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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόμιμης άσκησής τους.
2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος
ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας
εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως
ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.
Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης,
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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πλειοψηφία το μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελλη−
νικό Δημόσιο.»
Άρθρο 322
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων –
Φορολογία μετοχών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972 (Α΄ 217)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγ−
χωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε
μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης
ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή
μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφό−
σον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία,
σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό
ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−
ουν από το χρόνο λήξης που προβλεπόταν από τις
αντικατασταθείσες διατάξεις.
3. Το άρθρο 12 του ν.δ. 1297/1972 παύει να ισχύει για
συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων που πραγμα−
τοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετήμα−
τος αυτού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.
Επίσης, παύει να ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 7
του ν. 2386/1996 (Α΄43) για μετασχηματισμούς επιχειρή−
σεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137). Το
προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει μετασχηματισμούς
για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται
ισολογισμοί μετασχηματισμού από τη δημοσίευση του
παρόντος και μετά.
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 2166/1993 (Α΄ 137) προστίθεται εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορ−
ροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμέ−
νης ευθύνης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.»
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζονται για απορροφήσεις για την πραγματοποίηση
των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματι−
σμού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.
6. Στο άρθρο 109 του ν. 2238/1994 προστίθεται παρά−
γραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Όταν μετατρέπεται ανώνυμη εταιρεία σε προσω−
πική εταιρεία, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη που υφί−
στανται κατά το χρόνο της μετατροπής επιβάλλεται
σε βάρος του νομικού προσώπου ο οριζόμενος από τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.
φόρος. Επίσης, όταν η μετατροπή εταιρείας περιορισμέ−
νης ευθύνης σε προσωπική εταιρεία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται ο οριζόμενος
από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 55 φόρος. Το οφειλόμενο ποσό φόρου
αποδίδεται εφάπαξ, μέσα στον επόμενο από την ολο−
κλήρωση της μετατροπής μήνα, με τα έντυπα απόδοσης
του παρακρατούμενου σύμφωνα με τις πάνω διατάξεις
φόρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν
εφαρμογή και για τα αφορολόγητα αποθεματικά που
έχουν σχηματιστεί λόγω πραγματοποίησης παραγω−
γικών επενδύσεων με βάση αναπτυξιακό νόμο, καθώς
και από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογη−
θέντα εισοδήματα. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή

για τα φορολογηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων
που έχουν σχηματισθεί από εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α΄
66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
ν. 2579/1998 (Α΄ 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου
27 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) εξακολουθούν να εφαρμόζο−
νται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθη−
νών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο
διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά
περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που
αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά έχουν
εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο
Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φο−
ρολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές
αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η
Ιανουαρίου 2013 και μετά.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
38 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων
στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους,
που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με
τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώ−
νται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου
2013 και μετά.»
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011
(Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν
να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρημα−
τιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι
οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2012.»
Άρθρο 323
Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται
νέα παράγραφος 5, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επό−
μενων παραγράφων, ως εξής:
«5. Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
στατιστικών οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. εφαρμόζουν τον κώ−
δικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές,
όπως κάθε φορά ισχύει.»
2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 3832/2010 προστίθεται
νέο άρθρο 4, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων
άρθρων 4 έως και 12, ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής
1. Συνιστάται ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή
αποτελούμενη από πέντε μέλη, ως εξής:
α) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τη Βουλή,
β) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),

