Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υπ'Αριθμ. 1/30.04.2012
Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των νόμων 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012 και ειδικότερα: α) να ρυθμιστεί το θέμα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη
Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012, β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος
απόκτησης των ομολόγων, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν.
4046/2012, γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071
/2012, δ) να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό της
επιχορήγησης την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δρομολόγια άγονων γραμμών με
τα χρέη τους σε αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων των
άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών, ε) να ρυθμιστεί το θέμα της απαλλαγής έως τις 31.10.2012 των δήμων από
πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους, στ) να ρυθμιστεί το θέμα της δήλωσης
της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατομικά για τα χρέη των νομικών
προσώπων, όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής, ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις
προκαταβολής της εισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη μελλοντική αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής τους, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 3
1.

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 2012-04-30
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