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Οι σημαντικότερες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου (ν. 4446/2016) 

Πρόλογος 
Με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο (ήδη ν. 4446/2016) επέρχονται αλλαγές, προσθήκες και 

τροποποιήσεις σε διάφορα θέματα που άπτονται της φορολογίας εισοδήματος, του φόρου 

προστιθέμενης αξίας, των ζητημάτων παραγραφής, της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων, κ.λπ. 

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό όλων των 

συναδέλφων που χειμάζονται από τις συνεχόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με 

την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού, του οικονομολόγου, κ.λπ. 

Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για όλες τις αλλαγές η ομάδα του TAXHEAVEN προέβη 

άμεσα στη σύνταξη του παρόντος χρηστικού εγχειριδίου μέσα από το οποίο οι αναγνώστες μπορούν 

να ενημερωθούν για όλες τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, αλλά και το χρόνο έναρξης ισχύος των νέων 

διατάξεων. Στο εγχειρίδιο υπάρχει επίσης αναλυτικός πίνακας περιεχομένων έτσι ώστε να είναι εύκολη 

η πλοήγηση στις επιμέρους ενότητες. Να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να το εκτυπώσουν ή 

να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το χρηστικό αυτό βοήθημα θα 

εμπλουτίζεται με νέο υλικό όταν παρίσταται τέτοια ανάγκη. 

Ευελπιστούμε να φανεί χρήσιμο σε όλους τους συναδέλφους. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Κεφάλαιο Α: Αλλαγές και τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

Ι. Παραχώρηση ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα. 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) επέρχεται αλλαγή στον 

τρόπο υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, η οποία 

υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων αυξανομένης όσο αυξάνεται αυτή και 

μειούμενης όσο αυξάνεται η παλαιότητα του οχήματος. 

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 είχε αντικατασταθεί 

με την παρ.1 άρθρου 44 Ν.4389/2016, όμως οι διατάξεις αυτές του τελευταίου νόμου 4389/2016 

ουσιαστικά δεν ίσχυσαν ποτέ, αφού ήδη αντικαταστάθηκαν. 

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του 
οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του 
εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων 
των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς 
και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί 
στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση 
που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της 
παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 
(80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία 
τρία (3) έτη. 

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο
ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός 
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής: 
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα 
τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά 
τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό 
δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον 
ετήσιο εισόδημα, 
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό 
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο 
εισόδημα, 
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο 
τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι 
μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω 
πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν 
επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. 
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει 
παλαιότητας ως εξής: 
i) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%)
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα 
που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς 
σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 
12.000 ευρώ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με την διάταξη αυτή: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 44 Ν.4389/2016, (Α 94) και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της 
παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης, 
προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων αυξανομένης όσο 
αυξάνεται αυτή και μειούμενης όσο αυξάνεται η παλαιότητα του οχήματος. 
Η εξαίρεση των οχημάτων που παραχωρούνται με ΛΤΠφ έως 12.000 ευρώ, ωφελεί κυρίως τα χαμηλόβαθμα στελέχη 
επιχειρήσεων που τους έχουν παραχωρηθεί μικρής αξίας οχήματα. Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει 
τα επαγγελματικά οχήματα. 
Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης η επιβάρυνση του εργαζόμενου θα ανταποκρίνεται 
περισσότερο στο πραγματικό όφελος που λαμβάνει από τη χρήση του οχήματος σε ετήσια βάση. Οι φορείς της γενικής 
κυβέρνησης δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
129/2534/20.1.2010  ΚΥΑ (Β' 108). 

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 

και μετά. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/13/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19645
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ΙΙ. Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, κ.λπ. 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), προστέθηκε νέα περίπτωση 

ιδ’ στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013. Βάσει της νέας αυτής διάταξης ορίζεται ότι, όλες οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 

του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, 

αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι), εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί 

με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν. 

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται το άρθρο 23 του ν. 4172/2013: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από 
τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά 
δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν 
ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους 
τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το 
επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται 
στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την 
ημερομηνία δανεισμού, 
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή 
λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, 
εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 
γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 
ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων, 
στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που 
συνιστούν ποινικό αδίκημα, 
ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του 
τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που 
επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη 
εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. 
Π. Α. εισροών, 
η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 
σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 
τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του 
ακινήτου, 
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 
ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν 
στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά 
το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική 

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από 
τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά 
δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν 
ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους 
τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το 
επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται 
στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την 
ημερομηνία δανεισμού, 
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή 
λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, 
εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 
γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 
ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων, 
στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που 
συνιστούν ποινικό αδίκημα, 
ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του 
τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που 
επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη 
εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. 
Π. Α. εισροών, 
η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 
σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 
τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του 
ακινήτου, 
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 
ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν 
στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά 
το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί 
του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, 
σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το 
μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική 
ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί 
του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η 
επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει 
ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας 
και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας αυτής, 
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 
φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που 
υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο 
φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν 
πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή 
κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. 
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την 
έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός 
κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον 
υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους. 

ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί 
του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, 
σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το 
μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική 
ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί 
του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 
ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η 
επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει 
ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας 
και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας αυτής, 
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και 
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 
φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που 
υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο 
φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν 
πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή 
κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. 
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την 
έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός 
κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον 
υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους. 
ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική 
εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών. 

Γ. Έναρξη ισχύος 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

22.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου1.  

1 Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι με την ΠΟΛ.1216/2014, είχαν γίνει δεκτά τα ακόλουθα: 
«[…] 3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν 
απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών: 
α. Μισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 
ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή 
νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής 
εργασίας […]». Προφανώς μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων δεν θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο 
και θα εκδοθεί νεότερη που θα δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις. 
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Δ. Παράδειγμα 

Έστω ότι η επιχείρηση "Α" απασχολεί έναν υπάλληλο με εξαρτημένη εργασία. Ο μισθός (καθαρές 
αποδοχές) του υπαλλήλου του μηνός Δεκεμβρίου 2016 είναι 1.000,00.  

α)  Αν ολόκληρος ο μισθός του Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί στις 21.12.2016, τότε στην περίπτωση αυτή 
δεν τίθεται θέμα ως προς τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας, αφού η δαπάνη αυτή θα 
εκπέσει είτε είχε χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ή πάροχος ηλεκτρονικών πληρωμών είτε 
η εξόφληση είχε γίνει με μετρητά. 

β) Αν ολόκληρος ο μισθός κατεβλήθη στις 28.12.2016, τότε η πληρωμή της μισθοδοσίας —προκειμένου 
να εκπέσει η δαπάνη— έπρεπε να εξοφληθεί μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.  

γ)  Σε περίπτωση που ο εργοδότης κατέβαλε στις 23.12.2016 το 50% του μισθού, ήτοι 500,00 ευρώ και 
τα υπόλοιπα 500,00 στις 3.1.2017 (τμηματική εξόφληση), τότε προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη 
μισθοδοσίας έπρεπε και οι δύο καταβολές της μισθοδοσίας να είχαν πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.  

Ε. Επισήμανση 

► Η δαπάνη της μισθοδοσίας του μηνός Δεκεμβρίου 2016 (που αναφέρεται στο ανωτέρω παράδειγμα)
που ναι μεν είχε πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2016, αλλά δεν είχε εξοφληθεί στο 
έτος αυτό, κρίνεται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά της, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα 
η εξόφληση αυτής. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης της δαπάνης αυτής διαπιστωθεί ότι 
αυτή εξοφλήθηκε χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών (π.χ. με μετρητά), τότε η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση 
του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη μισθοδοσίας, προσθέτοντας 
τα ποσά αυτής της δαπάνης ως θετική λογιστική διαφορά. 

► Συνεπώς, προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες μισθοδοσίας, κ.λπ. που εμπίπτουν στις νέες
διατάξεις, πρέπει να εξετάζεται2 ο τρόπος εξόφλησής τους στο φορολογικό έτος που αυτές 
εξοφλούνται. Δηλαδή, οι δαπάνες μισθοδοσίας3 από 22.12.2016 και μετά εκπίπτουν μεν στο 
φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, πλην όμως πρέπει να παρακολουθείται ο τρόπος 
εξόφλησής τους ανεξαρτήτως σε ποιο φορολογικό έτος πραγματοποιείται η εξόφληση αυτή 
(τμηματικά ή ολικά). Αν η εξόφληση δεν γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο τότε, στο φορολογικό έτος 
εκείνο που πραγματοποιείται η εξόφληση, κρίνεται τελικά και η εκπεσιμότητα ή μη των δαπανών 
αυτών. Τα ανωτέρω αποτελούν την προσωπική μας άποψη που στηρίζεται και στην ΠΟΛ. 
1216/1.10.2014. Βέβαια, θα περιμένουμε και την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών 
αναφορικά με το εν λόγω θέμα.  

2 Εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013. 
3 Καθώς και οι λοιπές δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4172/2013 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19627
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19627
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ΙΙI. Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών – «χτίσιμο» αφορολόγητου ποσού 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), προστέθηκε νέα 

παράγραφος 3 στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «[…] με την 

προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται από 01.01.2017 ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων προς τους πολίτες για 

τη διεύρυνση της χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής συμβάλλουν στη διατήρηση του προβλεπόμενου ποσού μείωσης 

του φόρου, βάσει συγκεκριμένης κλίμακας […]». 

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται το άρθρο 16 του ν. 4172/2013: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου
15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) 
ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η 
μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα 
(1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο 
τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) 
εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ 
για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του 
φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του 
φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται 
κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του 
φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.  

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου
15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) 
ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η 
μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα 
(1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο 
τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) 
εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ 
για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του 
φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του 
φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται 
κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του 
φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.  

3.α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται 
να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και 
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν 
εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα 
πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού 
πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 
3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το 
ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του 
φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: 

Εισόδημα 
(σε ευρώ) 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με 
ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα 
πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική 
εφαρμογή) 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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1-10.000 10% 

10.000,01-
30.000 

15% 

30.000,01 
και άνω 

20% και μέχρι 30.000 ευρώ 

β) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών της 
περίπτωσης α' εξαιρούνται φορολογούμενοι εβδομήντα 
(70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική 
συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 
4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην 
Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις. Για τους φορολογούμενους του 
προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται η προσκόμιση 
αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα της 
προηγούμενης περίπτωσης.  
γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της 
παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το 
ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 
απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, 
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό 
(22%). 
δ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών 
μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την 
πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην 
αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν 
σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι 
φυλακισμένοι. 
ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων 
δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 
στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 
οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες 
φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που 
υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης 
δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας.  

Γ. Έναρξη ισχύος 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2017 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου 

άρθρου 68.  
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ΙV. Μειώσεις φόρου ιατρικών δαπανών 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του της παρ. 3 του άρθρου 68 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), προστέθηκε 

νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 18 του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «[…] 

προϋπόθεση για τον συνυπολογισμό των ιατρικών δαπανών στον προσδιορισμό του ποσού μείωσης 

φόρου, βάσει των εκάστοτε διατάξεων, είναι η πραγματοποίηση αυτών με τη χρήση μέσου πληρωμής 

με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής […]». 

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται το άρθρο 18 του ν. 4172/2013: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις 
εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του 
φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του 
ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ. 

2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές 
εταιρείες: 
α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά 
κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, 
εξετάσεις και θεραπείες, 
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που 
καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, 
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη 
γενικά, 
δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την 
παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε 
νοσοκομείο ή κλινική ή κατ' οίκον, 
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με 
τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή 
τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία 
είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του 
ανθρώπινου οργανισμού, 
στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) 
βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το 
ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των 
τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) 
ευρώ, 
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την 
πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς 
που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης 
του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο 
φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων 
δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και 

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις 
εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του 
φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του 
ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ. 
2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές 
εταιρείες: 
α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά 
κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, 
εξετάσεις και θεραπείες, 
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που 
καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, 
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη 
γενικά, 
δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την 
παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε 
νοσοκομείο ή κλινική ή κατ' οίκον, 
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με 
τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή 
τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία 
είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του 
ανθρώπινου οργανισμού, 
στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) 
βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το 
ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των 
τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) 
ευρώ, 
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την 
πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς 
που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης 
του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο 
φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων 
δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης 
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης 
ηλικιωμένων. 

3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα
εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου συνυπολογίζονται 
για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης 
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης 
ηλικιωμένων. 

3. Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα
εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου συνυπολογίζονται 
για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

4. Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες
συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού 
μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα 
ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι 
εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας  

Γ. Έναρξη ισχύος 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

22.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι θα περιμένουμε και την απόφαση του υπ. Οικονομικών που καθορίζει τις 

εξαιρέσεις, αλλά και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τις ανωτέρω διατάξεις. 
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Δ. Παράδειγμα 

Έστω ότι ο φορολογούμενος «Α» έχει φορολογητέο εισόδημα 30.000,00 ευρώ. Το 5% του εισοδήματός 

του είναι 1.500,00. Όπως είναι γνωστό πρέπει η δαπάνη των ιατρικών εξόδων, κ.λπ., αρχικά να 

υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος, δηλαδή εν προκειμένω να είναι μεγαλύτερη από 

1.500,00. Αν υποθέσουμε πως δαπάνησε 2.000,00, τότε πληρείται η πρώτη προϋπόθεση και συνεπώς 

θα έχουμε έκπτωση φόρου 200,00 (σ.σ. 2.000,00Χ10%).  

Βάσει των νέων διατάξεων και εν αναμονή της απόφασης του Υπ. Οικονομικών, προκειμένου να τύχει 

της μείωσης του φόρου ο ανωτέρω φορολογούμενος, θα πρέπει να εξοφλήσει τις ανωτέρω συναλλαγές 

με τους ιατρούς, κ.λπ., με χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. 
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V. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), αντικαταστάθηκε η 

παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.  

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του 
ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με 
μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση το εισόδημα που προκύπτει 
από άλλα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν 
απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής 
φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρμόζει η Ελλάδα. 

4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον 
υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε 
να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση τις 
ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με 
την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται. 

Γ. Έναρξη ισχύος 

Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται από 1.1.2014, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του 

πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016). 

Δ. Σχετική εγκύκλιος του Υπ. Οικ. 

Στις 28.12.2016 κοινοποιήθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τις νέες αυτές διατάξεις με την οποία 

δίνονται διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ας δούμε στο σημείο αυτό όσα 

αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτές ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4446/2016, ορίζεται ότι οι ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή 
από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση 
τις ζημίες από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με 
την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4446/2016, από 1.1.2014 και μετά. 

2. Με τις ως άνω διατάξεις τίθεται ο γενικός κανόνας που είχε περιγραφεί και στην ΠΟΛ.1088/24.6.2016 εγκύκλιό μας
περί μη συμψηφισμού των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με εισοδήματα που φορολογούνται στην ημεδαπή, 
με την εξαίρεση των ζημιών που προκύπτουν εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Ο περιορισμός δε αυτός αφορά, σύμφωνα με όσα είχαν 
αναφερθεί και στην πιο πάνω εγκύκλιό μας, τόσο τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων τα κέρδη 
θεωρούνται ως προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ως προς το περιεχόμενο του όρου «ζημίες αλλοδαπής», διευκρινίζεται ότι, όπως ρητά πλέον αναφέρεται στο νόμο, οι 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ αφορούν μόνο τις ζημίες που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/27/paragraph/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4446/year/2016/article/124/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4446/year/2016/article/124/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24009
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/27/paragraph/4
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δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή. Διευκρινίζεται, ότι για το αρνητικό αποτέλεσμα από 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία δε συνδέεται με μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κ.Φ.Ε. 

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προκειμένου να αναγνωρισθεί το δικαίωμα συμψηφισμού των ζημιών από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή, τίθεται ως προϋπόθεση οι ζημίες να προκύπτουν από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία), και περαιτέρω, να μην προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα 
των εισοδημάτων που προκύπτουν στη χώρα αυτή βάσει σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
εισοδήματος μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας αυτής (χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία προέκυψαν οι ζημίες). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ζημίες από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης 
που προκύπτει σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, δεν δύναται να χρησιμοποιείται κατ' οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα 
ούτε να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη. 

Γενικά, για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου αυτής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ έχουν διατάξεις στην εσωτερική τους νομοθεσία με τις οποίες 
λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ζημίες ή μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη, και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος χρησιμοποίησης των ζημιών δύο φορές, είτε σε δύο διαφορετικές χώρες, είτε σε δύο 
διαφορετικές χρήσεις, είτε από δύο πρόσωπα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ο γενικός κανόνας περί 
μη διπλού συνυπολογισμού των ζημιών αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει γίνει χρήση των δυνατοτήτων 
χρησιμοποίησης των εν λόγω ζημιών στη χώρα που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. 

Προς τούτο διευκρινίζεται ότι όσο υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες από αυτή τη μόνιμη 
εγκατάσταση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να 
μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι όσο 
υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση έχει το δικαίωμα χρησιμοποίησης των ζημιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
χώρας που αυτή είναι εγκατεστημένη. Αντιθέτως, ζημίες που έχουν καταστεί οριστικές στην αλλοδαπή λόγω διακοπής 
της λειτουργίας του υποκαταστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζονται δύο φορές, και για τις οποίες, 
επιπλέον, έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες να ληφθούν υπόψη στη χώρα που προέκυψε είτε από το ίδιο πρόσωπο είτε 
από άλλο πρόσωπο, δύνανται να μεταφερθούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο που κατέστησαν οριστικές και, εφόσον δεν 
καλύπτονται από κέρδη του ίδιου έτους στην Ελλάδα, μεταφέρονται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κ.Φ.Ε. (Σχετ. η απόφαση ΔΕΚ C- 446/03 - Marks and Spencer). 

Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών αλλοδαπής που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα 
ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριμένα ανά χώρα, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί και με 
την ΠΟΛ.1088/24.6.2016 εγκύκλιό μας, και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση 
της προέλευσης των ζημιών κάθε φορά. Αδυναμία του φορολογούμενου να αποδείξει ευχερώς την προέλευση των 
ζημιών τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της διάταξης και τυχόν 
τέτοιες ζημιές που έχουν συνυπολογισθεί για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος στην Ελλάδα δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω ο φορολογούμενος οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο το γεγονός ότι 
οι ζημίες έχουν καταστεί οριστικές, το ύψος αυτών, το έτος που κατέστησαν οριστικές και το γεγονός ότι έχουν εξαντληθεί 
οι δυνατότητες λήψης υπόψη των ζημιών στη χώρα που προέκυψαν (χώρα εγκατάστασης) από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο 
(π.χ. ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής). Εναλλακτικά, ο 
φορολογούμενος μπορεί να προσκομίζει έκθεση ορκωτού ελεγκτή της χώρας εγκατάστασης. Σε περίπτωση 
αμφισβήτησης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή απευθύνει τεκμηριωμένο αίτημα διοικητικής συνδρομής ή συνεργασίας στην 
εκάστοτε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/27/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/27/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24009
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Κεφάλαιο Β: Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων 

Α. Γενικά 
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του πολυνομοσχεδίου, παρατείνεται έως 31.12.2017 η 

αναστολή εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων (βλ. άρθρο 41 του ν. 4172/2013). Ειδικότερα στην 

ανωτέρω παράγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

5. Η περίπτ. α' της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017». 

Β. Αιτιολογική έκθεση 
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 

4446/2016) σχετικά με τη διάταξη αυτή αναφέρονται τα εξής (σ.σ. τα οποία αναφορικά με την 

ημερομηνία δεν ψηφίστηκαν όπως είδατε): 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη 
μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε 
μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ενόψει της σκοπούμενης 
αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, Σημειώνεται ότι με το άρθρο 90 του ν. 4316/2014 είχε 
χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Κεφάλαιο Γ: Παράταση παραγραφής έως 31.12.2017 

Α. Γενικά 
Με τις διατάξεις του άρθρου 97 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016)) παρατείνεται μέχρι 

31.12.2017 η παραγραφή ορισμένων υποθέσεων. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

1. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τις ς λοιπές υποθέσεις της Ε.Γ. ΣΔΟΕ που περιέρχονται στην 
αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης Ια της 
υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94)». 
2. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου
ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, 
που λήγουν την 31.12.2016 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ή θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2016 εισαγγελικές 
παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή 
φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης. 

Β. Αιτιολογική έκθεση 
Στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου σχετικά με τη διάταξη αυτή αναφέρονται τα εξής: 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να 
ολοκληρώσει αποτελεσματικά, σημαντικές υποθέσεις φορολογίας στα οικεία φορολογικά αντικείμενα 
(εισόδημα, ΦΠΑ, κεφάλαιο, τέλη, ακίνητη περιουσία κ.λπ.) και να εκδώσει κάθε είδους πράξεις επιβολής 
κυρίου και πρόσθετου φόρου καθώς και κάθε είδους αυτοτελή και μη πρόστιμα. Είναι αυτονόητο ότι η 
προτεινόμενη επιμήκυνση (όπως παγίως συμβαίνει κατά τα τελευταία έτη) καταλαμβάνει τόσο υποθέσεις οι 
οποίες το πρώτον παραγράφονται στις 31.12.2016, με βάση διατάξεις της οικείας φορολογικής νομοθεσίας 
(Εισόδημα, ΦΠΑ, ποινολόγιο, κεφάλαιο, τέλη κλπ, ), οι αντίστοιχες αξιώσεις (στο πλαίσιο αρχικού ελέγχου, 
επανελέγχου κλπ), όσο και υποθέσεις στις οποίες η ίδια παραγραφή συμπληρώνεται στις 31.12.2016, μετά 
από επιμηκύνσεις της, με διάφορες διατάξεις περί διαδοχικής παρατάσεως του σχετικού χρόνου. Στις 
υποθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται, κατά βάση: 
- Περιπτώσεις που αφορούν ελεγκτικές διασταυρώσεις και έρευνες, με βάση δεδομένα τα οποία χορήγησαν 
υπηρεσίες άλλων χωρών στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών, πολλές από τις 
οποίες έχουν απασχολήσει σημαντικά την κοινή γνώμη, πρέπει να ολοκληρωθεί για προφανείς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος (καταλογισμός και είσπραξη διαφυγόντων φορολογικών και δημοσίων εσόδων, 
εμπέδωση αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης, φορολογικής συμμόρφωσης κλπ). 
- Σημαντικές υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι ελεγκτικές ενέργειες, έχουν παρασχεθεί στοιχεία 
από τράπεζες και επίκειται η επεξεργασία τους να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Ειδικότερα: 
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1, γίνεται νομοτεχνική διόρθωση, προκειμένου να 
παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση καταλογιστικών 
πράξεων για όλες τις υποθέσεις που μεταφέρονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές υπηρεσίες της 
Γ.Γ.Δ.Ε. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή τόσο των υποθέσεων που 
μεταφέρονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 και των 
υποθέσεων που κατά προτεραιότητα μεταφέρονται με τις διατάξεις της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου 
Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όσο των υποθέσεων που περιέρχονται με οποιοδήποτε 
τρόπο, εκτός των ανωτέρω διαδικασιών, από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στην Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω εφαρμογής των διατάξεων της 
περ. Ια της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος 
του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε 
άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31/12/2016 παρατείνονται 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί, κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος, ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31/12/2016 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή 
επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και 
από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
Η θέσπιση της παράτασης του χρόνου παραγραφής των προθεσμιών του δικαιώματος του δημοσίου για 
έκδοση καταλογιστικών πράξεων κατά ένα ή τρία έτη σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις κρίνεται 
απαραίτητη, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, και για τους κάτωθι λόγους: 
- Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου θέσπιση του προγράμματος οικειοθελούς 
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, επηρεάζει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
οικείων άρθρων, τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδίδει και να κοινοποιεί πράξεις 
προσδιορισμού του φόρου, καθίσταται, συνεπώς επιτακτική η ανάγκη παράτασης των προθεσμιών 
παραγραφής, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Παράλληλα, με την επιτάχυνση των 
φορολογικών ελέγχων και την πεποίθηση εντοπισμού που δημιουργεί η χρήση της μηχανογραφικής 
εφαρμογής επεξεργασίας καταθέσεων, αναμένεται ότι θα μειωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις έναντι των 
οικειοθελώς συμμορφούμενών φορολογούμενων χωρίς ελεγκτικό κόστος. 
- Υφίσταται κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων που αφορούν σε υψηλά ποσά αδήλωτων εισοδημάτων από 
πρόσωπα υψηλής φοροδοτικής ικανότητας, και μάλιστα σε περιόδους δημοσιονομικών προσαρμογών. 
- Η Γ.Γ.Δ.Ε., παρά το περιορισμένο ελεγκτικό δυναμικό της, διαθέτει πλέον τον τρόπο να ελέγξει ταχύτερα και 
πιο αξιόπιστα μεγαλύτερο πλήθος υποθέσεων και να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά το σύνολο των πληροφοριών, 
μέσω της χρήσης μαζικών αυτοματοποιημένων διαδικασιών, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των 
εκκρεμών ελέγχων σε εκείνους που αποφέρουν αποτέλεσμα. 
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Κεφάλαιο Δ: Αλλαγές στο Φ.Π.Α. 

Ι. Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά (Αναστολή κατάργησης σε ορισμένα νησιά από 

1.1.2017 έως 31.12.2017) 

Α. Γενικά 

Με το άρθρο 118 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), αναστέλλεται για ένα χρόνο (σ.σ. έως 

31.12.2017) η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά των νομών Λέσβου, 

Χίου, Σάμου, Έβρου και Δωδεκανήσου πλην των νησιών Ρόδου και Καρπάθου και που όπως είναι 

γνωστό από τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 η κατάργηση θα ίσχυε 

από 1.1.2017. 

Β. Πίνακας 

Μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει ήδη στους συντελεστές Φ.Π.Α. και ισχύουν καθώς και με αυτές που 
επέρχονται μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016), έχουμε τα εξής:  

Σε όλη την 

επικράτεια εκτός 

από τα νησιά των 

νομών Λέσβου, 

Χίου, Σάμου, 

Έβρου και 

Δωδεκανήσου, 

καθώς και στα 

νησιά Ρόδος και 

Κάρπαθος  

(*) Νησιά των 

νομών Λέσβου, 

Χίου, Σάμου, 

Έβρου και 

Δωδεκανήσου 

εκτός από τα 

νησιά Ρόδος και 

Κάρπαθος  

Υπηρεσίες 
Από 1.1.2017 

Από 1.1.2017 

έως 31.12.2017 

Υπηρεσίες 

Παραρτήματος 

ΙΙΙ με 

μειωμένο 

συντελεστή 

Φ.Π.Α. 

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων 6% 4% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, 

ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες 

γενικά. 

13% 9% 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, 

συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 

διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή 

κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 

13% 9% 

Λοιπές 

Υπηρεσίες 
Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 24% 24% 17% 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32850
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Αγαθά 

Αγαθά 

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). 6% 4% 

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 

εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 
6% 4% 

Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των 

δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την 

ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. 

(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004) 

6% 4% 

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙI του κώδικα ΦΠΑ με 13% 

(κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φυτά, νερό, ηλεκτρική ενέργεια 

κλπ) 

13% 9% 

Καπνοβιομηχανικά προϊόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 

του άρθρου 21) 
24% 24% 

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω που υπάγονται στον 

κανονικό συντελεστή (24%) 
24% 17% 

(*) Αναλυτικά τα νησιά στα οποία αναστέλλεται έως 31.12.2017 η κατάργηση των μειωμένων κατά 

30% συντελεστών Φ.Π.Α είναι: 

α) τα νησιά του νομού Λέσβου : Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος, 

β) τα νησιά του νομού Χίου : Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Αντίψαρα 

γ) τα νησιά του νομού Σάμου : Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Άγιος Μηνάς, Θύμαινα 

δ) το νησί του νομού Έβρου : Σαμοθράκη και 

ε) τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου : Κως, Πάτμος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Λέρος, Νίσυρος, 

Σύμη, Τήλος, Καστελόριζο καθώς και τα μικρότερα νησιά Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκοί, Αρμάθια, Χάλκη, 

Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Μάραθος, Νίμος, Ψέριμος, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα 

και Τέλενδος. 
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ΙΙ. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 

Α. Γενικά 

Με το άρθρο 101 του πολυνομοσχεδίου (σ.σ. ήδη ν. 4446/2016), τροποποιείται το άρθρο 39β του 
Κώδικα Φ.Π.Α. για το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. 
Ειδικότερα επανακαθορίζεται το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οποίο έχει εφαρμογή το 
ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, στα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. 

Β. Νέες διατάξεις  
Ας δούμε πως διαμορφώνεται το άρθρο 39β του ν. 2859/2000: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, μπορούν να επιλέξουν την 
εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου. 

1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 
οι υποκείμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, μπορούν να 
επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος 
άρθρου. Για τους υποκείμενους που δεν έχουν λειτουργήσει επί 
ένα πλήρες φορολογικό έτος, ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται με αναγωγή του ήδη πραγματοποιηθέντος κύκλου 
εργασιών σε 12μηνη περίοδο. 

2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της 
αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις 
πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες 
πράξεις. 
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του 
τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις 
που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο. 

2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς: 
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της 
αντιπαροχής ή μέρους αυτής που αφορά τις 
πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες 
πράξεις.  
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του 
τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις 
που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.  
2.α. Οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές είναι, σε κάθε περίπτωση, οι
ισχύοντες κατά το χρόνο που νομίμως εκδίδεται το φορολογικό 
στοιχείο.  

4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες 
απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 22 έως 28β. 
β) Εισαγωγές αγαθών. 
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. 
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 
καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών. 
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο 
εσωτερικό της χώρας. 

4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις: 
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες 
απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 22 έως 28.  
β) Εισαγωγές αγαθών. 
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.  
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 
καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.  
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.  
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο 
εσωτερικό της χώρας.  

5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή 
δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, 
ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και 
δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής 
περιόδου. 

5. Η ένταξη στο καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή 
δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, 
ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και 
δεν μπορεί να παύσει πριν το πέρας του επόμενου φορολογικού 
έτους. Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς μπορεί να 
ανακληθεί με υποβολή δήλωσης εξόδου, μέχρι την τελευταία 
ημέρα πριν την έναρξη της φορολογικής περιόδου για την οποία 
ισχύει 

6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο
φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει 
δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών - 
προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που 
συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο
φόρο, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγούμενων φορολογικών ετών δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις 
ΦΠΑ και εισοδήματος. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/39%CE%B2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/39%CE%B2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529


Σ ε λ ί δ α  | 21 

9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό 
καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, 
όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές 
παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση 
ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η 
έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που 
έπεται της εν λόγω ειδοποίησης. 
Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη 
διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά 
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν 
ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του 
από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη 
Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την 
επόμενη διαχειριστική περίοδο. 

9. Ο υποκείμενος στον φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό
καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, 
όπως ορίζονται από αυτό. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική 
Διοίκηση ενημερώνει αιτιολογημένα τον υποκείμενο για την 
έξοδό του από το καθεστώς, καθώς και για τη φορολογική 
περίοδο υπαγωγής του στους κανόνες του κανονικού 
καθεστώτος.  
Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, ο υποκείμενος οφείλει να υποβάλλει στη 
Φορολογική Διοίκηση αίτηση εξόδου από το καθεστώς. Η ένταξη 
στο κανονικό καθεστώς θα ισχύει από το φορολογικό έτος που 
ακολουθεί το φορολογικό έτος εντός του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η εν λόγω υπέρβαση. 
Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του με 
δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος 
ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της φορολογικής 
περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η εν λόγω δήλωση εξόδου, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί το χρονικό διάστημα της 
υποχρεωτικής παραμονής στο ειδικό καθεστώς. 
Οι υποκείμενοι στο φόρο που εξέρχονται από το ειδικό καθεστώς 
οφείλουν, με τη δήλωση της τελευταίας πριν την έξοδό τους, 
φορολογικής περιόδου, να αποδώσουν το φόρο για όλα τα 
ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδώσει, με 
αντίστοιχη άσκηση δικαιώματος έκπτωσης των ανεξόφλητων 
φορολογικών στοιχείων που έχουν λάβει από μη ενταγμένους στο 
ειδικό καθεστώς προμηθευτές τους. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται 
το δικαίωμα έκπτωσης των πελατών των ανωτέρω προσώπων για 
τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει από τα 
πρόσωπα αυτά, μέχρι το τέλος της φορολογικής αυτής περιόδου. 

Γ. Έναρξη ισχύος 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

22.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου. 

Κεφάλαιο Ε: Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, «περαίωση» 

δηλώσεων  

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) δίνεται η δυνατότητα 

στους φορολογούμενους να υποβληθούν αρχικές, τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, 

ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή έχουν 

υποβάλλει ανακριβώς, με ελλείψεις ή δεν έχουν υποβάλλει δήλωση που καταλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του 

ν.4174/2013. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε τις διατάξεις όπως ψηφίστηκαν : 

Νέες διατάξεις 

Άρθρο 57 Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων 

1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από

τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, 

δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), 

καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της 

αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.  

2. Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται,

κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, 

καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), ή του προστίμου 

εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση, και υπολογισμός του τόκου του άρθρου 53 

του ν. 4174/2013. Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται το πρόστιμο 

του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 

3. Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος

άρθρου μέχρι και τις 31.3.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) 

ορίζεται στο οκτώ τοις εκατό (8%)του κυρίου φόρου. Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 

31.3.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 

δέκα τοις εκατό (10%) του κυρίου φόρου. 

4. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών

αναπροσαρμογής του κατωτέρω πίνακα αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής 

δήλωσης, ως ακολούθως: 

Έτος Συντελεστής αναπροσαρμογής 

Έως 2001 25,00% 

2003 23,00% 

2004 16,00% 

2005 15,00% 

2006 12,00% 

2007 10,00% 

2008 6,00% 

2009 5,00% 

2010 και μετά 0,00% 

Άρθρο 58 Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.

4174/2013, στις διατάξεις του άρθρου 57 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα 

εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.  

2. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου

της παραγράφου 1 του άρθρου 57, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 57, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών 

του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών 

εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.  

3.α. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013

κοινοποιείται μετά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή και έως το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 57, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 για φορολογικά 

αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών 

από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο, 

εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57. 
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β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά 

την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για 

τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στη σχετική εντολή και μετά την πάροδο των ενενήντα (90) ημερών και 

μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την 

υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και 

σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει  κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός. 

4.α. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση

παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου 

ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%) του κυρίου φόρου. 

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά 

την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για τα 

φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή και μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών και μέχρι το πέρας 

της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 

ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν 

έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και σε τριάντα τοις εκατό (30%) 

του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός.  

5. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός

προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει 

πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω 

προθεσμίας. Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που κατά την κατάθεση του 

παρόντος στη Βουλή δεν έχουν κοινοποιηθεί, κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των 

τριάντα (30) ημερών, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο 

τυχόν υποβληθείσας δήλωσης κατά τον παρόντα νόμο. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) του κυρίου φόρου. 

6. Για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου

57 και οι συντελεστές πρόσθετου φόρου του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται περαιτέρω κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 57. 

7. Δηλώσεις για φορολογητέα ύλη και αντικείμενα που δεν έχουν περιληφθεί σε εντολή ελέγχου, προσωρινό

προσδιορισμό ή οριστικό προσδιορισμό φόρου ή πράξη επιβολής προστίμων, υποβάλλονται οποτεδήποτε μέχρι το πέρας 

της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57. 

Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση 

1. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του

άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, 

διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα τόσο για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις ως άνω υποβαλλόμενες 

δηλώσεις όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές. Ειδικώς, τυχόν 

επιβληθέντα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4174/2013, και στην 

περίπτωση που από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής 

σε σχέση με τις υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις, τα μέτρα αίρονται μετά την καταβολή της οφειλής κατά τα 

οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις. 

2. Η υποβολή δηλώσεων κατά τις ανωτέρω διατάξεις δεν συνιστά από μόνη της κριτήριο επιλογής προς έλεγχο

σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. 

Άρθρο 60 Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση 

1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του κεφαλαίου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:

α) Στις περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή έχουν κοινοποιηθεί πράξεις 

οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων 

με βάση τις, προϊσχύσασες του ν. 4174/2013, διατάξεις, ως προς φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές. 

β) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει 

επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό.  



Σ ε λ ί δ α  | 24 

Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 57 Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων  

Δεδομένης της εξαιρετικής δημοσιονομικής συγκυρίας και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι να εκπληρώσουν τις δηλωτικές 

τους υποχρεώσεις και να εισπραχθούν τα σχετικά δημόσια έσοδα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν μέχρι 

τις 31.5.2017 μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες δηλώσεις, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα, με μείωση, 

υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, από τις κατά νόμο επιβαρύνσεις μη υποβολής, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

ή καταβολής (πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμο). Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται δηλώσεις που αφορούν φόρο, τέλος ή 

εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής 

δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής υποχρέωσης, με την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο άρθρο 60 του παρόντος νόμου για τα πρόσωπα που δεν μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.  

Εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 31.3.2017, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 

2523/1997 ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν μετά 

τις 31.3.2017 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει 

από την υποβληθείσα δήλωση. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των 

συντελεστών αναπροσαρμογής του πίνακα της παρ. 4, αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής 

δήλωσης. 

Άρθρο 58 Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση  

1. Με τη προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή 

θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη του προγράμματος καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους κατά την κατάθεση του 

γ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση. 

δ) Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του ν. 

3691/2008 (Α΄166), εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης ιη΄ του ίδιου άρθρου και νόμου. 

2. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει:

(i) πρωθυπουργοί, 

(ii) αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

(iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, 

(iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές, 

(v) διαχειριστές των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, 

(vi) γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 

(vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής, εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β΄ βαθμού, 

σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου. 

Άρθρο 61 Λοιπά ζητήματα 

1. Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις

των  προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται. 

2. Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή

της εισφοράς, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις μέχρι την 

παρέλευση της κατά τα ως άνω νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή 

απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου και διενεργείται, 

κατά περίπτωση, νέος άμεσος, διοικητικός ή  διορθωτικός προσδιορισμός, δυνάμει του οποίου επιβάλλονται σε βάρος 

του η διαφορά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του 

στις διατάξεις του παρόντος. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του 

άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση 

θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του 

Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη 

της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την ημερομηνία 

απώλειας της ρύθμισης. 

3. Τα ποσοστά πρόσθετου φόρου που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 του παρόντος

στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής

δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 57 έως 61. 
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παρόντος νόμου έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού. Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:  

2. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 57, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 57, οποτεδήποτε 

μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση 

της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.  

3. α. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 κοινοποιείται 

μετά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή και έως το πέρας της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 57, οι φορολογούμενοι μπορούν 

να υποβάλουν δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 57 για φορολογικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο της σχετικής εντολής. Οι 

σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών (ακόμη κι αν οι ενενήντα μέρες συμπληρώνονται μετά την 

31.5.2017), από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57.  

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο 

της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις και μετά την πάροδο των 

ενενήντα (90) ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57 για τα φορολογικά αντικείμενα που 

αναφέρονται στην εντολή. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο 

προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί 

προσωρινός προσδιορισμός.  

4. α. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής

πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

57, για φορολογικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο της εντολής. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας 

εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος και το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%) 

του κυρίου φόρου,  

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο 

της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις και μετά την πάροδο των εξήντα 

(60) ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται 

στην εντολή. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός 

φόρου ή προστίμων και σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός. 

5. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός 

φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και μόνο για φορολογητέα ύλη που 

δεν έχει περιληφθεί ή παραβάσεις που δεν έχουν αποκατασταθεί με τις υποβληθείσες δηλώσεις. Οριστικές πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή δεν έχουν κοινοποιηθεί, 

κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που 

τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο τυχόν υποβληθείσας δήλωσης κατά τον παρόντα νόμο. Το ποσοστό πρόσθετου 

φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κυρίου φόρου.  

6. Για τις υποβαλλόμενες του άρθρου 58 ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 57. Επιπλέον, οι συντελεστές των

πρόσθετων φόρων του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται περαιτέρω αναλόγως της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 

το έτος εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, βάσει του οικείου συντελεστή αναπροσαρμογής του 

πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 57.  

7. Δηλώσεις για φορολογητέα ύλη και αντικείμενα που δεν έχουν περιληφθεί σε εντολή ελέγχου, προσωρινό προσδιορισμό ή οριστικό 

προσδιορισμό φόρου ή πράξη επιβολής προστίμων υποβάλλονται οποτεδήποτε μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 

του άρθρου 57, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57. 

Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος νόμου δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα 

των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013, ούτε του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων 

διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές, κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου του άρθρου 13 του ν. 

2523/1997 και των κυρώσεων της υποπερ. α της περ. ιη' του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται 

στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις 

για όλες τις φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη. Εάν έχουν υποβληθεί 

διασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 46 ΚΦΔ, αυτά αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στις κανονιστικές πράξεις 

που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση 

της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον καταβληθεί η οφειλή 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στις οικείες κανονιστικές πράξεις. Η υποβολή δηλώσεων κατά τα 

ως άνω δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής προς έλεγχο κατ' άρθρο 26 ΚΦΔ. 

Άρθρο 60 Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση  

Στο άρθρο αυτό ορίζονται πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου. 

Άρθρο 61 Λοιπά ζητήματα  
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στην 

παρούσα ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με άλλες υποχρεώσεις του φορολογούμενου και οι σχετικές δηλώσεις δεν 

ανακαλούνται. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται η καταβολή του φόρου και των επ' αυτού επιβαρύνσεων καθώς και οι 

επιπτώσεις σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα οριζόμενα. Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να 

ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 57 έως 61 του παρόντος. 

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(σ.σ. από 22.12.2016). 

Ε. Ερωτήσεις απαντήσεις 

1. Ποιες πηγές εισοδημάτων και ποιους φόρους αφορά η ρύθμιση;
Αφορά κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων, κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013. 

Αναλυτικά: 

Φόροι (άρθρο 2 Κ.Φ.Δ.) 
α. Φόρο Εισοδήματος. 
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. 
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο 
φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του 
Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' . 
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα. 

Είδος δηλώσεων - Παράρτημα Κ.Φ.Δ. 
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), 
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α' του ν. 3427/2005), 
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), 
Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν. 3986/2011), 
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013). 
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), 
Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975), 
Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013), 
Φόρος επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013), 
Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 
3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012), 
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010), 
Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και 
Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011), 
Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του ν. 3775/2009), 
Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 
2 του ν. 3037/2002), 
Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), 
Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011),  
Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, 
άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
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του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), 
Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009), 
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του ν. 
1402/1983), 
Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο 
παρ. 6 του ν. 3845/2010), 
Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), 
Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987), 
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010), 
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), 
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005), 
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997), 
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008), 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53 του ν. 4021/2011), 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), 
Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010), 
Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009), 
Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009  
και 5 του ν. 3845/2010), 
Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), 
Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004), 
Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), 
Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), 
Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986) 
Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει) 
Φόρος Διαμονής 
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 

2. Μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (άνευ φόρου);
Ναι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες 
δηλώσεις, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα. 

3. Μπορούν να υπαχθούν δηλώσεις της τρέχουσας περιόδου;
Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται δηλώσεις που αφορούν φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), εφόσον η προθεσμία υποβολής της 
αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής 
υποχρέωσης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 60 του παρόντος νόμου για τα πρόσωπα 
που δεν μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση. 

4. Μέχρι πότε μπορεί να υπαχθεί κάποιος στην ρύθμιση;
Μέχρι και τις 31.5.2017 (Βλέπε και επόμενη ερώτηση για λοιπές περιπτώσεις) 

Περίοδος Πρόσθετος φόρος 

Μέχρι και την 31.3.2017 8% 

Από 1.4.2017 έως 31.5.2017 10% 

5. Υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου μπορούν να υπαχθούν;
1. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί
εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη του προγράμματος καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους κατά 
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την κατάθεση του παρόντος νόμου έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή 
προστίμων, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. 
2. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας της
31η Μαΐου 2017, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης 
παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή 
της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος. 
3. α. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013 κοινοποιείται μετά την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου στη Βουλή (ήτοι μέχρι τις 
12.12.2016) και έως την 31.5.2017, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις  για 
φορολογικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο της σχετικής εντολής. Οι σχετικές δηλώσεις 
υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών (ακόμη κι αν οι ενενήντα μέρες 
συμπληρώνονται μετά την 31.5.2017), από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης 
παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 57. 

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή 
προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών. Ο 
φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις και μετά την πάροδο των ενενήντα (90) ημερών και 
μέχρι το πέρας της προθεσμίας της 31ης Μάιου 2017,  για τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται 
στην εντολή. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος 
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει 
κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και σε τριάντα τοις 
εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός. 

4. α. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή
ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 οι φορολογούμενοι 
μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που 
αποτελούν αντικείμενο της εντολής. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου  και το ποσοστό του πρόσθετου φόρου 
ορίζεται σε δέκα τρία τοις εκατό (13%) του κυρίου φόρου, 

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή 
προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών. Ο 
φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις και μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών και 
μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για τα φορολογικά αντικείμενα που 
αναφέρονται στην εντολή. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο 
πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα 
δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων 
και σε τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός 
προσδιορισμός. 

5. Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός
διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις 
δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του 
παρόντος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και 
μόνο για φορολογητέα ύλη που δεν έχει περιληφθεί ή παραβάσεις που δεν έχουν αποκατασταθεί με 
τις υποβληθείσες δηλώσεις. Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
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προστίμων που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή δεν έχουν κοινοποιηθεί, κοινοποιούνται 
μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του 
οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο τυχόν υποβληθείσας δήλωσης κατά τον 
παρόντα νόμο. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κυρίου 
φόρου. 

6. Για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 57. Επιπλέον, οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων του παρόντος άρθρου 
αναπροσαρμόζονται περαιτέρω αναλόγως της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το έτος 
εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, βάσει του οικείου συντελεστή 
αναπροσαρμογής του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 57 του νομοσχεδίου. 

6. Ποια είναι τα οφέλη που έχω εάν υπαχθώ στην ρύθμιση;
Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος νόμου δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 
58Α και 59 του ν. 4174/2013, ούτε του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή 
άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές, κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του μέτρου του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών καταστάσεων) 
και των κυρώσεων της υποπερ. α της περ. ιη' του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, (έγκλημα φοροδιαφυγής) 
για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις 
παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για όλες τις 
φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη.  
Εάν έχουν υποβληθεί διασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 46 ΚΦΔ, αυτά αίρονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού. 
Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής 
οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον 
καταβληθεί η οφειλή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στις οικείες 
κανονιστικές πράξεις. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/715
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3691/year/2008/article/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
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7. Τι θα πληρώσω εάν υπαχθώ στη ρύθμιση;
α) Για περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων που αφορούν σε χρήσεις έως 31.12.2013: Εφόσον προκύπτει 
φόρος για καταβολή, μετά την υποβολή της δήλωσης, (υπολογίζεται με τους εκάστοτε συντελεστές που 
ίσχυαν το έτος της δήλωσης),  στη συνέχεια υπολογίζεται πρόσθετος φόρος επί του οφειλόμενου 
κύριου φόρου, με 8% ή 10% αντίστοιχα, ανάλογα με την περίοδο υπαγωγής στην ρύθμιση (δείτε 
ερώτημα 4). 
Ο πρόσθετος αυτός φόρος αναπροσαρμόζεται βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής του κατωτέρω 
πίνακα αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, ως 
ακολούθως: 

Έτος 
Συντελεστής 
αναπροσαρμογής 

Έως 2001 25,00% 

2002 23,00% 

2003 20,00% 

2004 16,00% 

2005 15,00% 

2006 12,00% 

2007 10,00% 

2008 6,00% 

2009 5,00% 

2010 και μετά 0,00% 

Δείτε εδώ επίσης τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν από το 2000 μέχρι και σήμερα 

Παράδειγμα 
Έστω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας θέλει να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για τη χρήση 2008 (οικ. έτος 2009) προκειμένου να δηλώσει ένα αδήλωτο εισόδημα 
200.000,00 ευρώ.  
Με βάση τα ανωτέρω με την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης θα προκύψουν τα ακόλουθα: 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η κλίμακα φόρου της χρονιάς εκείνης για μη μισθωτούς ήταν η 
παρακάτω: 

β) Για περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων που αφορούν σε χρήσεις από 2014 και μετά (σ.σ. υπό την 
προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι την 30.9.2016):  
Με την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός 
προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του του προστίμου 
εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση, και υπολογισμός του τόκου 
του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.  

8. Ποιες περιπτώσεις δεν υπάγονται στην ρύθμιση
α) Οι περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή έχουν 
κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή 
αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις, προϊσχύσασες του ν. 4174/2013, 
διατάξεις, ως προς φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές. 
β) Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις 
οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό. 
γ) Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά 
η δήλωση. 
δ) Οι περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 
3 του ν. 3691/2008 (Α' 166), εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης ιη' του ίδιου 
άρθρου και νόμου. 

9. Ποια πρόσωπα εξαιρούνται από την ρύθμιση;
Δεν δύνανται να υπαχθούν στην ρύθμιση πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει:  
(i) πρωθυπουργοί, 
(ii) αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 
(iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, 
(iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές, 
(v) διαχειριστές των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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(vi) γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 
(vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων του παρόντος άρθρου, εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι 
και β' βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου. 

10. Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των ποσών και των προστίμων;
Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, 
ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις. 

11. Μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οι φόροι που θα προκύψουν;
Ναι, μπορούν να υπαχθούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις των νόμων 4152/2013 και 4174/2013 (Δείτε 
εδώ σχετικά). 

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι φόροι ή κάποια δόση εφόσον το ποσό υπαχθεί
στις ρυθμίσεις ως άνω; 
Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει 
των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος, 
διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός, δυνάμει του οποίου επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά 
πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής 
του στις διατάξεις του παρόντος. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του 
ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών 
ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα 
λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της 
παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία απώλειας της 
ρύθμισης. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
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Κεφάλαιο ΣΤ:  Αποδοχή καρτών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, διαβίβαση στοιχείων στην 

Γ.Γ.Δ.Ε., έπαθλα, μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών  

Ι. Υποχρέωση αποδοχής καρτών 

Α. Γενικά 

Με το άρθρο 65 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων 

πληρωμής με κάρτα και δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τις κατηγορίες 

επιχειρήσεων που θα εμπίπτουν στην υποχρέωση αποδοχής καρτών, ώστε σταδιακά να καθιερωθεί η 

χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις επιχειρήσεις, με τη διαμεσολάβηση αδειοδοτημένων 

παρόχων.  

Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 όπως ψηφίστηκαν : 

Άρθρο 65. Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός

ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται 

μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.  

2. Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με

νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113). Για 

την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά, καθώς και την είσπραξη για λογαριασμό τρίτου εν γένει, 

οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως 

αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά 

στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, ορίζονται τα εξής:

α. οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ,  

β. η προθεσμία συμμόρφωσης, 

γ. Οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους 

Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, 

δ. οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης καθώς και η σύνταξη αναφορών, που καταγράφουν τη 

συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Νόμου, 

ε. οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υπό Α' έως δ' υποχρεώσεων, 

στ. η επέκταση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 και σε άλλα μέσα πληρωμής, και 

ζ. οι αρμόδιες αρχές και τα μέσα προσφυγής και δικαστικής προστασίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 

Τμήματος Α' . 

Γ. Αιτιολογική έκθεση 
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 65 Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα 

Καταληκτικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, στο 

σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο του άρθρου 66, δίνεται η 

δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα εμπίπτουν στην υποχρέωση 

αποδοχής καρτών, ώστε να γίνει σταδιακή, ομαλή μετάβαση στην καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το 

εύρος της οικονομίας. Στόχος είναι η τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, δια μέσου 

στοιχείων συναλλαγών που διαβιβάζονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η διαμεσολάβηση τρίτων 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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επιχειρήσεων, που δεν αποτελούν αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, για την αποδοχή πληρωμών των 

πραγματικών δικαιούχων πληρωμής διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των εσόδων 

των δικαιούχων πληρωμής και δημιουργεί συνθήκες απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται η 

απαγόρευση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά καθώς και η απαγόρευση είσπραξης για λογαριασμό τρίτου 

εν γένει για κάθε πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των εξοφλήσεων λογαριασμών, από επιχειρήσεις που δεν αποτελούν 

αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να διαβιβάζουν τη σχετική συναλλακτική δραστηριότητα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτου που ρητώς προβλέπονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. τουριστικοί και ασφαλιστικοί πράκτορες, πωλήσεις με 

αντικαταβολή κλπ.).  

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις (υποχρεωτική αποδοχή πληρωμής μέσω καρτών) θα ισχύσουν από την 

ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών με 

την οποία θα καθοριστούν και οι υπόχρεοι, οι διαδικασίες, οι κυρώσεις και λοιπά θέματα. 

ΙΙ. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή για την αποδοχή καρτών 

Α. Γενικά 

Με το άρθρο 66 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) θεσπίζονται το πλαίσιο υποχρεωτικής 

ενημέρωσης και δικαιωμάτων μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αναφορικά με την αποδοχή 

καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 όπως ψηφίστηκαν : 

Άρθρο 66. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά

με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν 

επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του 

καταστήματος και στο ταμείο.  

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους

χιλίων (1.000) ευρώ. 

3. Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις

της παραγράφου 1, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

4. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου της παραγράφου 2

ορίζεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των 

Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά

με τη διενέργεια του ελέγχου, τον τρόπο επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 

6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α' 90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν. 2946/ 2001 (Α' 224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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7. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της, η οποία ασκείται ενώπιον του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου, και ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια 

του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής 

εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. 

8. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού

Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, 

μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

9. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα

(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση 

πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. 

Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα 

προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.  

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, εκτός από τη διάταξη

της παραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 66 Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή  

Θεσπίζεται ένα σαφές πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης και τα δικαιώματα μεταξύ καταναλωτών και 

επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση μέσων 

πληρωμής με κάρτα. Επιπρόσθετα, καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές, στις 

περιπτώσεις παραβάσεων. 

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1.2.2017 εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 5 η οποία ισχύει 

από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. από 22.12.2016). 

ΙΙΙ. Διαβίβαση στοιχείων για έλεγχο των συναλλαγών, όριο συναλλαγών με μετρητά 

Α. Γενικά 

Με το άρθρο 69 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαβίβαση 

δεδομένων συναλλαγών στην Γ.Γ.Δ.Ε. (σ.σ. Α.Α.Δ.Ε. από 1.1.2017) για τον έλεγχο των συναλλαγών και 

μειώνεται το όριο των συναλλαγών από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ, πάνω από το οποίο θα πρέπει οι 

συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών) πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 όπως ψηφίστηκαν : 

Άρθρο 69. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 

167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης 

αυτών.»  

2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση 

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των 

υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, 

όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση 

ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.» 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις 

των φορολογούμενων της παραγράφου 1, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη 

διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τη διαβίβασή τους.» 

Ας δούμε πως διαμορφώνονται οι παράγραφοι του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 που τροποποιούνται: 

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου 

1. Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες και

πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του 

Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, 

διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικο-

νομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο 

χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του 

προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον 

κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των 

δεδομένων. 

1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των

άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των 

εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της 

μεθόδου έκδοσης αυτών.  

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου 

3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων 

(1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, 

αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με 

χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού 

και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών 

με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για 

την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.  

3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500)

ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, 

αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη 

χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου 

πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό 

έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση 

ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των 

στοιχείων αυτών με μετρητά.  

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος 

διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το 

όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης, η 

διαδικασία πρόσβασης των πιστοποιημένων χρηστών και κάθε 

άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και των διατάξεων 

του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ..  

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η 

έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των 

φορολογούμενων της παραγράφου 1, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία 

και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και 

την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
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Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 69 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 

Καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών. 

Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των 

συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά 

με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά 

τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ.). Δεν επιτρέπεται 

εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.  

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 3 και 6 άρθρου 20 του ν. 3842/2010 ισχύουν από την δημοσίευση του 

νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. από 22.12.2016).  

Να σημειώσουμε εδώ ότι θα περιμένουμε την απόφαση του Υπ. Οικονομικών που θα καθορίζει κάθε 

σχετική λεπτομέρεια για τη διαβίβαση ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Δ.Ε. των λογιστικών αρχείων – στοιχείων. 

IV. Κληρώσεις (λοταρία) για συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) καθορίζεται πρόγραμμα 

δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση μέσων πληρωμής, κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή την 

λήψη υπηρεσιών. 

Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε τις διατάξεις του άρθρου 70 όπως ψηφίστηκαν : 

Άρθρο 70. Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (Λοταρία) 

1. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου

πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα 

δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου, οι τυχεροί, επιβραβεύονται με χρηματικά ή και σε είδος 

έπαθλα.  

Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατά τις διενεργούμενες κληρώσεις επιβαρύνει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα (12) εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια

αναφορικά με το ως άνω πρόγραμμα κληρώσεων, όπως ενδεικτικά η διάρκεια του προγράμματος, η διαδικασία 

και η συχνότητα των κληρώσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία συμμετοχής, τα μέσα καταχώρισης των 

συναλλαγών που συμμετέχουν στις κληρώσεις, ο καθορισμός των χρηματικών ή και σε είδος βραβείων, καθώς 

και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης λεπτομέρεια. 

Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 70 Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (Λοταρία) 

Καθορίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί 

με τη χρήση μέσων πληρωμής, κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή την λήψη 

υπηρεσιών.  

Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατά τις διενεργούμενες κληρώσεις επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος.  

Ο Υπουργός Οικονομικών ρυθμίζει οποιοδήποτε σχετικό θέμα για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων, 

ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω επιπρόσθετο κίνητρο.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 

από 22.12.2016). 

V. Σύσταση συστήματος μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016)  συστήνεται σύστημα 
μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών με υποχρέωση των επιχειρήσεων να 
δηλώνουν μέσω Taxisnet τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (που έχουν 
συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο παρόχων του Taxisnet) των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικές 
πληρωμές. 

Β. Νέες διατάξεις 

Ας δούμε τις διατάξεις του άρθρου 71 όπως ψηφίστηκαν : 

Άρθρο 71. Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συστήνεται «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ. Π.) των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών (card acquirers) 

με έδρα το εξωτερικό και οι ο-ποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις στην Ελληνική 

επικράτεια, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, 

την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέμησης 

της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου 

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία 

για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται στους ως άνω αναφερόμενους Παρόχους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου 

των στοιχείων έναντι των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών του δημοσίου και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε 

αυτό. 

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ορίζονται ως υπόχρεα πρόσωπα τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/201 4, 

συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 

3862/2010 και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική 

επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και οι φορείς 

αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers) που δραστηριοποιούνται με έδρα 

το εξωτερικό ή την Ελλάδα και εξυπηρετούν επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια. Οι αρχές και υπηρεσίες του Δημοσίου 

του πρώτου εδαφίου φέρουν την ευθύνη επιβεβαίωσης της νομιμότητας και σκοπιμότητας των διαβιβαζόμενων αιτημάτων 

παροχής πληροφοριών. Η πρόσβαση των λοιπών αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ. Π. 

επιτρέπεται μόνο αν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η άρση του απορρήτου του πρώτου εδαφίου της παρούσας. 

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και 

Λ.Π. αφορούν τις υποχρεώσεις των παρόχων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 κατά την τελευταία 

δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών προς το Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π..»  

2. Στο άρθρο 62 του ν. 4170/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

«7. Δημιουργείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει τα υπόχρεα πρόσωπα 

της παραγράφου 1 , τα οποία έχουν ενεργοποιήσει την πρόσβασή τους στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.. Το μητρώο είναι προσβάσιμο 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET. 

8. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και είναι τελικοί αποδέκτες

χρηματικών ποσών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο πράξης πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, σημείο 13 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4170/year/2013/article/62
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/527
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/226
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/380
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4170/year/2013/article/62
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/527
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του Κανονισμού 2015/751, υποχρεούνται στη δήλωση του συνόλου των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 με τα 

οποία συνεργάζονται, εντός τριάντα (30) ημερών από την δημιουργία του μητρώου της παραγράφου 7 ή την εκκίνηση της 

όποιας νέας συνεργασίας τους. Η δήλωση των σχετικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. 

9. Για το σκοπό της συνεκτικής και ορθής αποτύπωσης των δεδομένων των συναλλαγών των φυσικών και νομικών

προσώπων της παραγράφου 8, με ενιαίο τρόπο, τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1, που αποκτούν πρόσβαση στο 

Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα της «Υπηρεσίας Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και 

Μη Φυσικά Πρόσωπα» όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 3979/2011.»  

3. Μετά το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 προστίθεται νέο άρθρο 62Α που έχει ως εξής:

«Αρθρο 62Α  Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη 

1. Στις περιπτώσεις συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως ενδεικτικά μέσω μεταφοράς από

λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), μέσω χρήσης κάρτας πληρωμής καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, 

κουπόνι, voucher, καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, με ταυτοποίηση του 

κατόχου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» όπως ισχύει, και της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η 

χρήση μη-ονομαστικοποιημένων, μη-ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση 

συναλλαγών με οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, 

λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 του παρόντος. 

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α' 107), τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α' 113), και τα ιδρύ ματα 

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218) που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν 

αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

2. Με απόφασή του, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εξαιρεί από την απαγόρευση χρήσης μη-ταυτοποιημένων και μη-

ονομαστικοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών, δραστηριότητες 

δικαιούχων που κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, και οι οποίες δεν 

παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως οι παράγοντες κινδύνου αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Αρθρο 16, παράγραφος 

3, Παραρτήματος ΙΙΙ της «ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μάϊου 2015. 

3. Απαγορεύεται ρητά η διανομή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και η είσπραξη έναντι

τρίτου εν γένει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και μετρητά, από παντός είδους οντότητες του ν. 4308/2014, που δεν 

αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή Αντιπροσώπους ή υποκαταστήματα αυτών, βάσει 

των οριζόμενων στο ν. 3862/2010 και το ν. 4021/2011. Η Αντιπροσώπευση Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών αφορά μόνο 

στα Ιδρύματα Πληρωμών και στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, εξαιρουμένων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όπως 

προβλέπεται στον ν. 3862/2010 και ν. 4021/2011. 

4. Στην περίπτωση ακύρωσης, επιστροφής, αποζημίωσης ή απόδοσης κέρδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας

συναλλαγής με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, η πίστωση του πληρωτή διενεργείται από την οντότητα του ν. 4308/2014 

υποχρεωτικά στο ίδιο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και δια μέσου του ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, από το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή. 

5. Οντότητες του ν. 4308/2014 με υποχρεώσεις αυξημένης δέουσας επιμέλειας των πελατών τους, σύμφωνα με τους ν.

3691/2008 και ν. 3932/2011, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συλλέγουν τα 

στοιχεία ταυτοποίησης και δέουσας επιμέλειας των πληρωτών ανά συναλλαγή, υποχρεωτικώς δια μέσου των 

συνεργαζόμενων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010.»  

4. Η ισχύς των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου 62Α του ν. 4170/2013 αρχίζει τρείς (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του

παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 71 Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις  

Καταρτίζεται ενός συνεκτικός μηχανισμός για την συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, διαμέσου των παροχών υπηρεσιών 

πληρωμών, που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των 

στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα 

ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών 

πληρωμών («card acquirers") ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, με ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, που 

παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρετώντας Ελληνικές επιχειρήσεις, διασυνδέονται στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και τροφοδοτούν με στοιχεία τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων 

Οι ως άνω πάροχοι, που διαβιβάζουν στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβάνονται 

σε δημόσιο μητρώο που είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεουνται να δηλώνουν μέσω του TAXISNET τους συνεργαζόμενους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωμών, διαμέσου των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν 

πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μεταξύ αυτών που έχουν συμπεριληφθεί στο ως άνω δημόσιο μητρώο. Κατ' αυτό 

τον τρόπο, οι οικείες Αρχές έχουν τη δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων 

δια μέσου των δεδομένων συναλλαγών που διαβιβάζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.  

Η περίπτωση που επιχείρηση δεν δηλώνει συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δηλοί ότι αυτή δεν 

αποδέχεται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και, κατά συνέπεια, δεν διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών τα 

δεδομένα των συναλλαγών. Η περίπτωση αυτή συνιστά υπόθεση υψηλής προτεραιότητας για τον περαιτέρω 

έλεγχο ενδεχόμενης απόκρυψης φορολογητέας ύλης.  

Το μέτρο θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών με οργανωμένο τρόπο από τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ένα σύγχρονο οπλοστάσιο για τον 

προσδιορισμό των πραγματικών εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και με σκοπό την δραστική καταπολέμηση του ξεπλύματος 

μαύρου χρήματος και της φοροαποφυγής, εισάγεται η υποχρέωση ταυτοποίησης των μέσων πληρωμής για 

ηλεκτρονικές συναλλαγές από το πρώτο ευρώ. Η χρήση μη ονομαστικοποιημένων και μη ταυτοποιημένων 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με δικαιούχους που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται.  

Από την απαγόρευση χρήσης ανωνύμων μέσων πληρωμής θα εξαιρούνται συγκεκριμένοι τομείς οι οποίοι θα 

προσδιορίζονται εκάστοτε, από τον Υπουργό Οικονομικών σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου 

όπως ενδεικτικά στον τομέα της σίτισης κλπ.  

Παράλληλα με τα οφέλη καταπολέμησης του «ξεπλύματος» χρήματος, οι προβλέψεις του Άρθρου 71 θα 

αποτρέψουν τη χρήση ανώνυμων μέσων πληρωμής εκδόσεως άγνωστων παροχών πληρωμών του εξωτερικού, 

που διευκολύνει την απόκρυψη συναλλαγών Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων εις βάρος των δημοσίων 

εσόδων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Επιπρόσθετα, το άρθρο 71 ενισχύει το πλαίσιο καταγραφής και ταυτοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

και απαγορεύει ρητά την αδήλωτη και ανεξέλεγκτη διανομή ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και την ανώνυμη 

είσπραξη έναντι τρίτου, με τρία ουσιαστικά μέτρα:  

α) Απαγορεύεται η διανομή ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και η είσπραξη έναντι τρίτου τόσο με ηλεκτρονικά 

μέσα πληρωμής όσο και με μετρητά από μη ελεγμένους φορείς και οντότητες, που δεν έχουν εκπληρώσει στο 

ακέραιο τις υποχρεώσεις Αντιπροσώπευσης όπως αυτές ορίζονται αποκλειστικά για τα ιδρύματα πληρωμών και 

τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, βάσει των Ν. 3862/2010 και Ν. 4021/2011. Η έννοια του αντιπροσώπου 

πιστωτικού ιδρύματος δεν υφίσταται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

β) Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος από 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του στοιχηματισμού και των τυχερών παιγνίων καθώς και 
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στον τομέα της διάθεσης και εμπορίας όπλων, καθώς αποτελούν τομείς υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. 

γ) Κατά την πραγματοποίηση ακύρωσης, επιστροφής, αποζημίωσης ή απόδοσης κέρδους στο πλαίσιο 

ηλεκτρονικής συναλλαγής, η επιχείρηση υποχρεούται στην πίστωση του πληρωτή με χρήση του ιδίου μέσου 

πληρωμής και διαμέσου του ίδιου παρόχου από τον οποίο έγινε η αρχική συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η «κλειστή ροή» χρήματος (closed-loop) στο πλαίσιο της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση από 

και προς το ίδιο ταυτοποιημένο μέσο πληρωμής, αποκλείοντας περιπτώσεις έμμεσης χρηματοδότησης τρίτων, 

ανώνυμων αποδεκτών με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος.  

δ) Επιχειρήσεις που υπέχουν τις υποχρεώσεις αυξημένης επιμέλειας των νόμων 3691/2008 και 3932/2011 και 

οφείλουν να συλλέγουν και να τηρούν στοιχεία των πελατών τους προς το σκοπό της καταπολέμησης του 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος, υποχρεούνται να συλλέγουν με δέουσα επιμέλεια τα στοιχεία ταυτοποίησης και 

των πληρωτών ανά συναλλαγή υποχρεωτικά μέσω των παροχών υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010, με 

τους οποίους συνεργάζονται. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι εν λόγω επιχειρήσεις αξιοποιούν τα πλέον 

επίκαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης του πληρωτή και δη ανά συναλλαγή μέσω των παροχών. Παράλληλα, 

η προβλεπόμενη διαδικασία μειώνει σημαντικά το κόστος τήρησης πολλαπλών αρχείων ταυτοποίησης των ίδιων 

πληρωτών για τις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, καθώς αξιοποιούνται ήδη υφιστάμενα 

στοιχεία ταυτοποίησης και ελέγχου ξεπλύματος χρήματος που, ούτως ή άλλως, υποχρεούνται να τηρούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.  

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου 62Α του ν. 4170/2013 αρχίζουν τρείς (3) μήνες μετά 

τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. από 22.3.2017) ενώ οι υπόλοιπες 

διατάξεις ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. από 

22.12.2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4170/year/2013/article/62%CE%91
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Κεφάλαιο Ζ: Αλλαγές και τροποποιήσεις στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) επέρχονται αλλαγές και 
προσθήκες στο άρθρο 12 του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. θα ρυθμιστούν τα 
θέματα εφαρμογής, θα καθοριστούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης καθώς του δίνεται η δυνατότητα να επιβάλει υποχρέωση ενημέρωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. (σ.σ. 
Α.Α.Δ.Ε. από 1.1.2017). 

Β. Νέες διατάξεις  

Ας δούμε πως διαμορφώνεται η παρ. 13 μετά τις αλλαγές καθώς και η παρ. 16 που προστίθεται στο 

άρθρο 12 του ν. 4308/2014:  

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
13. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης
με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του 
μέσου της παραγράφου 8, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε 
περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού της παραγράφου 8 
του παρόντος άρθρου λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήματος. Με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της 
παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής αυτής 
της παραγράφου, καθώς και να επιβάλλονται υποχρεώσεις 
ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.   

13. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης
με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του 
μέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε 
περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης 
παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
του εξοπλισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την 
αποτροπή επαναλήψεων του προβλήματος. Με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της παραγράφου 9 
δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου 
αυτής, καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση ενημέρωσης της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.  

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων 
και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και 
αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 

Γ. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 74 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α' 251)  

Αποσαφηνίζεται ο Ν. 4308/2014, ώστε να υλοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο της λιανικής 

πώλησης και να μειωθεί σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης πλήρως ηλεκτρονικών μεθόδων 

τιμολόγησης.  

Δ. Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις της παρ. 13 του  άρθρου 12 του ν. 4308/2014 ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. από 22.12.2016) και της παρ. 16 από την ημερομηνία που θα 

καθοριστεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Κεφάλαιο Η: Προσθήκη στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(Πρόστιμο παραβάσεων Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών) 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 98 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) επέρχονται αλλαγές στο 

άρθρο 72 του ν. 4174/2013 καθώς προστίθεται νέα παράγραφος 49 με την οποία ορίζεται το διοικητικό 

πρόστιμο που εφαρμόζεται και για ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε περιόδους 

που άρχισαν πριν την 1.1.2012.  

Ειδικότερα στο ανωτέρω άρθρο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 98. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170) προστίθεται παράγραφος 49 ως εξής: 

«49. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται και για ενδοομιλικές 

συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε περιόδους που άρχισαν πριν από την 1.1.2012, εφόσον η υπόθεση είναι 

εκκρεμής κατά τη δημοσίευση του παρόντος ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4174/2013 είναι ευνοϊκότερες για τον υπόχρεο, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης των ενδοομιλικών συναλλαγών.» 

Β. Αιτιολογική έκθεση 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις διατάξεις αυτές: 

Άρθρο 99 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Σε συμπλήρωση των μεταβατικών διατάξεων περί προστίμων του ν. 4337/2015, με την προτεινόμενη ρύθμιση 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις που αφορούν τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών 

υπό το προϊσχύσαν καθεστώς του άρθρου 39Ατου ν. 2238/1994 (το οποίο εφαρμοζόταν για ενδοομιλικές συναλλαγές έως 

την 1.1.2012) καθώς και του άρθρου 4 παρ. 5 και 6 του ν. 2523/1997 (το οποίο εφαρμοζόταν για ενδοομιλικές συναλλαγές 

έως την 1.1.2014). Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι διατάξεις των άρθρων 56 ή της παρ. 19 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, 

κατά περίπτωση, θα εφαρμόζονται τόσο για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποθέσεις ενώπιον της 

Φορολογικής Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ όσο και για πράξεις που θα εκδοθούν μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησης των ενδοομιλικών συναλλαγών, εφόσον είναι 

ευνοϊκότερες για τον φορολογούμενο από τις αντίστοιχες προϊσχύσασες διατάξεις των άρθρων 39Α του ν. 2238/1994 και 4 

παρ. 5 και 6 του ν. 2523/1997. 

Γ. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ. 

από 22.12.2016). 

Κεφάλαιο Θ: Προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου και της εισφοράς 

πλοίων ν. 27/1975 (Α' 77). 

Α. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 122 του πολυνομοσχεδίου (ήδη ν. 4446/2016) ορίζεται η προθεσμία 

καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου και της εισφοράς πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/72
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/72
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/56
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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27/1975 (Α' 77) γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα 

από την ημερομηνία υποβολής αυτής.  

Ειδικότερα στο ανωτέρω άρθρο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 122. Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 77) 

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου και της εισφοράς πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'

77) γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία

υποβολής αυτής. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 

του ν. 27/1975. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 μετά 

την 31 η Δεκεμβρίου του έτους ύψωσης της ελληνικής σημαίας, η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνεται 

μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής. 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2017 και
αφορούν σε φορολογικές περιόδους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. 

Β. Έναρξη ισχύος 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1.1.2017 και αφορούν σε φορολογικές περιόδους από την 

ημερομηνία αυτή και εφεξής. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204

