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Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, 

ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες 

διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση κανό-
νων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστη-
ριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Ο παρών νόμος θεσπίζει, επίσης, κανόνες που αφο-
ρούν:

α) τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέ-
ρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησης μι-
κροχρηματοδοτήσεων και

β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων 
και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορι-
σμοί:

α) «μικροχρηματοδότηση» ή «μικροπίστωση» 
(microfinance): πίστωση χρηματικού ποσού ανώτατου 
ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, η οποία 
χορηγείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος,

β) «ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων»: νομικό πρόσω-
πο με έδρα την Ελλάδα, που λαμβάνει άδεια σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 επ., προκειμένου να χορηγεί μικροχρη-
ματοδοτήσεις στην Ελλάδα,

γ) «πολύ μικρή οντότητα»: νομικό πρόσωπο, το οποίο, 
κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης μικροχρημα-
τοδότησης, εμπίπτει στην έννοια της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),

δ) «δικαιούχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
άρθρου 15, που είναι ο τελικός αποδέκτης της μικρο-
χρηματοδότησης,

ε) «ευάλωτες κοινωνικά ομάδες»: οι ευάλωτες και ειδι-
κές ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές ορίζονται στην 
παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

στ) «Κώδικας»: ο Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτι-
κής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων (European Code 
of Good Conduct for microcredit provision), ο οποίος 
περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων προτύπων, 
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Άρθρο 46

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄ 
9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/ 
2019 (Α΄201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β 
του άρθρου 48.»

Άρθρο 47

Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων 

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση 

ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή 

προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε 

επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα

1. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
(Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από τις επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), επί των οποίων έχει βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 
15.3.2020 έως την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει εκδοθεί 
διαταγή πληρωμής μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, δεν κα-
ταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπε-
ριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν 
νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν 
και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από 
τη δημοσίευση του παρόντος.

2. α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφί-
ου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων 
έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πλη-
ρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 
2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε 
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τη-
ρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 
αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομή-
ντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. 
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστη-
καν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τουριστικό κλάδο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας.

β. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρούσας 
εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, 
των οποίων ο κύκλος εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυ-
γούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερ-
βαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου 
εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε 
με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώ-
σεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, 
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κω-
δικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία 
προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Οι κομιστές των αξιογράφων της παρ. 2, συνολικής 
αξίας άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνι-
αίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμε-
νου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε 
με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώ-
σεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, 
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. απολαμβάνουν επί-
σης, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, 
το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων 
από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονο-
μικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά 
και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν 
και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020. Αξιόγραφα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα 
οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται 
από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζο-
νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση 
ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας 
των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της 
αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 
η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευερ-
γετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) και κάθε ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνι-
κού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), 
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όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται 
στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμ-
φωνα με την περ. α΄της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής 
διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στη σχετική ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β΄ της παρ. 1 του πα-
ρόντος, αναστέλλονται για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα
 καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
  οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
 οχήματα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
 πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων
 οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
  κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και επιχειρήσεις 

του τριτογενούς τομέα των οποίων ο κύκλος εργασιών 
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 
υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός 
υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που 
έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώ-
σεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε 
με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύ-
κλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της 
παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του 
ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

5. Στην παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώ-
θηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία προστέθηκε 
με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), προστίθεται 
περ. γ΄ ως εξής:

«γ) Στους κομιστές αξιογράφων της περ. α΄, η συνολική 
αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκα-
τό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους 
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως 
αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές 
που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, 
εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με 
βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος 
εργασιών, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., παρέχε-
ται, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου 
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 
(Α΄ 149), το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται 
από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, οφει-
λόμενων από αυτούς αξιογράφων, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα, τα οποία οφείλουν 
και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιω-
θεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα. 
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστη-
καν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από 
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της 
συνολικής αξίας των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη 
το άθροισμα της αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται η διαδικασία 
προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από 
την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διαδικαστικού 
και τεχνικού χαρακτήρα.»

Άρθρο 48

Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 
71ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 71ΣΤ
Κίνητρα για την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, δια-
βίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτή-
των σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική 
τιμολόγηση μέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται 
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον 
μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των 
παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο 
της ασκούμενης δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η 
δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου 
μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολο-
γίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. 
Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για 
την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα 
συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατι-
κών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια 
από εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επί-
σης την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου.

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι 
την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παρα-
στατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η 
επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:
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