
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4714 

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικο-

νομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-

σία 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 δανειο-

ληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νό-

σου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

   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 του άρθρου 
67 ΚΦΕ - Εναλλακτική φορολόγηση ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων, δικαι-
ούχων εισοδήματος από συντάξεις που 
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία 
μεταφέρουν τη φορολογική τους κα-
τοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ - 
Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης 
μετοχών και των διατακτικών εσωτε-
ρικού τουρισμού υπό όρους από τη 
φορολογία εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις

Άρθρο 3 
 

Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ - 
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της 
υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώ-
ματα 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. 2961/2001 - Απαλλαγή δωρεών 
κινητών περιουσιακών στοιχείων 
υπό όρους

Άρθρο 7
 

Τροποποίηση του άρθρου 44 
του ν. 2961/2001 - Υπολογισμός 
του φόρου χρηματικών δωρεών 
και γονικών παροχών

Άρθρο 8 Αναστολή υποχρέωσης καταβολής 
τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες 
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

Άρθρο 9 Τροποποίηση των άρθρων 121 και 
123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - 
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών 
και φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 10 
 
 
 
 

Τροποποίηση του άρθρου 10 
του ν. 438/1976 - Απαλλαγές 
από δασμούς, Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης 
υπό όρους των ειδών για τον 
εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων 

Άρθρο 11 
 
 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ 
Κώδικα ΦΠΑ - Υπαγωγή 
στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
των μουσικών βιβλίων 

Άρθρο 12 
 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ 
Κώδικα ΦΠΑ - Υπαγωγή 
στον μειωμένο συντελε
στή ΦΠΑ στα εισιτήρια 
αθλητικών αγώνων

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019 
Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζο-
νται το ύψος του χρηματικού ποσού, η μέγιστη διάρκεια 
και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της έκτακτης 
επιδότησης της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 112

Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα -

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4551/2018

1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι οι 
δικαιούχοι των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 στα επιλέξιμα 
νησιά.».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα, για τις περι-
πτώσεις δικαιούχων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, τί-
θεται σε πιλοτική εφαρμογή στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος 
Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, 
Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμω-
λος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, 
Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, 
Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, 
Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά.».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ρυθμίζονται:

α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο 
μέτρο του Μ.Ι.,

β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού 
του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά,

δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλο-
τικής εφαρμογής του μέτρου,

ε) η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου 
και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.».

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 3, η περ. βζ) του άρθρου 
4 και η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) 
καταργούνται.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από 
1ης.8.2020.

Άρθρο 113

Μείωση φόρου εισοδήματος δωρητών 

για δωρεές προς την ΕΑΝΕΠ

Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 11 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/ 
2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις μεταβίβασης δι-
καιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς 
κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται 
για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. 
Κάθε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, 

αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και 
ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανά-
πτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια 
της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς 
και έκτασης εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από 
την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή 
μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, 
απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο 
δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της 
δωρεάς, σύμφωνα με την παρούσα, εκπίπτει από το φο-
ρολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατη-
γορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους 
εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η δωρεά. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να 
καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή 
της παρούσας.».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 114

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων

ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μει-
ώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού 
τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες 
επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ 
υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφο-
ρούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη 
δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται 
άτοκα στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται 
ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής 
των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται 
εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις 
των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφά-
λισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις 
και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επι-
δομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, 
κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημο-
σίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 
και 4093/2012, αποσβέννυνται.

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρε-
μείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξι-
ώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της 
παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 115

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής 

σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

χειρόγραφα

Οι παρ. 1, 2, 4, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 10,11 και 12 
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*01001483107200080*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


