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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. ∆/νση
:
Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας
:
115 21, Αθήνα
Πληροφορίες
:
Αρ. Αλίβερτη- Στ. Σάµιος
Τηλέφωνο
:
210 6479223
Fax
:
210 6468272
E-Mail
:
alcohol_food@gcsl.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση
:
Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας
:
101 84, Αθήνα
Πληροφορίες
:
Β. Ακριτίδου
Τηλέφωνο
:
210 6987411
Fax
:
2106987408, 424
finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
E-Mail
:
Url
:
www.aade.gr

Α∆Α:
Αθήνα, 23 Oκτωβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3885

ΠΡΟΣ :
Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017».
Α.

Σας κοινοποιούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή, τις διατάξεις τoυ άρθρου 17 του
ν.4474/2017 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80/Α, µε τις
οποίες επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 16 του π.δ. 965/1980 (Α’
243).
Σηµειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούµενων διατάξεων αρχίζει από της
δηµοσίευσης του εν λόγω ν.4474/2017 (άρθρο 36 αυτού).

Β.

Ειδικότερα:
1. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις (άρθρο 17, παρ. 1) αντικαθίσταται η
παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980 και παρέχεται πλέον η
δυνατότητα της συστέγασης/συλλειτουργίας των ζυθοποιείων µε µονάδες
παραγωγής ποτών από ζύµωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 –για τους όρους της
παραγωγής και διάθεσης των οποίων ισχύουν, ως γνωστόν, οι σχετικές
διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 12) του ν. 2969/2001- ως και µε µονάδες παραγωγής
ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εµφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(περίπτωση α της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980).
Όσον αφορά τους περιορισµούς, σχετικά µε τη συλλειτουργία/συστέγαση των
ζυθοποιείων µε οινοποιεία, αποσταγµατοποιεία, οινοπνευµατοποιεία,
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ποτοποιεία και εν γένει µονάδες που χρησιµοποιούν αιθυλική αλκοόλη, αυτοί
εξακολουθούν να ισχύουν (περίπτωση β της τροποποιούµενης διάταξης του
π.δ. 965/1980).
Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση σχετικής Α.Υ.Ο. για τον καθορισµό των
όρων, των προϋποθέσεων, ως και των διαδικασιών προκειµένου για τη
συστέγαση και συλλειτουργία των µονάδων της περίπτωσης α, ως και κάθε
αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή της εν λόγω παραγράφου 1
(περίπτωση γ της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980).
2. Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου 17 καταργείται η παράγραφος 3 του
άρθρου 16 του π.δ. 965/1980, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω τροποποίησηςαντικατάστασης της παραγράφου 1 αυτού, προκειµένου για τη διευκόλυνση
της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εξάλειψη παρωχηµένων σήµερα
περιορισµών.
Γ.

Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τµήµατα, Γραφεία κλπ. Χηµικών Υπηρεσιών) και της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές,
κατά την αρµοδιότητά τους, ενέργειες για την ενηµέρωση των οικείων (κατά
περίπτωση) επιτηδευµατιών που εποπτεύουν και για την εφαρµογή των
κοινοποιούµενων διατάξεων.
Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεσθε
στις οικείες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες.

Ο ∆ΙΟΚΗΤΗΣ ΑΑ∆Ε

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Συνηµµένα: δύο (2) σελίδες
Πίνακας ∆ιανοµής:
Α. Αποδέκτες για Ενέργεια:
1. Χηµικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ.
(µε την παράκληση της εκ µέρους τους
κοινοποίησης της παρούσας στα υπ’ αυτές Τµήµατα, Γραφεία κλπ Χηµ.
Υπηρεσιών)
2. Τελωνεία Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης & ΕΛΥΤ Αττικής και Θεσσαλονίκης
3. ∆/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(για ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)
4. ∆/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου / Τµήµα Α΄
(για ανάρτηση στο portal)
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Β. Αποδέκτες για Ενηµέρωση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευ. Τσακαλώτου
2. Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Αικ. Παπανάτσιου
3. Ειδική Γραµµατεία Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
α) ∆1. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
β) ∆2. ∆/νση Σχεδιασµού Ερευνών
γ) Ειδική ∆/νση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών ∆απανών και
Καταπολέµησης Απάτης και ∆ιαφθοράς
δ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές ∆/σεις ∆ίωξης Οικ. Εγκλήµατος.
4. ΑΑ∆Ε – Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
α) ∆/νση Εσωτερικού Ελέγχου
β) Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε) Αττικής,
Θεσ/νίκης, Ηρακλείου, Πάτρας.
γ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
δ) Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής-Θεσσαλονίκης- Αχαΐας
5. ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης ΑΑ∆Ε
6. Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού Μεταρρυθµιστικών ∆ράσεων & Επικοινωνίας
ΑΑ∆Ε
7. Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών
Κηφισού 102, Τ.Κ. 122 41- Αιγάλεω.
info@ellinikienosizithopoion.gr
8. Σύνδεσµος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδος (ΣΜΑΖΕ)
Λεωφ. Σπάτων 187,Τ.Κ. 153 51- Παλλήνη.
9. Σύνδεσµος Ελληνικών Αποσταγµάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Χαλκοκονδύλη 34, Τ.Κ. 163 46- Ηλιούπολη.
e-mail: seaop@hol.gr , info@seaop.gr
10. Ένωση Αποσταγµατοποιών Αµπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος
(ΕΝ.ΑΠ.Α.ΠΕ.)
Νίκης 50Α, Τ.Κ. 105 58 – Αθήνα.
11. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώµνης 47, Τ.Κ. 164 52 Αργυρούπολη.
12. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, ΤΚ 105 57 – Αθήνα
e-mail: info@greekwinefederation.gr

13. Ένωση Οινοποιών Ελλάδας (EOE)
Αβέρωφ 14, ΤΚ 172 35 - ∆άφνη.
14. Σύνδεσµος Οινοποιών Ελλάδας (ΣΟΕ)
Αλκιβιάδου 24, ΤΚ 104 39 - Αθήνα.
15. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ. 105 63 – Αθήνα
e-mail: oee@oe-e.gr
16. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
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Ακαδηµίας 7, Τ.Κ. 106 71- Αθήνα.
e-mail: info@acc.gr
17. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ακαδηµίας 7 18, Τ.Κ. 106 71- Αθήνα.
e-mail: info@acsmi.gr
18. Οµοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Καραΐσκου 82, Τ.Κ. 185 32 – Πειραιάς
e-mail: oete@oete.gr
19. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς- Αθηνών
Τσαµαδού 38, ΤΚ 185 31 – Πειραιάς
e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr

20. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13, ΤΚ 546 25 - Θεσσαλονίκη
e-mail: info@seth.gr

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.

3.

Γραφείο ∆ιοικητή Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή
Γενική ∆/νση Γ.Χ.Κ.
α. Γραφείο Γεν. ∆/ντη κ. Ν. Βλάχου
β. ∆/νση Αλκοόλης & Τροφίµων
γ. Λοιπές ∆/νσεις Κ.Υ.
Γενική ∆/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α. Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης της Γενικής ∆/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
β. ∆/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ/Τµήµα Β’
γ. Λοιπές ∆/νσεις Κ.Υ. Γενικής ∆/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4474
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
(ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Με τα άρθρα 1 έως και 6 εναρμονίζεται η ελληνική
νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376
του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της
18ης. 12.2015) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/
16/ΕΕ (ΕΕ L64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της
9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16ης.12.2014), όσον
αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η Οδηγία 2011/16/
ΕΕ και η τροποποιητική της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ έχουν
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 1
έως 25 και τα Παραρτήματα Ι και II του ν. 4170/2013
(Α΄ 163) και με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55).
Άρθρο 2
(άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2015/2376)
1. Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163),
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/2016, αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική
κοινοποίηση σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς προηγούμενο
αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ

Αρ. Φύλλου 80

των προτέρων καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για
τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους-μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες και οι οποίες μπορεί να ανακτηθούν σύμφωνα με
τις διαδικασίες του συγκεκριμένου κράτους-μέλους για
τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών,
β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση
προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών-μελών στο ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς
προηγούμενο αίτημα και ανά τακτά προκαθορισμένα
χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο της περίπτωσης β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 9, της περίπτωσης β' της
παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία γράμματα έχει τη
σημασία που αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς
που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι΄.
γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 και του άρθρου 9Α, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που παρέχονται
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου.».
2. Στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013 προστίθενται παράγραφοι 14, 15, 16 και 17, ως εξής:
«14. «εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση»: κάθε
συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με
παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται
στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους
ακόλουθους όρους:
α) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για
λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής
κράτους-μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι,
β) εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το
εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα
να επικαλεστεί,
γ) αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή
διοικητικής διάταξης σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή
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Τεύχος Α’ 80/07.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

της οκταετίας 2012-2019, υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία τους ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και
μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος μέχρι το τέλος
Μαρτίου του επόμενου κάθε φορά έτους. Με τη δήλωση
αυτή συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των
βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των
υπόχρεων εταιρειών στον προϊστάμενο της αρμόδιας
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία των εταιρειών αυτών.
Κατ' εξαίρεση η δήλωση της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος για το έτος 2016 υποβάλλεται μέχρι το τέλος
Ιουνίου του έτους 2017.».
Άρθρο 16
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990
(Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2065/ 1992 (Α΄ 113),
καταργούνται.
Άρθρο 17
Τροποποίηση του π.δ. 965/1980
1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980 (Α΄ 243)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία των
ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση
του κωδικού ΣΟ 22.06, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281),
καθώς και με μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων
αλκοόλης και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
β. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία των
ζυθοποιείων με οινοποιεία, αποσταγματοποιεία, οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία και εν γένει μονάδες που
χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη
συστέγαση και συλλειτουργία των μονάδων της ως άνω
περίπτωσης α', καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980 καταργεί ται.
Άρθρο 18
Τροποποίηση των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012
1. Η παρ. 3 του άρθρου 295 του ν. 4072/2012 (Α' 86)
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν
στην είσπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα, οι οποίες γεννήθηκαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και στην είσπραξη απαιτήσεων από τα
άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
γεννήθηκαν στην Ελλάδα.».
2. Στην παράγραφο 2 περίπτωση α' του άρθρου 298,
στην παράγραφο 1 του άρθρου 302, στην παράγραφο
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2 περίπτωση α' του άρθρου 304, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 305, στις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου
306, στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 307, στην
παράγραφο 2 του άρθρου 308, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 309, στην παράγραφο 1 του άρθρου 311, στην
παράγραφο 2 του άρθρου 312, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 314 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 315 του
ν. 4072/2012, όπου αναφέρονται οι λέξεις «στο κράτος
μέλος της αποδέκτριας αρχής» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «στο κράτος - μέλος που λαμβάνει την αίτηση».
3. Στην παράγραφο 2 περίπτωση γ' του άρθρου 298,
στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου
300, στην παράγραφο 2 του άρθρου 300, στην παράγραφο 1 του άρθρου 306, στις παραγράφους 2 και 4 του
άρθρου 307, στην παράγραφο 1 του άρθρου 313, στις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 315 του ν. 4072/2012,
όπου αναφέρονται οι λέξεις «του κράτους - μέλους της
αποδέκτριας αρχής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του
κράτους - μέλους που λαμβάνει την αίτηση».
4. Οι περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 297 του
ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) «αιτούσα αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης,
γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., που υποβάλλει
αίτηση συνδρομής σχετικά με απαίτηση αναφερόμενη
στο άρθρο 296 (άρθρο 2 Οδηγίας),
β) «αποδέκτρια αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης,
γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., προς τα οποία
απευθύνεται αίτηση συνδρομής,».
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 298 του ν. 4072/2012 οι
λέ ξεις «στην αποδέκτρια αρχή ενός κράτους - μέλους»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο κράτος - μέλος που
λαμβάνει την αίτηση».
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 300 του
ν. 4072/2012 μετά τη λέξη «καταχωρίσεις» προστίθενται
οι λέξεις «λογιστικών βιβλίων».
7. Η υποπερίπτωση (ϋ) της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του
άρθρου 301 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ε ξής:
«(ϋ) το γραφείο στο οποίο μπορούν να παρασχεθούν
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κοινοποιημένο
έγγραφο ή σχετικά με τις δυνατότητες αμφισβήτησης
της υποχρέωσης καταβολής.».
8. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 304 του
ν. 4072/2012 πριν τις λέξεις «εξόφληση της απαίτησης»
τίθεται η λέξη «πλήρη».
9. Στην υποπερίπτωση (ί) της περίπτωσης γ' της παρ.
1 του άρθρου 305 του ν. 4072/2012 οι λέξεις «την αποτίμηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη βεβαίωση».
10. Στο άρθρο 306 παρ. 1 του ν. 4072/2012, όπου αναφέρονται οι λέξεις «το κράτος - μέλος της αποδέκτριας
αρχής», αντικαθίστανται από τις λέξεις «το κράτος - μέλος που λαμβάνει την αίτηση».
11. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
306 του ν. 4072/2012 οι λέξεις «σε αυτές ή σε παρόμοιες
απαιτήσεις άλλων κρατών- μελών» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «στις αυτές ή σε παρόμοιες απαιτήσεις άλλων
κρατών-μελών».
12. Στην παρ. 4 του άρθρου 307 του ν. 4072/2012, κα-

