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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦOPOΛOΓΙΚΩN ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
  
Άρθρο 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.  
 
Άρθρο 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: 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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.  
  
Άρθρο 3 Υπαγόµενες υποθέσεις    
  
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. 
 
γ) Εκκρεµούν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια Α΄ και Β΄ Βαθµού δικαιοδοσίας και 
δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου.  
 
δ) Υποθέσεις περαιωµένες οριστικά για τις οποίες µέχρι την 31.12.2007: 
 
αα) Έχει διενεργηθεί έλεγχος και έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα 
ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας (ΦΠΑ), τα οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ή ∆ιοικητικού Εφετείου και δεν έχουν συζητηθεί 
στο ακροατήριο του Εφετείου. 
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ββ) Υπάρχουν γι’ αυτές στις ∆.Ο.Υ. ∆ελτία Πληροφοριών ή Αποφάσεις 
Επιβολής Προστίµου Κ.Β.Σ. για συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία 
δεν έχει διενεργηθεί ακόµα έλεγχος. 
 
Άρθρο 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. 
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Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσµατα περαίωσης  
 
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.  
  
Άρθρο 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.    
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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: 
 
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 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‰) 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. 
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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. 
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 ακαθάριστων 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 



 

8/14 

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 
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 του τελευταίου 
εδαφίου των παραγράφων 2 και 3 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   
    
Άρθρο 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%).»  
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β) Εάν το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. έχει επαναπροσδιοριστεί είτε στην 
τελευταία κλεισµένη χρήση µετά από οριστικό έλεγχο είτε σε κάποια από τις 
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.  
  
   
Άρθρο 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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Άρθρο 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 
ενδείξεις 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. 
  
Άρθρο 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.   
  
Άρθρο 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. 
  
 


