Προς ΣΑΤΕ

Αθήνα 1/9/2008

Υπόψη: ∆.Σ.
ΘΕΜΑ: Νέο Φορολογικό Νοµοσχέδιο.
Κύριοι,
σας στέλνω συνηµµένα: α) Περίληψη και Σχόλια επί των άρθρων του Νέου
Φορολογικού Νοµοσχεδίου που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τα Μέλη µας και
β) Κωδικοποίηση του Νόµου για την περαίωση των φορολογικών υποθέσεων, όπως
θα ισχύσει αν ψηφιστεί το φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως έχει δηµοσιευτεί.
Σε γενικές γραµµές τα σοβαρότερα θέµατα που προκύπτουν είναι:
Α) Αύξηση της φορολογίας µέσω της φορολόγησης των διανεµοµένων κερδών των
Ανωνύµων Εταιρειών µε συντελεστή 10%,
Β) Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος της επόµενης χρήσης από 65%
σε 80%. Αυτό θα επηρεάσει Ταµειακά περισσότερο τα µέλη µας που εµφανίζουν
κέρδη άνω του 15% των εσόδων τους,
Γ) Ρύθµιση οφειλών,
∆) Ρύθµιση – περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων και
Ε) Αύξηση κατά 20% των τελών κυκλοφορίας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες και σχόλια αναφέρονται στα συνηµµένα έγγραφα που
σας στέλνω.
Με τιµή,
Σ. Γιαννίρης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και ∆, ΤΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ.
Άρθρο 14
Φορολογικές κλίµακες
Όπως είναι γνωστό υπάρχουν δύο κλίµακες υπολογισµού φόρου εισοδήµατος
για τα φυσικά πρόσωπα.
Μία κλίµακα για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος από µισθούς και
συντάξεις και µία δεύτερη κλίµακα για τον υπολογισµό του φόρου
εισοδήµατος από λοιπές πηγές.
Με την δεύτερη κλίµακα υπολογίζεται και ο φόρος των ελευθέρων
επαγγελµατιών (πολιτικοί µηχανικοί κλπ.)
Το πρώτο κλιµάκιο αυτής της κλίµακας προέβλεπε µέχρι τώρα ότι εισόδηµα
µέχρι 10.500 €, ήταν αφορολόγητο. Με το άρθρο αυτό εισάγεται φορολογικός
συντελεστής 10%, από το τέταρτο έτος δραστηριότητας και µετά.
∆ηλαδή έχουµε µία φορολογική επιβάρυνση 10.500 Χ 10% = 1.050 €
ετησίως στα καθαρά εισοδήµατα των µηχανικών κλπ.
Εξάλλου µε το ίδιο άρθρο προβλέπεται σταδιακή µείωση του ενδιάµεσου
συντελεστή 25% των δύο παραπάνω κλιµάκων ως εξής:
Χρήση 2010 – 24%
Χρήση 2011 – 23%
Χρήση 2012 – 22%
Χρήση 2013 – 21%
Χρήση 2014 – 20%
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες το σχετικό κλιµάκιο αφορά εισόδηµα από
12.000 έως 30.000 €
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήµατα από 1/1/2009 και µετά.
Άρθρο 15
Συντελεστές φορολογίας κοινοπραξιών κλπ.
Όπως είναι γνωστό τα καθαρά κέρδη για κοινοπραξίες και για αστικές εταιρίες,
συµµετοχικές και αφανείς εταιρίες, φορολογούνται µε συντελεστή 25%.
Με το άρθρο αυτό µειώνεται σταδιακά ο συντελεστής ως εξής:
Χρήση 2010 – 24%
Χρήση 2011 – 23%
Χρήση 2012 – 22%
Χρήση 2013 – 21%
Χρήση 2014 – 20%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρα 16 και 21
Κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
Όπως είναι γνωστό επί των πωλήσεων µέσω χρηµατιστηρίου µετοχών
εισηγµένων υφίσταται ένας φόρος 3‰.
Με τις διατάξεις του άρθρου 21, ο φόρος αυτός επεκτείνεται και στις
εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές και από 1/1/2009 καταργείται.
Με το άρθρο 16 επιβάλλεται από 1/1/2009 εφόσον έχουν αποκτηθεί µετά την
1/1/2009, φόρος 10% σε βάρος του πωλητή και εφόσον πωλούνται σε τιµή
ανώτερη της απόκτησης ως εξής:
1) Επί πωλήσεων µετοχών εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο από φυσικά
πρόσωπα ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
2) Επί πωλήσεων µετοχών από επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής που
τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Σε περίπτωση
µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις (δηλαδή µε τον ισχύοντα τότε συντελεστή
φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης) και από τον οφειλόµενο φόρο
εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 10%.
Οι ζηµιές που προκύπτουν κάθε χρήση µεταφέρονται να συµψηφιστούν µε
αφορολόγητο αποθεµατικό που είχε σχηµατισθεί από τις µέχρι 31/12/2008
σχετικές συναλλαγές και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα προκύψουν
στο µέλλον από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.»
΄Αρθρο 17
Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
και το προσωπικό ανώνυµης εταιρείας
Με το άρθρο αυτό η ωφέλεια που αποκτούν µέλη του ∆ιοκητικού Συµβουλίου
και το προσωπικό ανώνυµης εταιρείας κατά την άσκηση δικαιώµατος κατά την
άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης (OPTION) σε τιµή κατώτερη από τη
χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των µετοχών της συγκεκριµένης εταιρείας
θεωρείται εισόδηµα από Μισθωτές Υπηρεσίες.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τις χρήσεις 2008 και µετά.
Άρθρο 18
Φορολογία µερισµάτων και λοιπών εισοδηµάτων
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Α) Όπως είναι γνωστό επειδή οι ανώνυµες εταιρείες φορολογούνται στο
σύνολο των κερδών και όχι επί των µη διανεµοµένων κερδών, τα διανεµόµενα
κέρδη µέχρι τώρα θεωρούντο φορολογηµένα και διανέµοντο άνευ
παρακράτησης φόρου.
Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 10% επί των
διανεµοµένων κερδών.
Αφορά κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή,
αµοιβών και ποσοστών των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των
διευθυντών, αµοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός µισθού, καθώς
και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η
καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές.
Ισχύει για διανοµές κερδών που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις
που θα γίνουν από 1/1/2009 και µετά.
Επίσης µε το άρθρο αυτό επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 10% επί των
µερισµάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από
ανώνυµες εταιρείες της αλλοδαπής. Εφαρµόζεται για µερίσµατα που
εισπράττονται από 1/1/2009 και µετά.
Επίσης για αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς
τίτλους και προνοµιακές µετοχές, που καταβάλλονται από 01.01.2009 και
µετά και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, γίνεται παρακράτηση µε
συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την παρακράτηση αυτή
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήµατα αυτά.
Εφαρµόζεται για αµοιβές που καταβάλλονται από 1/1/2009 και µετά.
Β) Επίσης για µισθούς που καταβάλλονται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής
σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε, εκτός
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο
διενεργείται παρακράτηση φόρου 35 %.
Για µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία
περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ΄ αυτή,
εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων διενεργείται παρακράτηση φόρου 25 %.
Ισχύει για µισθούς που καταβάλλονται από 1/1/2009 και µετά.
Άρθρο 19
Μείωση συντελεστών φόρου και αύξηση συντελεστών
προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
Όπως είναι γνωστό τα καθαρά κέρδη για Ανώνυµες Εταιρείες και ΕΠΕ
φορολογούνται µε συντελεστή 25%.
Με το άρθρο αυτό µειώνεται σταδιακά ο συντελεστής φορολογίας για τις ΑΕ
και ΕΠΕ ως εξής:
∆ιαχ. Περίοδοι που αρχίζουν 1/1 – 31/12/2010 συντ. 24%
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∆ιαχ. Περίοδοι που αρχίζουν 1/1 – 31/12/2011 συντ. 23%
∆ιαχ. Περίοδοι που αρχίζουν 1/1 – 31/12/2012 συντ. 22%
∆ιαχ. Περίοδοι που αρχίζουν 1/1 – 31/12/2013 συντ. 21%
∆ιαχ. Περίοδοι που αρχίζουν 1/1 – 31/12/2014 συντ. 20%
Επίσης η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από 65% που ήταν αυξάνεται σε
80%. Εφαρµοζεται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2009 (δηλαδή χρήση 2008) και εποµένων.
Με δεδοµένη την παρακράτηση 3% φόρου εργολάβων που γίνεται επί
των τιµολογίων των εργολαβιών, η αύξηση της προκαταβολής θα
επηρεάσει µόνον τεχνικές εταιρείες που θα έχουν αναλογία
φορολογητέων κερδών άνω του 15% των εσόδων τους.
Πάντως ένα χρήσιµο παράδειγµα της πραγµατικής φορολογίας είναι το εξής:
Ας υποθέσουµε ότι µία Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία εµφανίζει φορολογητέα
κέρδη 100.000 €, έχει εξαντλήσει την υποχρέωση της για σχηµατισµό
Τακτικού Αποθεµατικού και αποφασίζει την διανοµή µε την µορφή µερίσµατος
όλων των κερδών της, τότε θα έχουµε
Φόρος εισοδήµατος 100.000 Χ 25% = 25.000
Κέρδη προς διανοµή 100.000 – 25.000 = 75.000
Φόρος µερίσµατος 75.000 Χ 10% = 7.500
Συνολικός φόρος 25.000 + 7.500 = 32.500
Ποσοστό τελικής φορολογίας 32.500 / 100.000 = 32,5%.
Αυτό είναι και το ποσοστό πραγµατικής φορολόγησης των κερδών για
όσο διάστηµα ο συντελεστής φορολογίας είναι 25%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 22
Φόρος προστιθέµενης αξίας
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται ΦΠΑ (ουσιαστικά αναδροµικά) και στις
περιπτώσεις ανέγερσης οικοδοµών από κοινωνίες (π.χ. ∆ύο ή περισσότερα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αποφασίζουν την από κοινού ανέγερση οικοδοµής
σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδό τους).
Οι νέες διατάξεις έχουν ως εξής:
Οικονοµική δραστηριότητα ασκεί η κοινωνία επί ακινήτου που κατασκευάζει
οικοδοµή προς πώληση στο κοινόκτητο οικόπεδο ή αγροτεµάχιο εφόσον:
α) οι κοινωνοί διενεργούν κατ’ επάγγελµα κατασκευή οικοδοµών προς
πώληση,
β) κάποιος ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατ’ επάγγελµα κατασκευή
οικοδοµών προς πώληση ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες
πράξεις κατά συνήθη δραστηριότητα,
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γ) όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά συνήθη δραστηριότητα
κατασκευή οικοδοµών προς πώληση έστω και εάν δεν έχουν υποβάλλει
δήλωση έναρξης ή µεταβολών σύµφωνα µε το άρθρο 36 για τη δραστηριότητά
τους αυτή.
Τα αναφερόµενα στις παραπάνω περιπτώσεις β’ και γ’ δεν έχουν εφαρµογή
εφόσον οι κοινωνοί, οι οποίοι δεν διενεργούν κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθη
δραστηριότητα κατασκευή οικοδοµών προς πώληση, απέκτησαν µε
οποιοδήποτε τρόπο το εµπράγµατο δικαίωµά τους πριν την 1.1.2006, ή στις
περιπτώσεις που αυτό αποκτάται 1.1.2006 και µετά εφόσον προέρχεται από
κληρονοµιά ή γονική παροχή.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από το οικονοµικό έτος
2008 (χρήση 2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΚΚΡΕΜΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ

Άρθρα 23, 24, 25, 26 και 27
Τρόπος ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών
Με τα άρθρα αυτά δίδεται τρόπος ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
∆ηµόσιο µε κίνητρο µείωση προστίµων, προσαυξήσεων κλπ, καθώς και
παροχή
φορολογικής
ενηµερότητας,
αναστολή
ποινικής
δίωξης,
προσωποκράτησης, διαδικασίας κατάσχεσης κλπ, κλπ.
Στη ρύθµιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσµες, µέχρι 30.06.2008, οφειλές,
του ιδίου οφειλέτη, εξαιρουµένου του φόρου εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων οικονοµικού έτους 2008 (χρήση 2007), χωρίς δικαίωµα
εξαίρεσης µέρους αυτών.
Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη :
Α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης µε απόφαση αρµόδιου
δικαστηρίου,
Β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά
τις διατάξεις των άρθρων 13-21 Ν. 2648/98 ΦΕΚ 238α, καθώς και οι οφειλές
που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθµιση, που τηρείται κατά την υποβολή του
αιτήµατος
Εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικό ή εξωπτωχευτικό
συµβιβασµό που δεν έχει ανατραπεί, τα χρέη υπέρ των κρατών – µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρέη υπέρ ξένων κρατών.
Οι δόσεις µε κατώτερο ποσό τα 300 €, µπορούν να είναι από µία (1) έως (24).
Όσες λιγότερες οι δόσεις τόσο µεγαλύτερο ποσοστό προσαυξήσεων
απαλλάσσονται για τον οφειλέτη.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να κατατεθεί
µέχρι και 20 Νοεµβρίου 2008 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι
βεβαιωµένα τα χρέη.
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Άρθρο 28
Ρύθµιση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επαναφέρεται ο τρόπος ρύθµισης
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων όπως ίσχυε µε το ν.3259/2004, µε
µεγαλύτερες όµως επιβαρύνσεις.
Συνοπτικά ο βασικός µηχανισµός της ρύθµισης έχει ως εξής:
1) Εισόδηµα
Πολλαπλασιάζονται τα ακαθάριστα έσοδα µε ένα συντελεστή 2%. Το γινόµενο
αυτό θεωρούνται ως «Λογιστικές ∆ιαφορές»
Προσδιορίζεται το ποσό κερδών που προκύπτει µε τον Μέσο Συντελεστή
Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) ή το 70% αυτού, ανάλογα αν τα βιβλία δεν είναι Γ
Κατηγορίας ή είναι αντίστοιχα.
(π.χ. Για τα ∆ηµόσια Εργα είναι 10%, Για τα Γ’ Κατηγορίας, ο ΜΣΚΚ γίνεται
7%, άλλως παραµένει 10%.
Αυτό το ποσό ονοµάζεται «Εξωλογιστικά Κέρδη»
Αν τα δηλωθέντα κέρδη είναι µεγαλύτερα των εξωλογιστικών η διαφορά τους
µειώνει τις Λογιστικές ∆ιαφορές.
Αν τα δηλωθέντα κέρδη είναι µικρότερα των εξωλογιστικών η διαφορά τους
αυξάνει τις Λογιστικές ∆ιαφορές.
Εν συνεχεία το ποσό των Λογιστικών ∆ιαφορών όπως έχει διαµορφωθεί
πολλαπλασιάζεται µε ένα φορολογικό συντελεστή που κυµαίνεται κατ’ αρχάς
από 15% έως 20% (ΑΕ) και προκύπτει ο οφειλόµενος φόρος. Τότε ο φόρος
δεν µπορεί να ξεπεράσει το 1% των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων.
Αυτός ο συντελεστής εφόσον υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ, χωρίς απόκρυψη
φορολογητέας ύλης κυµαίνεται από 25% έως 30% ανάλογα µε την κατηγορία
βιβλίων και την µορφή της εταιρείας.
Όταν υπάρχει και απόκρυψη φορολογητέας ύλης ο συντελεστής αυτός
κυµαίνεται από 25% έως 62% ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων και την
µορφή της εταιρείας και το ύψος των αποκρυβέντων εσόδων.
2) Φόρος Προστιθεµένης Αξίας
Εάν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης προσδιορίζεται συντελεστής
ΦΠΑ ως εξής:
∆ιαιρούνται ο ΦΠΑ των εκροών της εκκαθαριστικής ∆ήλωσης µε τις
φορολογητέες εκροές της εκκαθαριστικής. Το πηλίκο αυτό προσαυξάνεται
κατά 30%.
Με τον συντελεστή αυτόν προσαυξάνεται η αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη
και προκύπτει ο οφειλόµενος ΦΠΑ.
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3) Πρόστιµα ΚΒΣ
Καταβάλλεται το ¼ αυτών.
Σε σύγκριση µε την παλαιότερη ρύθµιση έχουµε αύξηση των συντελεστών
φόρου εισοδήµατος κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Εχουµε αύξηση της
προσαύξησης του συντελεστη ΦΠΑ κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες (από 20%
σε 30%) και µείωση του αριθµού των δόσεων.
Επίσης µε την προηγούµενη ρύθµιση µε την αποδοχή της γινόταν καταβολή
του 10% µε αυτήν προτείνεται 20%.
Επίσης µία βασική διαφορά µε την προηγούµενη ρύθµιση είναι ότι, η
προηγούµενη ρύθµιση περιελάµβανε και τις υποθέσεις που υπήρχε:
- Έκδοση πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση
φορολογικού στοιχείου
- Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου
Στην παρούσα ρύθµιση περιλαµβάνει µόνο την λήψη εικονικού φορολογικού
στοιχείου ως προς το πρόσωπο του συµβαλλόµενου.
Για τις λοιπές λεπτοµέρειες µπορείτε να ανατρέξετε στην συνηµµένη
κωδικοποίηση της ρύθµισης.
Άρθρο 29
Παράταση της παραγραφής
Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2008, ηµεροµηνία µετά την
οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων
ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι
31/12/2009.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η τελευταία χρήση που έχει παραγραφεί είναι
του 1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται κάποια διαδικαστικά θέµατα του Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων καθώς και ο αριθµός των δόσεων και προθεσµιών
εξόφλησης.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008.
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Άρθρο 31
Τέλη κυκλοφορίας
Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται µία αύξηση 20% στα τέλη κυκλοφορίας που
ίσχυαν µέχρι τώρα.
Αφορά τα τέλη κυκλοφορίας της χρήσης 2009, τα οποία θα καταβληθούν
µέχρι 31/12/2008 και τις επόµενες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΝΟΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3259/2004
(Όπως θα ισχύει Τροποποιηµένο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦOPOΛOΓΙΚΩN ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σχετικές ∆ιατάξεις
`Αρθρο 1 Εισαγωγή
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός
τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις
ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την περαίωσή τους.
`Αρθρο 2 Βασικές έννοιες
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οι παρακάτω όροι
νοούνται ως εξής:
1. Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών (Μ.Σ.Κ.Κ.):
Θεωρείται ο συντελεστής καθαρού κέρδους που προβλέπεται από τους
οικείους πίνακες ή ο µέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του Πίνακα
στην οποία εντάσσεται ο επιτηδευµατίας εφόσον δεν προβλέπεται γι΄ αυτόν
µοναδικός συντελεστής. Προκειµένου για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν
περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ..Κ.., ως µοναδικός συντελεστής θα λαµβάνεται
ο µέσος σταθµικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των
συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ.
κατά κατηγορία εσόδου δια των συνολικά δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων
της κάθε χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις
ή µικτές.
2. ∆ηλούµενα ακαθάριστα έσοδα:
Θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος µετά την αφαίρεση:
α) Εσόδων από συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.
β) Εσόδων από µισθώµατα ακινήτων.
Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου, ως
δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί µε
την πρωτόδικη απόφαση.
3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη:

10/23

α) Η διαφορά µεταξύ των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων και αυτών που
έχουν προσδιοριστεί µε Έκθεση Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος ή µε το Ειδικό
Σηµείωµα Ελέγχου της Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 1144/1998,
εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης
του παρόντος και δεν έχει υπογραφεί ∆ιοικητική Επίλυση ∆ιαφοράς.
β) Όταν δεν έχει κοινοποιηθεί στην επιχείρηση έκθεση ελέγχου Φόρου
Εισοδήµατος ή Σηµείωµα της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1144/1998, το συγκεκριµένο ποσό
που προκύπτει από Έκθεση Ελέγχου Κ.Β.Σ. ή Απόφαση Επιβολής Προστίµου
Κ.Β.Σ ή ∆ελτίο Πληροφοριών της αρµόδιας ή άλλης ∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε. ή
άλλης αρχής και αφορά:
αα) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών (εµπορεύσιµων ή πάγιων
περιουσιακών στοιχείων), από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού
στοιχείου,
ββ) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς
ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου,
γγ) την ανακριβή καταχώρηση εσόδων ή αγορών ή δαπανών στο έντυπο Ε3
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Όταν για κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις απόκρυψης έχει διενεργηθεί
ήδη Προσωρινός Έλεγχος Φ.Π.Α. και έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου για το
οποίο έχει υπογραφεί ∆ιοικητική Επίλυση ∆ιαφοράς, τότε για τις ανάγκες του
παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρείται µόνο ως παράβαση Κ.Β.Σ.
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 5.
4. ∆ηλούµενα καθαρά κέρδη:
Είναι αυτά που προκύπτουν από το έντυπο Ε1 ή Ε5 της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α΄ και Β΄ Κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Π.∆. 186/1992, για δε τους τηρούντες Βιβλία Γ
Κατηγορίας είναι τα καθαρά κέρδη του ισολογισµού, όπως διαµορφώθηκαν
µετά τη φορολογική τους αναµόρφωση στη δήλωση φόρου εισοδήµατος.
Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου,
θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί µε την πρωτόδικη απόφαση.
5. Παραβάσεις Κ.Β.Σ. που επαυξάνουν το συντελεστή φόρου:
α) Μη τήρηση ή µη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρηµένου βιβλίου Κ.Β.Σ. είτε
βασικού είτε πρόσθετου.
β) Μη επίδειξη των θεωρηµένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Έλεγχο.
γ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή µη καταχώρηση εσόδων.
δ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τις Αγορές ή µη καταχώρηση αγορών.
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ε) Ανακριβής τήρηση Πρόσθετων Βιβλίων ή µη καταχώρηση δεδοµένων που
επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές.
στ) Τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόµενης από τον Κ.Β.Σ.
Κατηγορίας.
ζ) Ανακρίβεια Απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.
η) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου του Κ.Β.Σ. ή υπουργικών
αποφάσεων.
θ) Έκδοση αθεώρητο υ στοιχείου Κ.Β.Σ. µη καταχωρηµένου στα Βιβλία.
ι) Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.
ια) ............................................................
ιβ) Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του
αντισυµβαλλόµενου.
ιγ) Καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων.
ιδ) Έκδοση ή σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορολογικό µηχανισµό µη
καταχωρηµένου στα Βιβλία.
ιε) Μη αναγραφή του είδους των αγαθών.
ιστ) Μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισµού.
`Αρθρο 3 Υπαγόµενες υποθέσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο δηµοσιευµένο στον τύπο Σχεδιο Νόµου αναφέρει ότι :
Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης δ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
« δ) Υποθέσεις περαιωµένες οριστικά για τις οποίες µέχρι 31/12/2007».
Όπως όµως φαίνεται και κατωτέρω δεν υπάρχει περίπτωση δ, στο
άρθρο 3 !!
Στη ρύθµιση που καθορίζεται µε τα άρθρα 1 έως και 11 υπάγονται οι
εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών
αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους
που έκλεισαν µέχρι και τις 31/12/2006.
Για την υπαγωγή στη ρύθµιση ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που,
µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος:
α) ∆εν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.
β) Έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη Αποτελεσµάτων, αλλά δεν έχει
οριστικοποιηθεί.
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γ) Εκκρεµούν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια Α΄ και Β΄ Βαθµού δικαιοδοσίας και
δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου.
`Αρθρο 4 Εξαιρούµενες υποθέσεις
Από τις υποθέσεις του προηγούµενου άρθρου εξαιρούνται και δεν υπάγονται
στη ρύθµιση:
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007
εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος ή
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.
β) Οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων µε εισοδήµατα από
γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες είτε δεν έχουν τηρηθεί βιβλία είτε έχουν
τηρηθεί βιβλία του Κ..Β.Σ., αλλά κατηγορίας κατώτερης της τρίτης και µόνον
όσον αφορά τα συγκεκριµένα εισοδήµατα.
γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2753/1999,
µε εξαίρεση τις ανέλεγκτες προηγούµενες ή επόµενες χρήσεις αυτών.
δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούµενα
ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα του ποσού των τριών δισεκατοµµυρίων
εξήντα έξι εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.066.750.000) δρχ ή
εννέα εκατοµµυρίων (9.000.000) ευρώ και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις.
ε) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεµένα ανεπίσηµα
βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί
πράξεις επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ., οι οποίες είτε έχουν κοινοποιηθεί είτε θα
κοινοποιηθούν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση του παρόντος.
στ) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, µεγάλης ακίνητης
περιουσίας, µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών - δωρεών - προικών γονικών παροχών.
ζ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
η) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση για την οποία προκύπτει
αναµφισβήτητα από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο
στοιχείο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή άλλης ∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε. ή της ΥΠ.Ε.Ε. ή
άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή ή η νόθευση
τέτοιων στοιχείων και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις.
`Αρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσµατα περαίωσης
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Η κατά τις παρούσες διατάξεις περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων
φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων γίνεται µε
τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι
συνεχόµενες µε αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση του
νόµου αυτού.
2. Επιτρέπεται η περαίωση ορισµένων, µόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις
που υπάγονται στη ρύθµιση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 1.
3. Μαζί µε την περαίωση των εκκρεµών υποθέσεων φόρου εισοδήµατος και
λοιπών φορολογιών, ο επιτηδευµατίας πρέπει να αποδεχθεί και την περαίωση
των εκκρεµών Πράξεων Προστίµων Κ.Β.Σ. που αφορούν τις υποθέσεις αυτές
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8.
4. Ο ενδιαφερόµενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής
οφειλής φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του
άρθρου 9, χωρίς να συµψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε
µε βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τα ποσά κύριου και
πρόσθετου φόρου που βεβαιώθηκαν µε βάση Απόφαση του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου. Απεναντίας, συµψηφίζεται το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή
τριάντα τοις εκατό (30%) ή δέκα τοις εκατό (10%), κατά περίπτωση, της
διαφοράς κύριου και πρόσθετου φόρου που τυχόν έχει βεβαιωθεί λόγω
άσκησης προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. Αν το ποσό που
βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής είναι µεγαλύτερο του ποσού που
προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τότε η επιπλέον διαφορά
δεν επιστρέφεται.
5. Με την υπογραφή της προβλεπόµενης από την παράγραφο 4 του άρθρου
9 πράξης, καταβάλλεται υποχρεωτικά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της
συνολικής οφειλής φόρου εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και προστίµων Κ.Β.Σ. που
περαιώνονται µε τις παρούσες διατάξεις.
6. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο κατ΄ εφαρµογή του
Νόµου αυτού δεν αναζητούνται ούτε συµψηφίζονται πλην της περίπτωσης
εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994.
`Αρθρο 6 Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος
πραγµατοποιείται µε τη βεβαίωση φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν
βεβαιώθηκε µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε.
Ο επιπλέον αυτός φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
επόµενων παραγράφων.
2. Προκειµένου για επιτηδευµατία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία
πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το ποσό του βεβαιωτέου φόρου
υπολογίζεται ως εξής:
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Τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται
λογιστικών διαφορών δύο τοις εκατό (2%).

µε συντελεστή

Το ποσό αυτό των λογιστικών διαφορών προσαυξάνεται µε τη θετική διαφορά
που προκύπτει µεταξύ των προσδιοριζόµενων εξωλογιστικά καθαρών κερδών
µε τη χρήση του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους και των
δηλούµενων καθαρών κερδών. Αν τα δηλούµενα καθαρά κέρδη είναι
µεγαλύτερα των εξωλογιστικών καθαρών κερδών, η διαφορά αυτών µειώνει
το ποσό των λογιστικών διαφορών. Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους
ως άνω υπολογισµούς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).
Εάν από τον παραπάνω υπολογισµό δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει:
α) Ποσό µικρότερο από διακόσια (200) ευρώ για επιτηδευµατία που δεν
τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του
βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ.
β) ...........................................................
γ) Ποσό µικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε επιτηδευµατία που
τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου
φόρου ορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ.
3. Προκειµένου για επιτηδευµατία που τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται ως εξής:
Τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή
λογιστικών διαφορών δύο τοις εκατό (2%). Το ποσό αυτό των λογιστικών
διαφορών προσαυξάνεται µε τη θετική διαφορά που προκύπτει µεταξύ των
προσδιοριζόµενων εξωλογιστικά καθαρών κερδών µε τη χρήση του
µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους µειωµένου κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) και των δηλούµενων καθαρών κερδών. Αν τα δηλούµενα
καθαρά κέρδη είναι µεγαλύτερα των εξωλογιστικών καθαρών κερδών, η
διαφορά αυτών µειώνει το ποσό των λογιστικών διαφορών. Στο τελικό ποσό
που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισµούς επιβάλλεται φόρος µε
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), για όλες τις περιπτώσεις, εκτός Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. στις οποίες επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%).
Το ποσό του φόρου που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισµό δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από δύο τοις χιλίοις (2%0) του ποσού των
ακαθάριστων εσόδων συνολικά (δηλωθέντων και τυχόν αποκρυβέντων).
Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω ποσό φόρου δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των εξακοσίων (600) ευρώ.
4. Για τον υπολογισµό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου στην περίπτωση
που υπάρχει απόφαση επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. ή έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ.
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από την οποία προκύπτει απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων συγκεκριµένου
ύψους ή δελτίο πληροφοριών της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 2, µε συγκεκριµένα ποσά απόκρυψης, τα ποσά
της απόκρυψης προσαυξάνουν τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα του
οικονοµικού έτους που αφορούν και ο συντελεστής υπολογισµού του φόρου
γίνεται:
α) Τριάντα τοις εκατό (30%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν τα αποκρυβέντα
ακαθάριστα έσοδα είναι µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) των δηλούµενων
ακαθάριστων εσόδων.
β) Τριάντα επτά τοις εκατό (37%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε και
τριάντα δύο τοις εκατό (32%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν τα
αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από το πέντε τοις εκατό (5%) και
µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων.
γ) Σαράντα επτά τοις εκατό (47%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και
σαράντα δύο τοις εκατό (42%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις , όταν τα
αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από το δέκα τοις εκατό (10%) και
µέχρι το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των δηλούµενων ακαθάρι-στων εσόδων.
δ) Πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και
σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν τα
αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από το δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) και µέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) των δηλούµενων ακαθάριστων
εσόδων.
ε) Εξήντα δύο τοις εκατό (62%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και πενήντα
επτά τοις εκατό (57%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν τα αποκρυβέντα
ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από το είκοσι τοις εκατό (20%) των
δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων.
στ) Τριάντα τοις εκατό (30%) όταν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που υπάρχει κάποια
από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 πλην
όµως δεν προσδιορίζεται το ύψος της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.
Για την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων λαµβάνονται υπόψη οι
παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες: α) έχουν οριστικοποιηθεί, β) εκκρεµούν για
διοικητική επίλυση της διαφοράς στη ∆.Ο.Υ. ή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια Α΄
και Β΄ βαθµού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του
δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου, γ) προκύπτουν από Έκθεση Ελέγχου της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή άλλης ∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε. και δεν έχει εκδοθεί ή έχει
εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση επιβολής προστίµου, δ)
προκύπτουν αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο
στοιχείο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή άλλης ∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε. ή άλλης αρχής ή
από την αντιπαραβολή των δεδοµένων έγγραφων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ µε τα
αντίστοιχα δεδοµένα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή των
εντύπων που τη συνοδεύουν, αλλά δεν έχει ακόµη συνταχθεί η σχετική
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έκθεση ελέγχου. Για τις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού (δ΄)πριν από την
περαίωση της υπόθεσης θα συντάσσεται σχετική Πράξη Προστίµου, ώστε να
περαιώνεται αυτή ταυτόχρονα µε την υπόθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 8.
5. Το ποσό του οφειλόµενου φόρου στην περίπτωση που δεν υπάρχει
παράβαση Κ.Β.Σ. ή Αποκρυβείσα Φορολογητέα Ύλη δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των ακαθάριστων εσόδων,
τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των κατώτατων ορίων των δύο τελευταίων
εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η ζηµιά που τυχόν περιλαµβάνεται σε κάθε περαιούµενη ανέλεγκτη
υπόθεση φορολογίας εισοδήµατος συµψηφίζεται µε το ποσό των λογιστικών
διαφορών που υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες
παραγράφους του παρόντος και το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής µεταφέρεται
για συµψηφισµό µε τα θετικά εισοδήµατα των επόµενων ετών σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, εκτός εάν η οικεία χρήση βαρύνεται µε αποκρυβείσα
φορολογητέα ύλη.
Τυχόν ζηµιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της
τελευταίας περαιούµενης χρήσης δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα
θετικά εισοδήµατα των επόµενων ετών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
εφόσον η χρήση από την οποία προέρχεται ή έστω µία από τις επόµενες
αυτής περαιούµενες χρήσεις βαρύνεται µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται το ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού
`Αρθρο 7 Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειµένων
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος
συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων
υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειµένων µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στις επόµενες παραγράφους.
2. Για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φ.Π.Α. εξετάζεται:
α) Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται περίπτωση
επαύξησης των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή τα δεδοµένα των υποβληθεισών σχετικών
δηλώσεων εµφανίζουν διαφορές σε σχέση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και των εντύπων που την συνοδεύουν, επί
των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε την εφαρµογή ως
συντελεστή του µέσου σταθµικού που προκύπτει από τη σχέση συνολικού
φόρου εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης στη συγκεκριµένη χρήση προς
συνολικές φορολογητέες εκροές, προσαυξηµένου κατά τριάντα τοις εκατό
(30%).»
β) Εάν το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. έχει επαναπροσδιοριστεί είτε στην
τελευταία κλεισµένη χρήση µετά από οριστικό έλεγχο είτε σε κάποια από τις
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ανέλεγκτες µετά από προσωρινό έλεγχο χωρίς να έχει γίνει αντίστοιχη
αναπροσαρµογή στις περιοδικές ή την εκκαθαριστική δήλωση, η διαφορά
πιστωτικού υπολοίπου προσαυξάνει την οφειλή του Φ.Π.Α. της χρήσης αυτής.
γ) Σε περιπτώσεις εκκρεµών αιτηµάτων επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου
Φ.Π.Α., η διαδικασία επιστροφής κατά τις κείµενες διατάξεις προηγείται της
περαίωσης της υπόθεσης. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από
την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούµενης χρήσης
προσαυξάνει το ποσό της οφειλής βάσει της περαίωσης της χρήσης αυτής,
εφόσον η χρήση από την οποία προέρχεται ή έστω µία από τις επόµενες
αυτής περαιούµενες χρήσεις βαρύνεται µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.»
3. Εάν δεν έχει αποδοθεί ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας µε έκτακτη δήλωση
από επιτηδευµατίες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι απαλλασσόµενα ή
εκτός πεδίου εφαρµογής Φ.Π.Α., ο οποίος προκύπτει από ∆ελτίο
Πληροφοριών ή άλλο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, τότε αυτός
προσαυξάνει την οφειλή Φ.Π.Α. της χρήσης αυτής.
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η µη υποβολή των σχετικών
δηλώσεων ή υπάρχουν κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία για τις δηλώσεις
αυτές διενεργείται έλεγχος µε βάση τις κείµενες διατάξεις.

`Αρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ,Β.Σ.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση κάθε υπόθεσης είναι η
ταυτόχρονη περαίωση και των πράξεων επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. που
αφορούν την υπόθεση αυτή και εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ. ή ενώπιον των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Α΄ ή Β΄ Βαθµού δικαιοδοσίας και δεν έχουν
συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου.
2. Οι εκκρεµείς αυτές πράξεις προστίµου περαιώνονται µε περιορισµό στο ένα
τέταρτο (1/4) οποιουδήποτε επιβληθέντος προστίµου.
Ο ανωτέρω περιορισµός καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες
έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τα Πρωτοβάθµια ∆ικαστήρια. Στις
περιπτώσεις αυτές, µε βάση την κατά ανωτέρω περαίωση, ο προϊστάµενος
της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ενεργεί συµπληρωµατική
βεβαίωση του επιπλέον προστίµου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του
επιπλέον προστίµου που βεβαιώθηκε.
3. Με την κατά το παρόν άρθρο περαίωση συντάσσεται επί της Απόφασης
Επιβολής Προστίµου Κ.Β.Σ. σχετική πράξη ∆ιοικητικής Επίλυσης της
∆ιαφοράς υπογραφόµενη από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και τον
επιτηδευµατία. Η υπογραφή της πράξης αυτής επιφέρει κατάργηση της τυχόν
εκκρεµούς φορολογικής δίκης, για την επέλευση δε του αποτελέσµατος αυτού
αρκεί η προσαγωγή στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο προ ή κατά τη δικάσιµο απλού
αντιγράφου της παραπάνω απόφασης από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή
επικυρωµένου αντιγράφου από τον επιτηδευµατία.
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`Αρθρο 9 ∆ιαδικασία περαίωσης
1. Για την υλοποίηση της περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεων ο
προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, συντάσσει Απογραφικό ∆ελτίο στο
οποίο περιέρχονται όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία δεδοµένα για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου. Στη συνέχεια µε βάση τα δεδοµένα αυτού του
σηµειώµατος εκδίδεται εις διπλούν Μηχανογραφηµένο Εκκαθαριστικό
Σηµείωµα, το οποίο περιέχει για καθεµία υπόθεση και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και τον κωδικό της ∆.Ο.Υ. στην οποία υπεβλήθη η
τελευταία ανέλεγκτη χρήση,
β) τα οικονοµικά έτη που εκκρεµούν,
γ) τη νοµική µορφή της επιχείρησης και την κατηγορία βιβλίων,
δ) τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα,
ε) την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή άλλη παράβαση Κ.Β.Σ. από τις
αναφερόµενες στη περίπτωση 5 του άρθρου 2,
στ) τα δηλούµενα καθαρά κέρδη,
ζ) τον προβλεπόµενο µοναδικό Σ.Κ.Κ.,
η) το µέσο σταθµικό Συντελεστή Φ.Π.Α.,
θ) τη βάση υπολογισµού του φόρου,
ι) το Συντελεστή του φόρου περαίωσης,
ια) το ποσό του φόρου περαίωσης,
ιβ) τη διαφορά του Φ.Π.Α. µε βάση την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη,
ιγ) τη διαφορά του Φ.Π.Α. από τυχόν επαναπροσδιορισµό του Πιστωτικού
Υπολοίπου ή τον µη αποδοθέντα Φ.Π.Α. (παράγραφος 3 άρθρου 7),
ιδ) το σύνολο του φόρου περαίωσης κατά χρήση και το σύνολο της οφειλής,
ιε) Το ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% της συνολικής οφειλής που πρέπει να
καταβληθεί µε την υπογραφή της πράξης περαίωσης.
2. Εάν µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας ανέλεγκτης χρήσης
παρεµβάλλονται περισσότερες από µία ∆.Ο.Υ., το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για
την τελευταία ανέλεγκτη χρήση. Σε αυτήν αποστέλλεται από τις άλλες ∆.Ο.Υ.
που είναι αρµόδιες για τις προηγούµενες χρήσεις σχετικό ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
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∆ΕΛΤΙΟ µαζί µε αντίγραφο τυχόν εκκρεµούς Πράξης Επιβολής Προστίµου
Κ.Β.Σ. που αφορά τη χρήση αυτή.
3. Το ένα αντίτυπο του Μηχανογραφηµένου Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος
κοινοποιείται επί αποδείξει στον επιτηδευµατία και το άλλο παραµένει στην
αρµόδια για την τελευταία ανέλεγκτη χρήση ∆.Ο.Υ. που αναγράφεται σε αυτό.
Κατ’ εξαίρεση, στον προϊστάµενο της ίδιας ∆.Ο.Υ. παραµένουν και τα δύο
αντίτυπα του Σηµειώµατος αυτού προκειµένου για επιτηδευµατία φυσικό
πρόσωπο ή επιτηδευµατία µη φυσικό πρόσωπο που µέχρι και το έτος 2006
είχε διακόψει τις εργασίες του ή είχε λυθεί κατά περίπτωση.
4. Ο επιτηδευµατίας, εφόσον επιθυµεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις
του, προσέρχεται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που αναγράφεται στο
Μηχανογραφηµένο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, συµπληρώνει τις οικείες εδείξεις
και επί του Σηµειώµατος αυτού συντάσσεται σχετική πράξη, η οποία
υπογράφεται από τον ίδιο και τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Κατά την
υπογραφή της πράξης καταβάλλεται υποχρεωτικώς το είκοσι τοις εκατό (20%)
του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και τυχόν προστίµου Κ.Β.Σ. Η
υπογραφή από τον επιτηδευµατία αυτής της πράξης συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη
και αµετάκλητη αποδοχή
του περιεχοµένου
του
Μηχανογραφηµένου Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, καθώς και όλων όσα
ορίζονται µε τον παρόντα νόµο σχετικά µε την περαίωση των παραπάνω
υποθέσεών του. Η κατά τα παραπάνω προθεσµία προσέλευσης και
υπογραφής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από χρονικό διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του Μηχανογραφηµένου
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος.
Σε περίπτωση που δεν παραλήφθηκε αυτό ταχυδροµικά η προθεσµία
προσέλευσης και υπογραφής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή του επί αποδείξει
5. Η αποδοχή από τον επιτηδευµατία του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος
συνεπάγεται την αυτόµατη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήµατος και
λοιπών φόρων που αφορούν τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα
αποτελέσµατα της ∆ιοικητικής Επίλυσης της ∆ιαφοράς, τα δε καταβληθέντα
στο ∆ηµόσιο χρηµατικά ποσά κατ΄ εφαρµογή της ρύθµισης αυτής δεν
αναζητούνται
Κατ΄ εξαίρεση των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, σε περίπτωση
που µετά την υπογραφή από τον επιτηδευµατία της πράξης αποδοχής του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταµένου της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. νέα στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, εκδίδεται σύµφωνα µε αυτά
συµπληρωµατικό φύλλο ελέγχου και συµψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος
εισοδήµατος και Φ.Π.Α..
6. Ο επιτηδευµατίας του οποίου υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο, του δευτεροβάθµιου
∆ικαστηρίου, εάν επιθυµεί την περαίωσή της µαζί µε όλες τις επόµενες
ανέλεγκτες χρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να
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υποβάλει το αργότερο µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου αίτηση στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια
για την υπόθεση που εκκρεµεί στο ∆ικαστήριο, µε την οποία θα ζητεί την
έκδοση σχετικού ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ, προσκοµίζοντας
ταυτόχρονα Βεβαίωση από το αρµόδιο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο ότι η υπόθεσή
του δεν έχει ακόµη συζητηθεί στο ακροατήριο.
Εάν αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την έκδοση του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η τελευταία
διαβιβάζει την αίτηση µαζί µε τη βεβαίωση του ∆ικαστηρίου και το σχετικό
Απογραφικό ∆ελτίο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την έκδοση του
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. Επίσης διαβιβάζεται στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. ταυτόχρονα και αντίγραφο τυχόν εκκρεµών πράξεων επιβολής
προστίµου Κ.Β.Σ. Για την υπογραφή της σχετικής πράξης αποδοχής ισχύει το
αναφερόµενο στην παράγραφο 4 χρονικό διάστηµα.
7. Ο επιτηδευµατίας φυσικό πρόσωπο του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου που επιθυµεί να περαιώσει τις
ανέλεγκτες υποθέσεις του προσέρχεται το αργότερο µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την κατάθεση του παρόντος νόµου στον προϊστάµενο
της ∆.Ο.Υ όπου βρίσκεται το Μηχανογραφηµένο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα
που τον αφορά και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου
αυτού. Προκειµένου για επιτηδευµατία µη φυσικό πρόσωπο του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η περαίωση των
ανέλεγκτων υποθέσεών του µπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος ή
εταίρο ή διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο ή µέλος του διοικητικού
συµβουλίου του κατά περίπτωση, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου. Σε αυτήν την περίπτωση το µέλος ή ο εταίρος ή ο
διευθύνων ή ο εντεταλµένος σύµβουλος ή το µέλος του διοικητικού
συµβουλίου αναλαµβάνει και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κατά τον παρόντα νόµο περαίωση των υποθέσεων, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται την εξάλειψη των συναφών υποχρεώσεων των άλλων
συνυποχρέων.
8. Το Μηχανογραφηµένο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα αµέσως µετά τη σύνταξη
επ΄ αυτού της σχετικής πράξης και την υπογραφή της καταχωρείται σε ειδικό
βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται ο αύξων αριθµός, το ονοµατεπώνυµο ή η
επωνυµία του επιτηδευµατία, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το
επάγγελµα, η διεύθυνσή του, τα περαιούµενα οικονοµικά έτη και τα ποσά των
φόρων ανά Κωδικό Αριθµό.
`Αρθρο 10 Βεβαίωση των φόρων
1. Ο φόρος εισοδήµατος, τα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. και οι λοιποί φόροι, τέλη και
γενικά οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος νόµου βεβαιώνονται στο όνοµα του υπόχρεου. Κατ΄
εξαίρεση, στην περίπτωση που η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων
επιτηδευµατία µη φυσικού προσώπου ζητήθηκε µε βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 9 από το µέλος ή τον εταίρο του ή τον
διευθύνοντα ή τον εντεταλµένο σύµβουλο ή το µέλος του διοικητικού
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συµβουλίου του, ο φόρος εισοδήµατος, ο φόρος προστιθέµενης αξίας, οι
πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα βεβαιώνονται στο όνοµα του προσώπου το
οποίο υπέγραψε την προβλεπόµενη από το ίδιο άρθρο πράξη.
2. Η βεβαίωση ενεργείται από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που έχει εκδώσει
το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τόσο για το σύνολο της οφειλής που
προκύπτει απ΄ αυτό, όσο και για τα πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων από τυχόν εκκρεµείς πράξεις που περαιώθηκαν µαζί µε αυτό,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Για τη βεβαίωση των οφειλόµενων ποσών ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ.
συντάσσει χρηµατικό κατάλογο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Παράλληλα, ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. που ενήργησε τη βεβαίωση
αποστέλλει στις άλλες ∆.Ο.Υ. που τυχόν είναι αρµόδιες για κάποια από τις
χρήσεις που περαιώθηκαν σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
µετά της επ΄ αυτού πράξης αποδοχής από τον επιτηδευµατία.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Πράξης Επιβολής Προστίµου Κ.Β.Σ.
µετά της επ΄ αυτής ∆ιοικητικής Επίλυσης της ∆ιαφοράς που περαιώθηκε µε
τον παρόντα νόµο και έχει εκδοθεί από άλλη ∆.Ο.Υ..
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.
`Αρθρο 11 Τρόπος καταβολής των φόρων
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας
που περιλαµβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, όπως και των
τυχόν προστίµων Κ.Β.Σ. που αφορούν τις περαιούµενες ανέλεγκτες
υποθέσεις του επιτηδευµατία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι µέχρι είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες µηνιαίες
δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων
(500) ευρώ.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) και µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε οκτώ (8)
ίσες µηνιαίες δόσεις.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
επόµενου µήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε η σχετική πράξη
επί του Μηχανογραφηµένου Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και οι υπόλοιπες
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών, χωρίς
να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
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Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόµενο κατά την παράγραφο 1 ποσό
καταβληθεί µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται
έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%).
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
1. Οι επιτηδευµατίες µε υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του
ν.3259/2004 µπορούν να υποβάλουν την προβλεπόµενη από την παράγραφο
αυτή αίτηση εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του ν. 3259/2004, καθώς και η υποβολή των Σηµειωµάτων αυτών
από τους ίδιους τους επιτηδευµατίες στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, λήγει στις 31/12/2008.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις υπαγόµενες στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου για
τις οποίες οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α. υπάγονται
και στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) αλλά
δεν έγινε εφαρµογή των διατάξεων αυτών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, µπορούν να περαιωθούν σύµφωνα µε τη ρύθµιση του παρόντος
άρθρου, χωρίς δυνατότητα πλέον εφαρµογής για τις υποθέσεις αυτές των ως
άνω διατάξεων του ν. 3296/2004.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, καθώς και η περαίωση των υποθέσεων
κατά τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 3259/2004, µε βάση και τις µεταβολές που
επέρχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3, ισχύουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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