Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.01.27 08:30:21
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 5
26 Ιανουαρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3815
Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορο−
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προι−
κών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το
ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αιτία θανάτου κτήση περιουσιακών στοιχείων,
πλην αυτών που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους
3 και 4, από κληρονόμους που υπάγονται στην Α΄ και Β΄
κατηγορία υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με
βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές κλίμακες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Συντελε− Φόρος Φορολογη− Φόρος
στής κλι− κλιμακί− τέα περι− που ανα−
μακίου
ου (σε
ουσία
λογεί (σε
(%)
ευρώ)
(σε ευρώ)
ευρώ)
150.000
—
—
150.000
—
150.000
1
1.500
300.000
1.500
300.000
5
15.000
600.000
16.500
Υπερβάλλον
10
Κλιμάκια
(σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Συντελε− Φόρος Φορολογη− Φόρος
στής κλι− κλιμακί− τέα περι− που ανα−
μακίου
ου (σε ουσία (σε λογεί (σε
(%)
ευρώ)
ευρώ)
ευρώ)
30.000
—
—
30.000
—
70.000
5
3.500
100.000
3.500
200.000
10
20.000
300.000
23.500
Υπερβάλλον
20
Κλιμάκια
(σε ευρώ)

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 29 του Κώδικα
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,

Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίστανται ως
εξής:
«4. Η αιτία θανάτου κτήση χρηματικών ποσών υπό−
κειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για
κληρονόμους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, και με
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για
κληρονόμους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία.
5. Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία
κατά ποσοστό 67% και άνω, ο φόρος που αναλογεί
κατά τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).»
3. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 29 του Κώδικα
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία, η οποία έχει ως εξής:
«9. Για τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ο φόρος
υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του
παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των
άρθρων 4, 36 και 47 του νόμου αυτού.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορο−
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προι−
κών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας που αποκτάται αιτία
δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά
την αφαίρεση των εκπτώσεων των άρθρων 41 και 43,
υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται
ανάλογα. Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτεται: α) ο
φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές, γονι−
κές παροχές ή προίκες, που συνυπολογίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα κα−
ταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην
αλλοδαπή για τις δωρεές ή γονικές παροχές κινητών
που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 32.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φο−
ρολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία καταργείται και οι
επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου, αναριθμούνται
αντίστοιχα.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρε−
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ών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία
αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για κληρονόμους που υπάγονται στην
Α΄ και Β΄ κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου
29, τα χρέη και τα βάρη που εκπίπτονται αφαιρούνται
κατ’ αρχήν από την αξία των περιουσιακών στοιχείων
της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και, στην περί−
πτωση που η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων
υπολείπεται της αξίας των χρεών, αφαιρούνται κατά
σειρά από την αξία των περιουσιακών στοιχείων των
παραγράφων 3 και 4.»
7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθί−
σταται ως εξής:
«ζ) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία
εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του πα−
ρόντος, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι
σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου. Εφό−
σον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό
του φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο
της κλίμακας της ίδιας αυτής παραγράφου και περιο−
ρίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. Η απαλλαγή
για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον η έγγαμη
συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρε−
ών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία
καταργείται.
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που βεβαιώνεται ύστερα από δήλωση του
υπόχρεου, ύστερα από πράξη προσδιορισμού φόρου,
που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης
άσκησης προσφυγής, ύστερα από διοικητική επίλυση
της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5)
ή ύστερα από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δι−
καστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες
διμηνιαίες δόσεις.»
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία
δωρεών, γονικών παροχών και προικών και γενικά τη
διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου εφαρ−
μόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 68, 69, 72,
73 παράγραφοι 1, 2 και 4 έως και 8, 74 έως και 81, 82
παράγραφοι 1 έως και 5 και 7, 83 και 84.»
11. Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και
γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση
γεννάται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
άρθρου αυτού, συνυπολογίζονται όλες οι δωρεές εν
ζωή ή αιτία θανάτου, οι γονικές παροχές και οι προίκες
κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 36 και 47 του Κώδικα
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία.
12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για κτή−
σεις περιουσίας αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής στις
οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 8η
Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, που κυρώθηκε με το ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια πεντακόσια
εβδομήντα (1.570) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυ−
λικής αλκοόλης.
3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού
συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζε−
ται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο
τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συ−
ντελεστής καθορίζεται σε επτακόσια ογδόντα πέ−
ντε (785) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής
αλκοόλης.
Ο κατά τα παραπάνω μειωμένος συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και στην περιοχή
Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται
και στα λοιπά, πλην των παραπάνω, αλκοολούχα ποτά ή
άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από
άλλα Κράτη – Μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από
φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται
στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες.
Η ίδια μείωση του φόρου ισχύει και για την αιθυλική
αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην περιοχή αυτή για την
παραγωγή των παραπάνω ποτών και προϊόντων.
Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 87 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και εξήντα
τρία λεπτά (1,63) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκα−
τόλιτρο μπύρας.
3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης μπύ−
ρας, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για
την μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα
μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ο όρος
«ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο» σημαίνει το ζυθοποιείο
το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
− είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητο από
οποιοδήποτε άλλο,
− χρησιμοποιεί δικές του εγκαταστάσεις και
− δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμεταλλεύσεως άλλου
επιτηδευματία.
Θεωρούνται επίσης ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μι−
κρό ζυθοποιείο δύο ή περισσότερα μικρά ζυθοποιεία
όταν αυτά συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια
παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα
μπύρας.
Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ογδό−
ντα δύο λεπτά (0,82) ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο
και εκατόλιτρο μπύρας.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της πα−
ρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.»
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3. Το άρθρο 89 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αντι−
καθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου
ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ ανά εκατόλιτρο
τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορί−
ζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β του
παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
606/2009 (EEL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής
ορίζεται σε τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (32,50)
ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 97 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στα τσιγάρα και στα προϊόντα που εξομοιώνονται
με αυτά, ως βάση υπολογισμού του φόρου λαμβάνεται,
σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά
κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η πλέον ζητούμενη
τιμή λιανικής πώλησης αυτών, ανεξάρτητα από το σήμα
και την προέλευσή τους. Στην τιμή αυτή ο συντελεστής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό
63%, με ελάχιστο φόρο είσπραξης, τα 75,60 ευρώ ανά
1.000 τσιγάρα.
Η πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγά−
ρων για τον υπολογισμό της νέας φορολογικής επιβά−
ρυνσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών και η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ
της 1ης και 16ης Ιανουαρίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση που η μεταβολή της πλέον ζητούμενης
τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως αποτέ−
λεσμα τη μείωση της συνολικής επίπτωσης που προκύ−
πτει από το ποσοστό του φόρου που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο, η έναρξη εφαρμογής της απόφασης
αυτής επιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο μέχρι την
1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου
της μεταβολής.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά
μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς
7,5% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία
προκύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατα−
νάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας,
που επιβάλλονται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής
πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο)
για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την
τιμή λιανικής πώλησής του και
β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου
είναι 57,07725% και προκύπτει από το κλάσμα που έχει
ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή μείον
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τον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη
τιμή.
Ο αναλογικός συντελεστής 57,07725% υπολογίζεται
στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων
τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για
όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από
την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζη−
τούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του ειδι−
κού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με
τις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται
στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών.
2. Στα λοιπά βιομηχανοποιημένα καπνά ο συντελεστής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται ως εξής:
α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 30% επί της
κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.
β) Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα
καπνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 65% επί της κατά
χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.»
5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 8.1.2010. Η ισχύς των
διατάξεων της παραγράφου 4 αρχίζει από 18.1.2010 (ημε−
ρομηνία συζητήσεως του σχεδίου νόμου στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από
την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί
μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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