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Θέµα: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά µε τα ανώτατα όρια πρόσθετων 
φόρων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά 
κίνητρα εθελοντικής συµµόρφωσης. 
 
 Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε το 
παραπάνω θέµα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις : 
 
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007, ο 
φορολογούµενος εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, µπορεί να 
υποβάλλει αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. 
και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών µε µείωση στο ½ των πρόσθετων 
φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσµων δηλώσεων από τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 . 
 
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του 
ν.3943/2011 και ισχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (31.3.2011), 
προβλέπεται ότι τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων δεν µπορούν να υπερβούν: α) το 
εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης και β)το εκατόν είκοσι 
τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης η µη υποβολής δήλωσης, του 
φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει 
επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον 
δικαιούνται.  
 
Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στις περιπτώσεις 
ανταπόκρισης του φορολογούµενου και υποβολής των σχετικών δηλώσεων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007, οι προβλεπόµενοι πρόσθετοι φόροι 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσµων δηλώσεων 
µειώνονται στο ½, χωρίς τα ανώτατα αυτά όρια των πρόσθετων φόρων να µπορούν 
να υπερβούν το 60%. 
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