).
2. 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 το πρώτο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και
τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του
Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294
ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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3. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004
(Α’ 261).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης
ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6
του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, έχει όπως το σχετικό
υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡ. 6 ΑΡΘΡΟΥ 8 ν. 3299/2004»).
2. Η δήλωση, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
μέσα στον επόμενο μήνα από τον μήνα που λήφθηκε η
απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικού, α) είτε με υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας
«Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://
www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο
επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου «Δήλωση Αυτοτελούς Φορολόγησης της παρ. 6 του άρθρου 8
ν. 3299/2004» και των συνοδευτικών δικαιολογητικών
β) είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο
(www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia) «Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού». Ως ημερομηνία
υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.
θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος
στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» είτε η ημερομηνία
αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη
σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους
του αποδέκτη.
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της
Δ.Ο.Υ. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην
ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα
προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή της
δήλωσης.
3. Η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και
συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α) Απόφαση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του συνόλου ή μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού
και τελευταίο πριν την ημερομηνία αποστολής της
δήλωσης αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ.
ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό κ.λπ.) από το οποίο να
προκύπτει το ποσό το οποίο διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται, καθώς και ο χρόνος διανομής ή κεφαλαιοποίησης και
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β) αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και
γ) αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό κ.λπ.) από το οποίο να προκύπτει
το ποσό αποθεματικού που σχηματίσθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3299/2004, καθώς
και ο χρόνος σχηματισμού του.
Άρθρο 2
Ψηφιακή κοινοποίηση ταυτότητας οφειλής χορήγηση αντιγράφων
Με βάση τις δηλώσεις, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, προσδιορίζεται ο φόρος σύμφωνα
με το άρθρο 31 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) στο εξής ΚΦΔ
και εκδίδεται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
δήλωσης, ταυτότητα οφειλής, τηρώντας αυστηρά σειρά
χρονικής προτεραιότητας. Ο φόρος καταβάλλεται εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας οφειλής. Σε περίπτωση καταβολής
του φόρου πέραν της ως άνω προθεσμίας, υπολογίζεται
ο τόκος του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, για τον υπολογισμό του
τόκου του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., δεν υπολογίζεται το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της
δήλωσης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
έκδοση της ταυτότητας οφειλής.
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Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα
των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 1281 «Αυτοτελής Φορολόγηση παρ. 6 αρθρου 8 του ν.3299/2004» με
αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150201001.
Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι
προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της
υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
του myAADE της ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά,
εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για
τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).
Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης
1. Για τυχόν φόρο κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 3299/2004, ο οποίος, μέχρι την έκδοση της παρούσας, έχει αποδοθεί με την υποβολή (προσαρμογή) άλλου
εντύπου δήλωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε είναι ορθό,
δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης με βάση τα
οριζόμενα στην παρούσα,
β) εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε δεν είναι ορθό,
απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα. Η υπόψη δήλωση υποβάλλεται
χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την δημοσίευση της παρούσας.
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Φορολογικό έτος ………………………
Αριθμ. Φορ. Μητρώου
Αριθμ. Δήλωσης
Αριθμ. Φακέλλου

Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: ………………..
ΔΗΛΩΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡ. 6 ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν.3299/2004

ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΑΝΤ/ΤΟΥ

Επωνυμία επιχείρησης: ………………….……………………………………….........................
Έδρα: Πόλη........................Οδός...............................Αριθμός…..Τ.Κ. .............Τηλ..........
Περιγραφή αντικειμένου εργασιών ..................................................................................
......................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο:............................................................................................................
Επάγγελμα:....................................................................................................................

Ημερομηνία διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικού
Χρόνος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
α/α
(Α)

Αφορολόγητο αποθεματικό ποσού
επιχορήγησης

(Β)

Συντ/στης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο
κεφαλαιοποίησης ή διανομής

(Γ)

Ένα τρίτο (1/3) συντ/στη φόρου
[1/3 x (Β)]

(Δ)

Πλέον φόρος που αναλογεί στο προηγούμενο
ποσό [(Α) x (Γ)/ (100 - (Γ))]

(Ε)

Μικτό ποσό [(Α) + (Δ)]
Φόρος (Ε x Γ)/100

Παραλήφθηκε:
Εμπρόθεσμα

Δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται:
α) Απόφαση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικού

Εκπρόθεσμα

β) Αντίγραφο βιβλίων από το οποίο προκύπτει το ποσό και ο
χρόνος διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού
γ) Αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου
δ) Αντίγραφο βιβλίων από το οποίο προκύπτει το ποσό και ο
χρόνος σχηματισμού του αποθεματικού

Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του νόμου την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης
…………………….. 20…..
Ο Δηλών

Βεβαιώθηκε
Α.Χ.Κ. …………………………………………
Ημερομηνία Βεβαίωσης ………………………………….

Ευρώ ……………………………

…………………………… 20……….
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02054372010220008*

