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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−

μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις ΦΠΑ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, 
Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από 
τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον 
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο 
ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί−
σταται, ως εξής:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση 
τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό 
διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της 
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 
εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος 
στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, 
έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην πε−
ρίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. 
Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις κατα−
στροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή 
δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης 

δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία 
διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέ−
μπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα 
με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 
33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

5. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».
6. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής:
«i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν 

μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε 
περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη 
δυνατή ή,».

7. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταρ−
γείται.

8. Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38
Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες 
πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις 
οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισρο−
ών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπό−

χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, 
καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες 
για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
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Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν
και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδο-
θεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος νόμου.

Άρθρο 234
Διάταξη Υπουργείου Υγείας

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τρο-
ποποιούνται το παράρτημα Α΄ και το παράρτημα Β΄ του
π.δ. 84/2001.

Άρθρο 235
Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014
(Α΄ 114) η ημερομηνία «31.8.2014» αντικαθίσταται με
την ημερομηνία «31.12.2014»

2. Στο τέλος  του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 προστί-
θεται  παράγραφος 12, ως εξής:

«12. Αλλοδαπές, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα ε-
ταιρείες που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 29 παρ. 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα, όπως εισή-
χθη με το ν, 4132/2013 (Α΄ 59) και την υπουργική από-
φαση 1126/12.6.2013 (Β΄ 1420), δεν είναι υπόχρεες για
την καταβολή εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3
του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) για τα προϊόντα που εισάγουν
υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόμε-
νου Φ.Π.Α. Η οφειλόμενη στους δικαιούχους εύλογη α-
μοιβή του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993, καταβάλ-
λεται από τον πρώτο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της
χώρας αγοραστή που αποκτά τα προϊόντα από τις αδειο-
δοτηθείσες σύμφωνα με το καθεστώς του άρθρου 29
παρ. 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα αλλοδαπές εταιρεί-
ες, προκειμένου να τα διαθέσει στο εσωτερικό της Χώ-
ρας, σημειώνεται δε (ως ποσοστό και ποσό) στο φορο-
λογικό στοιχείο που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρεί-
ες κατά την παράδοση των ανωτέρω προϊόντων στο ε-
σωτερικό της χώρας και εισπράττεται από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης, όπως στο παρόν άρθρο ορίζε-
ται. Οι εταιρείες του άρθρου 29 παρ. 4(α) Τ.Κ. υποχρεού-
νται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους Οργανισμούς
Συλλογικής Διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεών
τους στο εσωτερικό της χώρας (με πλήρη στοιχεία αγο-
ραστή, ποσότητας, αξίας, κωδικού είδους, ημερομηνία α-
γοράς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο
για την είσπραξη της αμοιβής) με τριμηνιαίες καταστά-
σεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρει-
ες που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας παρα-
γράφου».

Άρθρο 236
Διάταξη Υπουργείου Τουρισμού

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15Α
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), που προστέθηκε με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 54 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), μετά
τις λέξεις «τουριστικά καταλύματα» προστίθενται οι λέ-
ξεις «εντός επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσονται ε-
ντός ΕΣΧΑΔΑ». 

Άρθρο 237
Ορισμοί

1. α) Κομμωτής - Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει
κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και
γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό,
απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, α-
νταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ί-
σιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύ-
ρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.
β) Μαθητευόμενος Κομμωτής - Κουρέας είναι εκείνος

που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαί-
σιο της μαθητείας που προβλέπεται στο ν. 4186/2013.
γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκεί-

νος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών
(MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).

2. Κομμωτήριο - Κουρείο, είναι το κατάστημα όπου πα-
ρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α΄ της
παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπη-
ρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών
(PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευ-
μένο τεχνίτη.

Άρθρο 238
Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την

άσκηση επαγγέλματος

Οι Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για
την άσκηση επαγγέλματος διακρίνονται σε:
α) Κομμωτή - Κουρέα
β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση 

επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά
το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα πα-
ρακάτω:

1. Για Κομμωτή - Κουρέα
α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βα-
φής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α' κύκλου σπουδών της ει-
δικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπου-
δών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας

«Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της η-
μεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Ε-

παγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής
Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών
(MANICURE - PEDICURE)
α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας ε-

παγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός πο-
δολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο
σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέ-

ντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδε-
δειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μη-
νών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του ε-
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