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ΠΡΟ: Ωσ πίνακα διανομισ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ διατάξεων  των άρκρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «τρατθγικι αναπτυξιακι 
προοπτικι των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 53/11.03.2020).  
 
   ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «τρατθγικι 
αναπτυξιακι προοπτικι των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 53/11.03.2020). 
   Ειδικότερα :  
 

1. Α. Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 22 του ν. 4674/2020 αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010 (Αϋ87, «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ»), μεταξφ των οποίων οι περιπτϊςεισ βϋ και γϋ τθσ 

ανωτζρω παραγράφου, που προβλζπουν ςτερθτικι αναδοχι από τουσ Διμουσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο 

επιχειριςεϊν τουσ που ζχουν λυκεί και τελοφν υπό εκκακάριςθ μετά από ςχετικι αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  

Με τθν ανωτζρω αντικατάςταςθ ζγιναν οι ακόλουκεσ προςκικεσ ςτισ διατάξεισ των περιπτϊςεων βϋ και 

γϋ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010:  

 

α) τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010: 

 

i. προςτζκθκε νζα διάταξθ που προβλζπει ότι τα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου δεν διϊκονται 

ποινικϊσ για τθν αναδοχι του χρζουσ υπό εκκακάριςθ επιχείρθςθσ από τον οικείο διμο και 

ii. προςτζκθκε νζα διάταξθ που προβλζπει ότι τα πρόςωπα που ορίηονται εκκακαριςτζσ των υπό 

εκκακάριςθ νομικϊν προςϊπων δεν διϊκονται ποινικϊσ, δεν υπόκεινται ςε προςωπικι κράτθςθ, οφτε 
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υπζχουν οποιαδιποτε αςτικι ι άλλθ ατομικι ευκφνθ για χρζθ των φορζων αυτϊν προσ το Δθμόςιο ι τουσ 

φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςισ τουσ.  

 

β) τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010, που προβλζπει τθν 

αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ ίδιασ παραγράφου και για τισ οφειλζσ άλλων 

κατθγοριϊν νομικϊν προςϊπων (πζραν των αναφερόμενων ςτθν περίπτωςθ βϋ), προςτζκθκε νζα 

υποπερίπτωςθ γγϋ, ςτθν οποία εμπίπτουν οι αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ οι ΟΣΑ και οι 

λοιποί φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν τθν πλειοψθφία του εταιρικοφ τουσ κεφαλαίου, 

εφόςον τελοφν υπό εκκακάριςθ. 

Επιπροςκζτωσ, ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010 προβλζπεται ότι 

το φψοσ των οφειλϊν που μπορεί να αναλάβει ο κάκε φορζασ προκφπτει από τον λόγο ςυμμετοχισ του 

ςτο εταιρικό κεφάλαιο. 

 

Β. Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 22 του ν. 4674/2020 επεκτείνεται θ αναδρομικι εφαρμογι των 

διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 16 του ν. 4575/2018 (Αϋ 192), με τισ οποίεσ είχαν 

τροποποιθκεί-ςυμπλθρωκεί θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 9 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010 και θ περίπτωςθ 

γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 4483/2017 (Αϋ 107), αντίςτοιχα, με τθν προςκικθ ςε αυτζσ διατάξεων 

ομοίου περιεχομζνου ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςτερθτικισ αναδοχισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο υπό 

εκκακάριςθ επιχειριςεων Ο.Σ.Α. από τουσ οικείουσ Ο.Σ.Α. με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του 

δθμοτικοφ ι περιφερειακοφ ςυμβουλίου, κατά περίπτωςθ (οράτε αναλυτικά τθ ςχετικι εγκφκλιο οδθγία Ε. 

2022/4-2-2019 του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.). 

υγκεκριμζνα, με τθ νζα παράγραφο 2 του άρκρου 22 του ν. 4674/2020 θ ζναρξθ ιςχφοσ των ανωτζρω 

διατάξεων του ν. 4575/2018 μετατίκεται από τθν 31.7.2017, όπωσ ίςχυε, ςτθν 1.1.2015. Επομζνωσ, για 

τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων του ν. 4575/2018 θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ του 

δθμοτικοφ ι περιφερειακοφ ςυμβουλίου, κατά περίπτωςθ, περί ανάλθψθσ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ 

των οφειλϊν τθσ υπό εκκακάριςθ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να είναι προγενζςτερθ τθσ 1.1.2015. 

 

Κατά τα λοιπά, για τθν εφαρμογι των διατάξεων των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παραγράφου 9 του 

άρκρου 109 του ν. 3852/2010 κακϊσ και τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 4483/2017 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο οδθγία Ε. 2022/4-2-2019 του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., με τθν οποία 

ζχουν κοινοποιθκεί οι διατάξεισ του άρκρου 16 του ν. 4575/2018. 

 

2. Α. Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 91 του ν. 4674/2020 ορίηεται ότι το ποςό τθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ, που ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εν λόγω άρκρο λαμβάνει κάκε ακλθτισ (για να ςυμμετζχει 

ςτουσ Ολυμπιακοφσ και Παραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Σόκυο 2020), είναι αφορολόγθτο, ακατάςχετο ςτα 

χζρια του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν 

επιδζχεται κανενόσ είδουσ ςυμψθφιςμό, δεν προςμετράται ςτο ειςόδθμά του, δεν εμπίπτει ςε καμία 

κατθγορία ειςοδιματοσ, δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ οφτε και ςτθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ 

του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπάρχει υποχρζωςθ παρακράτθςθσ, δεν δφναται δε, να υπερβεί 

το ποςό των 20.000,00 ευρϊ για τον ακλθτι και των 3.500,00 ευρϊ για το ςωματείο, ςτθ δφναμθ του 

οποίου ανικει. 

Β. Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 91 του ν. 4674/2020 ορίηεται ότι το ποςό τθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ, που καταβάλλει κατά τα οριηόμενα ςτο εν λόγω άρκρο, φυςικό ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου ι 

ιδιωτικοφ δικαίου (για τθ ςυμμετοχι ακλθτϊν ςτουσ Ολυμπιακοφσ και Παραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 
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Σόκυο 2020), είναι αφορολόγθτο ι εκπιπτόμενο αντίςτοιχα για τον δότθ, κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 

περί φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

το ανωτζρω άρκρο του ν. 4674/2020 (παράγραφοσ 6) περιλαμβάνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για 

ζκδοςθ απόφαςθσ του αρμόδιου για τον ακλθτιςμό Τπουργοφ, με τθν οποία δφναται να ρυκμίηεται και 

κάκε άλλο ηιτθμα ι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ. 

 

3. Με το άρκρο 123 του ν. 4674/2020 προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ λφςθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ ι 

Δ.Ε.Τ.Α. ι ανϊνυμθσ εταιρείασ Ο.Σ.Α. ι των αμιγϊν επιχειριςεων του π.δ. 410/1995, ςφμφωνα με το 

άρκρο 76 του ν. 4443/2016 - Αϋ 232 (με το οποίο είχε αντικαταςτακεί θ παράγραφοσ 7 του άρκρου 109 

του ν. 3852/2010) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 265 του ν. 3463/2006 (Αϋ 114), 

απαλείφονται κάκε μορφισ πρόςκετοι φόροι, πρόςτιμα και προςαυξιςεισ ι τόκοι εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ από τυχόν οφειλζσ τουσ προσ το Δθμόςιο και ο Διμοσ αναλαμβάνει μόνο τθν κφρια οφειλι, 

εφόςον θ ςχετικι απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ υμβουλίου για λφςθ τθσ επιχείρθςθσ ζχει λθφκεί 

πριν από τθν ψιφιςθ του άρκρου 15 του ν. 4483/2017 του Ιουλίου 2017 και του άρκρου 220 

παράγραφοι 1 και 4 αντίςτοιχα του ν. 4555/2018.  

 

 

 
                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.                                                       

                                        ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΙΣΙΛΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

υνθμμζνο : ΦΕΚ Αϋ 53/11.03.2020 ( 6 ςελίδεσ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, εκτόσ του αρικ. 2. 

2.  ΓΔΗΛΕΔ 

        3.  Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΔΟΕ Αττικισ & Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΔΟΕ Μακεδονίασ 

 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο  Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ, Βϋ,  (εκτόσ των αρικ.1 και 2 αυτοφ), Ζϋ (εκτόσ των αρικ.2,3,5 και 6 αυτοφ), Ηϋ 

(εκτόσ των αρικ.4,10 και 11 αυτοφ), Ιϋ, ΙΒϋ, ΙΓϋ,  ΙΕϋ, ΙΣϋ, ΙΖϋ, ΙΗϋ, ΙΘϋ, Κϋ, ΚΑϋ, ΚΒϋ και ΚΓϋ 

5. Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι, 

Γενικι Δ/νςθ Αγοράσ, Δ/νςθ Εταιρειϊν, Πλ. Κάνιγγοσ, Σ.Κ. 101 81, Ακινα 

6. Τπουργείο Οικονομικϊν, Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων (ΕΛΣΕ), Βουλισ 7, Σ.Κ. 105 62, 

Ακινα 

7. ΔΣΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 

8. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ» 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γραφείο Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

2.  Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3.  Γραφεία Γενικϊν Δ/ντϊν 

4.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 

5.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

6.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ – Σμιματα Αϋ, Βϋ  

7.  Δ/νςθ Ειςπράξεων 
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