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Οι πυρκαγιές και η ανάληψη ευθύνης – Ασπασίας Μάλλιου
O τρόπος εφαρμογής των νεωτέρων και επιεικεστέρων διατάξεων
για τις κυρώσεις και τους πρόσθετους φόρους. Η μόλις εκδοθείσα
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1438/2018 –
Κωνσταντίνου Ελ. Καβαδέλλα

Επίκαιρες εξελίξεις στο ελληνικό Εργατικό Δίκαιο –

401

403

Αλέξιου Δ. Παπασταύρου
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Δηλωτέες δικαιοδοσίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 2017
για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Υ.Α./πολ. 1078 και
Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1084
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Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με κάρτες πληρωμών.
Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σε ΦΠΑ. Απαλλαγή από βιβλία
και στοιχεία ιατρών ΕΣΥ κ.ά.
Φορολογικό ημερολόγιο Αυγούστου 2018
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Τα νέα κίνητρα φορολογίας εισοδήματος για την ενίσχυση θέσεων
απασχόλησης, η έννοια του κέντρου ζωτικών συμφερόντων για τον
προσδιορισμό φορολογικής κατοικίας, ο φόρος εισοδήματος των
περιστασιακά απασχολούμενων, η επιχειρηματική μεμονωμένη
δραστηριότητα, οι τροποποιήσεις στον Φ.Π.Α., στον Κ.Φ.Δ., στον
ΕΝΦΙΑ, στον τελωνειακό κώδικα κ.ά., με τον Ν.4549/2018
(ΦΕΚ 105Α’/14.6.2018)
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απόψεις
Οι πυρκαγιές και η ανάληψη ευθύνης
Πόσες φορές σας έχει τύχει να επισκεφτείτε μεγάλη επιχείρηση/οργανισμό, ιδίως
κρατικών συμφερόντων αλλά δυστυχώς και ιδιωτικών και σε σχετική σας ερώτησή
να λάβετε την απάντηση: «Εγώ δεν γνωρίζω, ρωτήστε την εταιρεία/επιχείρηση/οργανισμό»; Ωσάν ο υπάλληλος με τον οποίο συνομιλείτε να μην είναι κομμάτι της εταιρείας/επιχείρησης/οργανισμού, με τον οποίο προσπαθείτε να συνδιαλλαχθείτε. Πόσες φορές στην επαγγελματική, στη δημόσια ακόμη και στην κοινωνική σας ζωή δεν
έχετε ακούσει: «Δεν φταίω εγώ, τα παράπονά σας πιο πάνω/αλλού»; Πόσες φορές
ενώ περιμένετε στη σειρά σας, ακόμη και σε καφενείο για να πάρετε τον καφέ σας,
υπάρχει κάποιος πιο «γνωστός» στον καφετζή, ο οποίος αυτονοήτως εισέρχεται εμβόλιμα και σας παίρνει τη σειρά, με τον αέρα του ανθρώπου που συναλλάσσεται συχνά στον συγκεκριμένο καφενείο; Πόσες φορές έχετε επιχειρήσει να λάβετε ακριβή τηλεφωνική πληροφόρηση από κάποια Υπηρεσία και δεν το έχετε πετύχει;
Με άλλα λόγια πόσες και πόσες φορές στην καθημερινή επαγγελματική, κοινωνική και ιδιωτική σας ζωή, σας έχει τύχει ο επιτετραμμένος συνομιλητής σας να μην
είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει και κυρίως να μην επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί από τον θεσμικό, επαγγελματικό ή ακόμα και κοινωνικό ρόλο που υπηρετεί; Ευθύνη που μόνος του, εκούσια, κατά την επιλογή του επαγγέλματος ή/ και της θέσης του, έχει αναλάβει.
Κατά την πρόσφατη περίοδο της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης μοιάζει να εμφανίζεται πλέον ως φυσιολογική κατάσταση.
Κανείς δεν φταίει, κανείς από μας δεν είναι υπεύθυνος για την κατάρρευσή μας, πολύ περισσότερο κανείς διαχρονικά από την πολιτική εξουσία δεν έχει αναλάβει έστω
και μέρος της ευθύνης για ό,τι έχει συμβεί. Ακόμα και η ιστορική πλέον δήλωση πολιτικού στελέχους ότι «μαζί τα φάγαμε» καταδεικνύει ακριβώς την επιθυμία διάχυσης ευθύνης. Όταν κάτι καθίσταται καθολικό, όταν όλοι είμαστε με αόριστο τρόπο
συνένοχοι, τότε κανείς κατ’ ουσία δεν αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που πράγματι του αναλογεί. Άλλωστε, αδυναμία ικανοποιητικής εκτέλεσης του θεσμικού ρόλου και άρνηση ανάληψης ευθύνης παρατηρείται και στην προσπάθεια ελέγχου της
φοροδιαφυγής. Ας μην ξεχνάμε την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις «λίστες»,
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απόψεις
οι οποίες διαχρονικά από το 2009 έως και σήμερα βρίσκονται στην αιχμή της πολιτικής συζήτησης, πλην όμως η εκμετάλλευση τους δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ακριβώς, η ίδια δοκιμασμένη τακτική μη ανάληψης ευθύνης επιχειρείται να εφαρμοσθεί και στην τραγική περίπτωση της πυρκαγιάς στην Αττική. Πυρκαγιά, η οποία
όχι απλώς κατέκαψε μεγάλο μέρος από το ελάχιστο πράσινο της περιοχής καθώς
και δύο οικισμούς-πόλεις, αλλά επιπρόσθετα σκότωσε άγνωστο ακόμη και σήμερα
αριθμό συνανθρώπων μας. Οι εικόνες και οι πληροφορίες που έρχονται σιγά-σιγά
στη δημοσιότητα, εκτός από την τραγικότητά τους, αναδεικνύουν την έλλειψη προληπτικού σχεδιασμού, τον αποσυντονισμό των αρμοδίων αρχών κατά την κρίσιμη
ώρα και τελικά την απουσία κάθε αποτελεσματικής ενέργειας, ώστε να περιορισθεί
τουλάχιστον η απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Όμως, μετά την καταστροφή και σαν να μην έφτανε η απώλεια των συνανθρώπων
μας, πάνω στα αποκαΐδια παρατηρούμε να εξελίσσεται το γνωστό παιχνίδι της μη
ανάληψης ευθύνης. Η πρώτη γραμμή άμυνας επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη
για την καταστροφή σε εξωγενείς παράγοντες ανωτέρας βίας, όπως ο άνεμος και η
ταχύτητά του, η κλιματική αλλαγή. Όταν, οι παράγοντες αυτοί δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό αίσθημα, άρχισε η προσπάθεια επίκλησης της συλλογικής ευθύνης που καθιστά όλους μας συνυπεύθυνους και κατά συνέπεια κανέναν. Άρχισε
η αόριστη επίκληση της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης. Ωσάν αυτή να μην ήταν
επί δεκαετίες γνωστή στους έχοντες την ευθύνη του σχεδιασμού αποτροπής καταστροφών και ωσάν όποιος είχε αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού αντιμετώπισης
έκτακτων περιστάσεων να ήρθε από άλλη χώρα ή ακόμη και από άλλον πλανήτη και
να ήταν βολικά αμάθητος. Όταν, όμως, και αυτός ο λόγος δεν κατέστειλε τη βουβή
οργή, άρχισε ο πολιτικός και κοινωνικός εμφύλιος. Οι ευθύνες γίνονται γαϊτανάκι:
«Όχι δεν φταίω εγώ, φταις εσύ» και καιρός να παίξουμε την κολοκυθιά.
Έτσι και στην περίπτωση της καταστροφικής πυρκαγιάς και ενώ δεκάδες χάθηκαν και αρκετοί ακόμη χαροπαλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, επαναλαμβάνεται το χιλιοειπωμένο έργο της αποποίησης της ευθύνης. Κανείς τελικά δεν
είναι υπεύθυνος. Και προφανώς κανείς δεν είναι, αν ένας ψυχασθενής ή εγκληματίας αποφασίσει να βάλει φωτιά ή αν ο άνεμος πνέει με 10 μποφόρ. Κάποιοι, όμως,
από εμάς, είναι υπεύθυνοι για να σχεδιάσουν, να συντονίσουν και με επιτυχία να
αποτρέψουν τη μεγάλη καταστροφή. Όπως, κάποιοι από εμάς και όχι όλοι μας είναι
υπεύθυνοι, διότι έκτισαν και μπάζωσαν παράνομα τις οδούς διαφυγής.
Αυτή την τραγική ώρα του συλλογικού μας πένθους, ας αναλογιστούμε αν τελικά
μας αρέσει αυτό που ζούμε. Ας σκεφτούμε μήπως η εύκολη λεκτική συγγνώμη συνιστά απλώς το άλλοθί μας να παραμείνουμε βολεμένοι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Έτοιμοι να επαναλάβουμε τα ίδια. Και κυρίως αποφασισμένοι να μην αναλάβει ο
καθένας από εμάς την επαγγελματική και κοινωνική ευθύνη που του αναλογεί.
Ασπασία Μάλλιου
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
του Κωνσταντίνου Ελ. Καβαδέλλα,
δικηγόρου, ΜΔΕ Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου ΕΚΠΑ

O τρόπος εφαρμογής των νεωτέρων και
επιεικεστέρων διατάξεων κυρώσεων
και του πρόσθετου φόρου
Η μόλις εκδοθείσα απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1438/2018
1. Η σχολιαζόμενη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σχετικού προδικαστικού ερωτήματος
που απηύθυνε το Διοικητικό Πρωτοδικείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3900/2010, κλήθηκε να απαντήσει σε
δύο ζητήματα:
(α) εάν η διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 εφαρμόζεται και σε καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2013 (δηλαδή πριν από την έναρξη της
ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του Ν.4174/2013) και εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας και
(β) εάν η διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, που προβλέπει την επιβολή ευνοϊκότερων φορολογικών κυρώσεων σε εκκρεμείς ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας υποθέσεις, εξετάζεται από το δικαστήριο,
ενώπιον του οποίου εκκρεμούν οι υποθέσεις αυτές, αυτεπαγγέλτως
2. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα η εν λόγω απόφαση, βασίσθηκε κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι διαχρονικού δικαίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με την οποία εισήχθη στο νόμο και, συνεπώς, εφαρμόζεται και στις πριν την 1.1.2014 καταλογιστικές πράξεις
που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, ενώ εστίασε κυρίως στην εξέταση του δεύτερου τεθέντος ζητήματος, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο της προσφυγής επιλαμβάνεται της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης φορολογικής
κύρωσης που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, αναφορικά με τις φερόμενες ενώπιόν του εκκρεμείς υποθέσεις.
3. Έτσι, η σχολιαζόμενη απόφαση υιοθετώντας την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η αναδρομική εφαρμογή ευνοϊκότερης
για τους φορολογούμενους νεώτερης διάταξης που προβλέπει κύρωση για ορισμένη φορολογική παράβαση, δεν κρίνεται γενικώς, αλλά κατόπιν σύγκρισης του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με το χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της πα* Ο Κωνσταντίνος Καβαδέλλας είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ»,
www.potamitisvekris.com
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ενδιαφέροντα φορολογικά θέματα
ράβασης έως και την εκδίκαση της υπόθεσης στο διοικητικό δικαστήριο, κατέληξε
κατ’ αρχήν στη κρίση ότι η εφαρμογή της εν λόγω αρχής δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 περιπτ. 5 α του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, αλλά μόνο κατόπιν προβολής (είτε με το δικόγραφο της προσφυγής είτε με το δικόγραφο προσθέτων λόγων αυτής) του αντίστοιχου λόγου από
τον διάδικο και μάλιστα κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας συνάμα ο
διάδικος τη νεώτερη ρύθμιση, που κατά την άποψη του, άγει σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση, εν όψει των συνθηκών της περίπτωσής του.
4. Στο πεδίο του γενικότερου αυτού δικανικού συλλογισμού, εντάχθηκε από τη σχολιαζόμενη απόφαση και η ευνοϊκότερη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 49 του
Ν.4509/2017, με την επιχειρηματολογία ότι η διάταξη αυτή αφενός δεν τροποποιεί
τον προαναφερόμενο ειδικό δικονομικό κανόνα του άρθρου 79 παρ.5 περιπτ. α του
ΚΔΔ και αφετέρου θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Αφού, ως εφαρμοζόμενη και στις
΄΄εκκρεμείς΄΄ κατά την έναρξη της ισχύος της υποθέσεις (01.01.2018), δηλαδή ακόμη
και σε εκείνες που έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση γι’
αυτές ή σε αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει
κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο1, εισάγει απόκλιση από τον γενικό δικονομικό κανόνα ότι η νεώτερη ρύθμιση καταλαμβάνει μόνο τις υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της2. Παράλληλα, προς ενίσχυση της κρίσης
αυτής, η σχολιαζόμενη απόφαση επικαλείται τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της
αντιμωλίας και του σχετικού δικαιώματος άμυνας του ελληνικού δημοσίου στη φορολογική δίκη καθώς της αρχής της χρηστής, ταχείας και αποτελεσματικής απονομής της φορολογικής διοικητικής δικαιοσύνης στις φορολογικές διαφορές.
5. Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι ιδιότυπες ΄΄δικονομικές ρυθμίσεις΄΄ που εισάγονται
με τη σχολιαζόμενη απόφαση, δηλαδή η δίμηνη προθεσμία του χρόνου ενέργειας
που τάσσεται στον διάδικο από την έναρξη της ισχύος της διάταξης του άρθρου 49
του Ν.4509/2017 (01.01.2018), για την προβολή του συγκεκριμένου λόγου αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης αυτής (ερώτημα γεννάται στη περίπτωση αυτή εάν
μπορεί ακόμη να προβληθεί παραδεκτά ο συγκεκριμένος λόγος σε υποθέσεις που
δεν έχουν ακόμη εκδικασθεί) και, εν συνεχεία, έκδοσης προδικαστικής απόφασης
από το δικαστήριο, το οποίο τάσσει εύλογο χρόνο στη διοίκηση-δίχως να ορίζει ποιος είναι ο χρόνος αυτός- να εκθέσει τις απόψεις της, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου
συζήτηση της υπόθεσης.
6. Η σχολιαζόμενη απόφαση, αξιοποίησε τη εμπεδωμένη νομική κατασκευή που έχει
διαμορφώσει η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τον
τρόπο της αναδρομικής εφαρμογής μιας νεώτερης διάταξης που επιβάλει επιεικέστερη φορολογική κύρωση, προσαρμόζοντάς την αναλόγως στη περίπτωση της διάταξης του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, λόγω της ακούσιας ή εκούσιας επιλογής του
νομοθέτη να αφήσει αρρύθμιστο τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης στις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικές υποθέσεις. →
1
2
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Βλ. άρθρο 49 παρ. 2 Ν.4509/2017
Πρβλ. ΣτΕ 458-459/2018 επταμ., ΣτΕ 951/2018
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Ευνοϊκότερεςφορολογικέςρυθμίσεις.
Aριθ. Aπόφ. 1438/2018 (Β’ τμ. Σ.τ.Ε.)
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Β΄ Τμήματος
Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος
Δικηγόροι: Ευστ. Μπακάλης, Χ. Κοραντζάνης (Πάρεδρος ΝΣΚ)

Η αναδρομική εφαρμογή της ευνοϊκότερης
φορολογικής διάταξης του άρθρου 49 του
Ν.4509/2017 δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως
από το διοικητικό δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να προβληθεί με δικόγραφο προσθέτων
λόγων.
Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης εξετάζεται
από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν προβολής
(με το δικόγραφο της προσφυγής ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντίστοιχου λόγου από τον προσφεύγοντα, ο οποίος βαρύνεται να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας τη νεότερη ρύθμιση, η οποία άγει,
κατά τους αρκούντως τεκμηριωμένους ισχυρισμούς του, σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής
του. Περαιτέρω, το άρθρο 49 του Ν.4509/2017
έχει την έννοια ότι ο προσφεύγων βαρύνεται
να ζητήσει, με δικόγραφο πρόσθετων λόγων
προσφυγής υποβαλλόμενο στο διοικητικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει συζητηθεί η προσφυγή του, εντός διμήνου από την
έναρξη ισχύος του, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, προβάλλοντας, κατά τρόπο αρκούντως ειδικό, ορισμένο και τεκμηριωμένο, ότι η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων άγουν σε ευμενέστερη μεταχείρισή
του, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής
του. Εφόσον ο προσφεύγων ανταποκριθεί στο
ως άνω βάρος του, το διοικητικό δικαστήριο,
εκδίδει για το τιθέμενο ζήτημα προδικαστική απόφαση, με την οποία καλεί τη φορολοΤόμος 72

γική Διοίκηση να εκθέσει, εντός ευλόγου χρόνου, τις απόψεις της επί του προβαλλόμενου
πρόσθετου λόγου προσφυγής και, περαιτέρω, κρίνει επί του ανωτέρω λόγου προσφυγής και του αντίστοιχου αιτήματος του προσφεύγοντος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και
δίχως να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του
Ν.4509/2017, η οποία αφορά την περίπτωση
που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης της οικείας προσφυγής του.
1. Επειδή, με την από 11.4.2011 προσφυγή
του, ο Β. Π. ζήτησε να ακυρωθούν: (α) το (…) φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού
έτους 2001 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων
Αναργύρων, (…), (β) το (…) φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 (…)
και (γ) το (…) φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 του ίδιου ως άνω
Προϊσταμένου με το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος του διαφορά κύριου φόρου, ποσού 6.776,68
ευρώ, καθώς και πρόσθετος φόρος, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, ποσού 18.703,64 ευρώ. Το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, επιληφθέν της
ανωτέρω προσφυγής, με την 3249/2018 απόφασή του, υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3900/
2010 (Α 213), τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Εάν, λαμβανομένης υπόψη της μεταβατικής διατάξεως της παραγράφου 17 του άρθρου
72 του Ν.4174/2013 (όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017)
και υπό το φως της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κυρώσεως, η διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.4174/2013
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 7 του
Ν.4337/2015) έχει εφαρμογή σε φορολογικές υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων μέχρι 31-122013, για τις οποίες εκδόθηκαν πριν από την 11-2014 πράξεις καταλογισμού πρόσθετων φόρων
(κατ’ άρθρο 1 του Ν.2523/1997) που είναι εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του
Συμβουλίου της Επικρατείας. 2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, εάν,
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εφαρμόζοντας τη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 58 του Ν.4174/2013 τα διοικητικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να προβούν σε αντίστοιχη τροποποίηση των πράξεων καταλογισμού
πρόσθετων φόρων που προσβάλλονται ενώπιόν
τους, ανεξαρτήτως των διατυπώσεων που διαγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 του
Ν.4509/2017.»
2. (…)
3. Επειδή, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα
ως άνω προδικαστικά ερωτήματα, χωρίς να έχει
προβληθεί αντίστοιχος λόγος προσφυγής, αλλά
αφού έλαβε αυτεπαγγέλτως υπόψη του, αφενός,
τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 και 72 παρ.
17 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170), των άρθρων 3 παρ.
7 και 7 παρ. 1 και 2 του Ν.4337/2015 (Α΄ 129) και
του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 (Α΄ 201) και, αφετέρου, την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της
ελαφρύτερης ποινής, όπως αυτή κατοχυρώνεται
στο ενωσιακό δίκαιο και απορρέει από τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Ειδικότερα, στις σκέψεις 21, 22, 23 και 24 της απόφασής
του 3249/2018 διαλαμβάνονται, συναφώς, τα ακόλουθα: “21. Επειδή, ο Ν.2523/1997 (Α΄ 179) όριζε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, αφ’ ενός στο άρθρο 1:
«1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση, και ανεξάρτητα από την
πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: α)… β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) επί του φόρου την πληρωμή
του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας,
για κάθε μήνα καθυστέρησης… 2… 3… 4. Ανακριβής δήλωση θεωρείται η δήλωση στην οποία μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τα όσα
δηλώθηκαν με αυτή και του φόρου που καταλογίζεται υφίσταται διαφορά, ανεξάρτητα από την
αιτία στην οποία οφείλεται αυτή…», αφ’ ετέρου
στο άρθρο 2: «1. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων
που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο υπολογίζονται κατ’ αρχήν μέχρι την έκδοση της οικείας
καταλογιστικής πράξης του φόρου… 2… 3… 4. Τα
ποσοστά πρόσθετων φόρων σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να υπερβαίνουν: α)… β) το τριακόσια τοις εκατό (300%) για την υποβολή ανακρι-
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βούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος…». Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3220/2004 (Α΄15/28-1-2004) ορίσθηκαν τα εξής: «1… 11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν: α)… β) το διακόσια τοις εκατό (200%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος…». 12. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται: α) για τα εισοδήματα
που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2004 και μετά…». Εν συνεχεία, με το άρθρο 24 του Ν.3296/2004
(Α΄ 253) ορίσθηκαν τα παρακάτω: «1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι
την πληρωμή φόρου: α)… β) υποβάλει ανακριβή
δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω
της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης…
3. Οι δύο προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν: α)
για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά…». Ακολούθησε ο
Ν.3943/2011 (Α΄ 66/31-3-2011), σύμφωνα με το
άρθρο 26 του οποίου, «1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν
να υπερβούν: α)… β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό
για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή 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. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2523/
1997, όπως τροποποιήθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού και φύλλα ελέγχου ή πράξεις
προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού». Αργότερα, τέθηκε σε ισχύ
ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας με το Ν.4174/
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2013, ο οποίος ορίζει τα εξής: «Άρθρο 58. 1. Αν
το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη
Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: α)
δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς,
εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από
πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει
με βάση τη φορολογική δήλωση, γ) πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις
εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση
τη φορολογική δήλωση…» [όπως οι περιπτώσεις
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν.4337/2015, Α΄129/17-102015] Άρθρο 72. 1… 17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά
την 01.01.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31η.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του
Ν.2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση… [όπως το άρθρο 66 αναριθμήθηκε σε 72 με
το άρθρο 8 του Ν.4337/2015] Άρθρο 73. Ο παρών
Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν διατάξεις… [όπως το άρθρο 67 αναριθμήθηκε σε 73
με το άρθρο 8 του Ν.4337/2015] Άρθρο 82. Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με
εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού… [όπως
το άρθρο 76 αναριθμήθηκε σε 82 με το άρθρο 8
του Ν.4337/2015]. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 7 του Ν.4337/2015, «1. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται για πράξεις
προσδιορισμού οποιουδήποτε φόρου ή επιβολής
προστίμου, τέλους ή εισφοράς που εκδίδονται από
Τόμος 72

την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν μετά τις 31.12.2013 ή υποθέσεις
από 1.1.2014, για τις οποίες είχαν εφαρμογή από
1.1.2014 οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του
Ν.4174/2013, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο. 2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και
για εκκρεμείς υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την
ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, εκκρεμούν
ενώπιον της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής
ή τακτικού ένδικου μέσου ή αίτησης αναίρεσης,
καθώς και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και οι
υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 απαιτείται ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής, για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του συνόλου των παραβάσεων κάθε πράξης ή απόφασης της διεύθυνσης επίλυσης
διαφορών ή του δικαστηρίου, και καταβολή του
συνόλου της οφειλής, που προκύπτει μετά την
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, άμεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, άλλως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1. Η δήλωση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο τη αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από
τη δημοσίευση του παρόντος ή την κοινοποίηση
στον φορολογούμενο της πράξης ή της απόφασης, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η
υπόθεση εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων, με
την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται
και σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου
ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται,
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δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Στις περιπτώσεις της κατά τα άνω αποδοχής, όπου συντρέχει περίπτωση, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του Ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής
Δικονομίας, Α΄97), τα αποτελέσματα της οποίας
επέρχονται με την περιέλευση στη γραμματεία του
Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του
Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη». Ακολούθως, η παράγραφος 17
του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 αντικαταστάθηκε, αρχής γενομένης από 1-1-2018, με την παράγραφο 1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του
άρθρου 49 του Ν.4509/2017 (Α΄ 201/22-12-2017)
ως εξής: «Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές
υποχρεώσεις, χρήσεις ή περιόδους ή υποθέσεις
έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του Ν.2523/1997,
πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59
του παρόντος κατά περίπτωση, πλέον του τόκου
του άρθρου 53 του παρόντος, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του
εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου. Σε
κάθε περίπτωση, μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.», ενώ
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
49, «2. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72
του Ν.4174/2013, όπως αντικαθίστανται με την
παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμόζονται και επί
εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
υποθέσεων. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ένδικου μέσου ή
αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ένδικου μέσου ή
αίτησης αναίρεσης, καθώς και οι υποθέσεις για
τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή
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αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι
υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή
έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν
έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο. 3. Εξαιρετικά, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του. Προς το
σκοπό αυτόν, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση-ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της
απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ή του δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, για την
εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της
παρ. 17 του άρθρου 72 του Ν.4174/2013, όπως
αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος,
το ποσό του τόκου υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής. Η αίτηση-δήλωση αυτή υποβάλλεται στον προϊστάμενο της
υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής. Στις περιπτώσεις που
η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων,
με την ως άνω αίτηση-δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της γραμματείας του αρμοδίου δικαστηρίου για το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Αν έχει εκδοθεί μη
αμετάκλητη απόφαση, η ως άνω βεβαίωση πρέπει να διαλαμβάνει αν η απόφαση επιδόθηκε στον
αντίδικο του Δημοσίου και, σε καταφατική περίπτωση, την ημεροχρονολογία της επίδοσης. Επί
υποθέσεων που έχουν ήδη συζητηθεί, αλλά δεν
έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, λόγω ύπαρξης
προθεσμίας άσκησης ή λόγω άσκησης ενδίκου
μέσου κατά της απόφασης, η κατά τα ανωτέρω αίτηση-δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, και δήλωση παραίτησης των διαδίκων από του δικαιώματός τους να
απαιτήσουν τη συμμόρφωση προς την τυχόν εκδοθησομένη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν
οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατ’
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αυτής ή παραίτηση από το δικόγραφο του ήδη
ασκηθέντος ενδίκου μέσου. Ειδικώς δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 142 του Ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Α΄97), τα αποτελέσματα της
οποίας επέρχονται με την υποβολή στη γραμματεία του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του
Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, με περιεχόμενο την περάτωση
της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου. Με
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, ζητήματα αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου 72 του Ν.4174/2013,
όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος». 22. Επειδή, κατά τα ένδικα οικονομικά έτη και μέχρι το χρόνο εκδόσεως των προσβαλλόμενων καταλογιστικών πράξεων το σύστημα καταλογισμού πρόσθετων φόρων ένεκα της
υποβολής ανακριβούς φορολογικής δηλώσεως
συγκροτούσαν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2
του Ν.2523/1997, κατ’ εφαρμογήν των οποίων το
ποσό του πρόσθετου φόρου προέκυπτε από τον
πολλαπλασιασμό της διαφοράς του κύριου φόρου
με ορισμένο ποσοστιαίο συντελεστή και τον συνολικό αριθμό των μηνών καθυστερήσεως καταβολής του φόρου· και ο μεν ποσοστιαίος συντελεστής ανερχόταν αρχικώς σε 3% και, εν συνεχεία, μετά την τροποποίηση που επήλθε με το
Ν.3296/2004, σε 2%, το δε γινόμενο του ποσοστιαίου συντελεστή και του αριθμού των μηνών
καθυστερήσεως ανερχόταν κατ’ ανώτατο όριο αρχικώς σε 300%, ποσοστό που μειώθηκε διαδοχικώς σε 200% και σε 120%, δυνάμει των νόμων
3220/2004 και 3943/2011. Με την έναρξη ισχύος
του Ν.4174/2013, τους πρόσθετους φόρους διαδέχθηκαν πρόστιμα, διατηρήθηκε, ωστόσο, η διαφορά του κύριου φόρου ως βάση του υπολογισμού. Ειδικώς στο πεδίο της φορολογίας εισοδήματος, η υποβολή ανακριβούς φορολογικής δηλώσεως συνδέθηκε με τον καταλογισμό προστίμου σε ποσοστό επί της διαφοράς του κύριου φόΤόμος 72

ρου κυμαινόμενο από 10% έως 100%, το οποίο εν
συνεχεία μειώθηκε σε 50% (δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν.4337/2015), με
γνώμονα την αναλογία μεταξύ του φόρου που είχε εκκαθαρισθεί βάσει της φορολογικής δηλώσεως και εκείνου που προσδιορίσθηκε κατόπιν
του ελέγχου. Η νέα ρύθμιση ήταν προορισμένη να
εφαρμοσθεί μόνο στις πράξεις εκείνες οι οποίες
επρόκειτο να εκδοθούν υπό την ισχύ του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή από 1-1-2014
και επέκεινα, και αφορούσαν τις επόμενες του
χρονικού αυτού σημείου διαχειριστικές περιόδους. Τουναντίον, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του Ν.4174/2013, διατηρούνταν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και
2 του Ν.2523/1997 για τις καταλογιστικές πράξεις
οι οποίες αφορούσαν τις διαχειριστικές περιόδους μέχρι 31-12-2013. Την κατάσταση αυτή μετέβαλε η αντικατάσταση της παραγράφου 17 με
το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν.4509/2017, με το οποίο
ορίσθηκε ότι, αντί των πρόσθετων φόρων των άρθρων 1 και 2 του Ν.2523/1997, επιβάλλονται και
για τις προηγούμενες της ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διαχειριστικές περιόδους
τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του Ν.4174/
2013 πλέον τόκων [εκπρόθεσμης καταβολής], κατ’
άρθρο 53 του Ν.4174/2013, που θα υπολογίζονται
από 1-1-2014 μέχρι την έκδοση εκτελεστού τίτλου, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο συνεπάγεται
ευνοϊκότερο αποτέλεσμα για τους φορολογουμένους. Πέραν αυτού, με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 συμπεριλήφθηκαν στο εύρος εφαρμογής
της παραγράφου 17 και οι υποθέσεις εκείνες οι
οποίες κατά την έναρξη ισχύος της διατάξεως εκκρεμούσαν ενώπιον της Διευθύνσεως Επιλύσεως
Διαφορών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβανομένων όσων είχαν ήδη συζητηθεί και για τις
οποίες δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική
απόφαση. Συγχρόνως δε, με την παράγραφο 3 του
άρθρου 49 επεκτάθηκε η ισχύς τις διατάξεως και
στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης επί
της προσφυγής του ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του. 23. Επειδή, κατά γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, επιβάλλεται η ανα-
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δρομική εφαρμογή της ελαφρύτερης ποινής προκειμένου περί παραβάσεως για την οποία προβλέπονται διαδοχικώς, από το χρόνο διαπράξεώς
της έως το χρόνο εκδικάσεως της υποθέσεως, περισσότερες κυρώσεις (βλ. Δ.Ε.Κ., απόφαση της
11ης Μαρτίου 2008, C-420/2006, Jager, σκέψη
59, απόφαση της 8ης Μαρτίου 2007, C-45/2006,
Campina, σκέψη 32, απόφαση της 3ης Μαΐου 2005,
C-387/2002, C-391/2002 και C-403/2002, Berlusconi κλπ., σκέψεις 67-69, ΣτΕ 2465/2015, 2556/
2014 επταμ., 3459/2014). Την αρχή αυτή υποχρεούται να εφαρμόζει ο εθνικός δικαστής τόσο όταν
πρόκειται για κύρωση που επιβάλλεται σε συμπεριφορά αντίθετη προς τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας όσο και όταν πρόκειται για κύρωση που επιβάλλεται κατά την άσκηση της φορολογικής αρμοδιότητας των κρατών-μελών (πρβλ.
ΔΕΚ, απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, C464/2002, Επιτροπή κατά Δανίας, σκέψη 74, απόφαση της 21ης Μαρτίου 2002, C-451/1999, Cura
Anlagen, σκέψη 40 – βλ. ΣτΕ 2465/2015, 2556/2014
επταμ., 3459/2014, 2031/2013). Ειδικώς στο πεδίο των διατάξεων των φορολογικών νόμων, με
τις οποίες επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή προσαύξηση σε βάρος εκείνου που παραλείπει την
υποβολή της φορολογικής δηλώσεως ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, κύριος σκοπός τους είναι ο επ’ απειλή οικονομικής κυρώσεως εξαναγκασμός του υπόχρεου σε ταχεία και
ακριβή συμμόρφωση προς τις σχετικές υποχρεώσεις τους. Όταν όμως ο νομοθέτης, μεταβάλλοντας αντιλήψεις, κρίνει ότι ο σκοπός αυτός δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, τότε ελέγχεται όχι μόνο ως άσκοπη και αδικαιολόγητη, αλλά
και ως αντίθετη, κατ’ αρχήν, προς τη νεότερη νομοθετική βούληση η επιβολή των παλαιών αυστηρότερων κυρώσεων, οι οποίες υπερβαίνουν το
μέτρο που ήδη κρίνεται από το νομοθέτη ως αναγκαίο. Στις περιπτώσεις αυτές, κατ’ εξαίρεση του
γενικού κανόνα περί μη αναδρομικότητας του νόμου, υπάρχει τεκμήριο αναδρομικής εφαρμογής
του νέου ηπιότερου νόμου και επί εκκρεμών υποθέσεων, τεκμήριο το οποίο είχε αρχικώς κριθεί
ότι δύναται να ανατραπεί μόνο με σαφή αντίθετη
διάταξη. Όπως όμως έχει ήδη κριθεί (βλ. ΣτΕ
2402/2016, 2031/2013), η αρχή της αναδρομικής
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εφαρμογής της ηπιότερης, ως προς την επιβολή
κυρώσεων, διατάξεως έχει συνταγματική βάση,
ως απορρέουσα από την αρχή της αναλογικότητας, ώστε μόνη η ύπαρξη αντίθετης νομοθετικής
διατάξεως δεν αρκεί για την κάμψη της. Αντιθέτως, η ως άνω αρχή δεν έχει έδαφος εφαρμογής
οσάκις η μεταγενέστερη ηπιότερη νομοθετική
ρύθμιση υπαγορεύθηκε όχι από μεταβολή των
σχετικών αξιολογήσεων του νομοθέτη «επί του
επιεικέστερον», αλλά από άλλους λόγους (βλ. ΣτΕ
459/2013 Ολομ.). Όσον αφορά τους φορολογικούς
νόμους, ο ευμενέστερος ή μη για τους φορολογουμένους χαρακτήρας του νεότερου νόμου δεν
κρίνεται γενικώς, αλλά ενόψει των δεδομένων της
κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως και δη κατόπιν συγκρίσεως όχι μόνο του πρώτου και του τελευταίου, αλλά όλων των σχετικών νομοθετημάτων που ίσχυσαν στο χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της παραβάσεως έως και την εκδίκαση της
υποθέσεως (βλ. ΣτΕ 2465/2015). Ευμενέστερος
δε είναι ο νόμος, ο οποίος εφαρμοζόμενος στο
σύνολό του, άγει στη συγκεκριμένη περίπτωση και
εν όψει των δεδομένων της σε ευνοϊκότερο για
τον φορολογούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή σε ελαφρύτερη κύρωση (βλ. ΣτΕ 2556/2014). Η ανωτέρω αρχή εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς ανάγεται στην ισχύ
του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου (πρβλ. ΣτΕ
3464/2014, 1417/2012, ΔιοικΕφΘεσ 2090/2015,
ΔιοικΕφΑθ 5697/2014). 24. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.4174/2013, την οποία το
Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη, κατά τα ανωτέρω, θα κατέληγε στην επιβολή ηπιότερων κυρώσεων σε βάρος του προσφεύγοντος.
Ειδικότερα: Α) Όσον αφορά το οικονομικό έτος
2001, ο έλεγχος προσδιόρισε το φόρο εισοδήματος του προσφεύγοντος σε (…). Ως εκ τούτου, κατ’
εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 58 παρ. 1
περ. γ΄, το πρόστιμο που επρόκειτο να επιβληθεί
στον προσφεύγοντα αντί του πρόσθετου φόρου θα
ανερχόταν σε ποσοστό 50% επί της διαφοράς του
κύριου φόρου, ήτοι (…). Β) Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2002, ο έλεγχος προσδιόρισε το φόρο εισοδήματος του προσφεύγοντος(…). Ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου
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58 παρ. 1 περ. γ΄, το πρόστιμο που επρόκειτο να
επιβληθεί στον προσφεύγοντα αντί του πρόσθετου φόρου θα ανερχόταν ομοίως σε ποσοστό 50%
επί της διαφοράς του κύριου φόρου, ήτοι(…), αφαιρουμένου του ποσού των (…), το οποίο είχε καταβάλει ο προσφεύγων στο πλαίσιο της περαιώσεως με το Ν.3259/2004, πλέον 64.478 δραχμές). Γ)
Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2003, ο έλεγχος
προσδιόρισε το φόρο εισοδήματος του προσφεύγοντος σε (…) ενώ κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δηλώσεως είχε προκύψει φόρος (…)
ευρώ και, τελικώς, μετά τον συμψηφισμό του ποσού που είχε παρακρατηθεί , πιστωτικό υπόλοιπο (…) ευρώ. Ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογήν της
διατάξεως του άρθρου 58 παρ. 1 περ. γ΄, το πρόστιμο που επρόκειτο να επιβληθεί στον προσφεύγοντα αντί του πρόσθετου φόρου θα ανερχόταν στο ποσό των (…) ευρώ . Η τελική επιβάρυνση του προσφεύγοντος μέσω της εφαρμογής της
επιγενόμενης ρυθμίσεως του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα ήταν ουσιωδώς μικρότερη
ακόμη και μετά τον υπολογισμό επί των ποσών
των προστίμων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής,
σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 (βλ.
και την ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2014/31-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την οποία
προκύπτει ότι το επιτόκιο ανέρχεται σε 0,73% μηνιαίως και 8,76% ετησίως). Κατά συνέπεια, υπό
το πρίσμα της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης ποινής, τα προσβαλλόμενα φύλλα ελέγχου θα έπρεπε να ακυρωθούν κατά το σκέλος τους
εκείνο με το οποίο καταλογίσθηκαν σε βάρος του
προσφεύγοντος πρόσθετοι φόροι, ώστε οι τελευταίοι να αντικατασταθούν από πρόστιμα του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.4174/2013. Ωστόσο, κατά
την εκτίμηση του Δικαστηρίου, η παραδοχή αυτή
βρίσκει εμπόδιο στη διάταξη της παραγράφου 17
του άρθρου 72 του Ν.4174/2013, η οποία φαίνεται να περιορίζει την εφαρμογή της και, κατ’ επέκταση, την εφαρμογή των περί προστίμων νεότερων διατάξεων στις διαχειριστικές περιόδους μέχρι 31-12-2013 για τις οποίες οι καταλογιστικές
πράξεις έχουν εκδοθεί μετά την 1-1-2014, αποκλειομένων δηλαδή των υποθέσεων για τις οποίες οι πράξεις επιβολής πρόσθετων φόρων είχαν
Τόμος 72

εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Αν και η
αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Ν.4509/2017
δεν διαλαμβάνει κάτι σχετικώς, υπέρ της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής συνηγορεί αφ’ ενός το
γράμμα της διατάξεως της παραγράφου 17, όπου
γίνεται λόγος για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, όρος που υιοθετείται για πράξεις
εκδιδόμενες υπό την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (βλ. άρθρο 34), και για υπολογισμό τόκων από 1-1-2014, αφ’ ετέρου η συστηματική ερμηνεία της διατάξεως σε συνδυασμό τόσο
με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου 72, με την
οποία εντάσσονται στο σύστημα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και οι υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου για χρήσεις, περιόδους κλπ. μέχρι 31-12-2013 για τις
οποίες οι πράξεις καταλογισμού του φόρου εκδίδονται μετά την 1-1-2014, όσο και με την παράγραφο 50 του Ν.4174/2013, η οποία προστέθηκε
με το άρθρο 398 παρ. 2 του Ν.4512/2018 (Α΄5/171-2018) και προβλέπει την εξόφληση οφειλών
που προέρχονται από προσωρινές ή μη κοινοποιηθείσες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με ταυτόχρονη έκπτωση κατά
ποσοστό 40%, μεταξύ άλλων, στα ποσά των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 ή
των προστίμων 58, 58Α παρ. 2 και 59 του Ν.4174/
2013, καθώς επίσης την εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον
της Διευθύνσεως Επιλύσεως Διαφορών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξ ου συνάγεται πως, κατά
την αντίληψη του κοινού νομοθέτη, σε ορισμένες
κατηγορίες υποθέσεων διατηρούνται σε ισχύ οι
πράξεις επιβολής πρόσθετων φόρων που είναι
εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εν
τέλει δηλαδή, ανεξαρτήτως του τυχόν ευνοϊκότερου αποτελέσματος που συνεπάγεται για τους φορολογουμένους η εφαρμογή τους, οι διατάξεις
επιμετρήσεως και επιβολής των προστίμων του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα οποία αντικατέστησαν τους πρόσθετους φόρους του προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος, δεν μπορούν
να ερμηνευθούν και να εφαρμοσθούν αποκομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσο-
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νται συστηματικώς και το οποίο περιλαμβάνει όχι
μόνο τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αλλά και τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν. 4172/2013, Α΄167) και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικονίσεως Συναλλαγών (Κεφάλαιο Ε.1.
του Ν.4093/2012, Α΄222, στη θέση του οποίου ισχύει από 1-1-2015 ο Ν.4308/2014, Α΄251), ώστε η
αναδρομική εφαρμογή των περί προστίμων διατάξεων σε καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν επί τη βάσει διαφορετικών νομοθετικών αξιολογήσεων, δεν παρίσταται μεθοδολογικώς αυτονόητη. Κατά δεύτερο λόγο, κι αν ακόμη γίνει δεκτό πως στο πραγματικό της νέας παραγράφου 17
του Ν.4174/2013 εμπίπτουν και οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι καταλογιστικές πράξεις είχαν εκδοθεί πριν από την 1-1-2014, παραμένει
ασαφές, ένεκα της διατυπώσεως των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, το
αν η εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις εκκρεμείς
υποθέσεις και δη σε εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του
Συμβουλίου της Επικρατείας χωρεί άνευ ετέρου,
ώστε το δικαστήριο έχει την εξουσία να προβεί σε
αντίστοιχη τροποποίηση της καταλογιστικής πράξεως που προσβάλλεται ενώπιόν του, ή, αντιθέτως, το αν κάτι τέτοιο προαπαιτεί την τήρηση της
διαδικαστικής προϋποθέσεως που τάσσεται με
την παράγραφο 3, δηλαδή την υποβολή αιτήσεως-δηλώσεως ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξεως ή της αποφάσεως του δικαστηρίου.».
4. Επειδή, το άρθρο 79 του κυρωθέντος με το
Ν.2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ορίζει, στην παράγραφο 1, ότι «Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή
παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα
όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται
από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης
πράξης ή παράλειψης, κατά περίπτωση, χωρεί
και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό της,
προκειμένου να διακριβωθεί: α) [...] ή β) αν η πράξη είναι πλημμελής κατά τη νόμιμη βάση της, ή
γ) [...]» και, στην παράγραφο 5, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.3900/2010, ότι
«Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης ή πα-
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ράλειψης φορολογικής ή τελωνειακής αρχής: α)
Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη κατά το νόμο και την ουσία, μέσα στα όρια της προσφυγής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ’
εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης, χωρεί αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διακριβωθεί, αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. [...]». Η ανωτέρω
διάταξη του άρθρου 79 παρ. 5 περιπτ. α του ΚΔΔ,
ερμηνευόμενη υπό το φως των άρθρων 87 παρ. 2
και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 35 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), έχει την έννοια
ότι το διοικητικό δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως (εκτός από την παράβαση δεδικασμένου)
και την τυχόν αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών διατάξεων κατ’ εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε η προσβληθείσα με την προσφυγή πράξη της φορολογικής αρχής, όχι όμως και ζητήματα παραβίασης της ΕΣΔΑ (βλ. ΣτΕ 682/2017).
Εξάλλου, ναι μεν ανακύπτει ζήτημα εάν, ενόψει
της αρχής της ισοδυναμίας, που περιορίζει τη δικονομική αυτονομία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ΣτΕ 1993/2016 επταμ.), το
διοικητικό δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως
την τυχόν αντίθεση προς το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο των εθνικών νομοθετικών κανόνων κατ’
εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε η προσβληθείσα με την προσφυγή πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά, πάντως, τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να
εγερθεί, εάν το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, στο
οποίο περιλαμβάνονται οι γενικές αρχές αυτού
καθώς και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης ΘΔΕΕ), δεν (προκύπτει ότι) βρίσκει πεδίο εφαρμογής στη συγκεκριμένη διαφορά, ελλείψει επαρκούς συνδέσμου
της με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Επειδή, μεταξύ των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου συγκαταλέγεται η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (βλ. ΔΕΚ μειζ. συνθ. απόφαση της
11.3.2008, C-420/06, Jager, σκέψεις 59-60 και
ΣτΕ 2957/2013, 2556/2014 επταμ., 2465/2015).
6. Επειδή, στο παρόν στάδιο εξέλιξης του ενωσιακού δικαίου, η άμεση φορολογία, όπως είναι
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η φορολογία εισοδήματος, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ΣτΕ 1222/2017, με παραπομπές στη νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ) και, συνεπώς, δεν άπτεται, κατ’ αρχήν, της εφαρμογής του δικαίου της
Ένωσης. Κατ’ ακολουθίαν, η επιβολή από την ημεδαπή Διοίκηση φόρου εισοδήματος, καθώς και
συναφών διοικητικών κυρώσεων για ανακρίβεια
της δήλωσης εισοδήματος, δεν παρουσιάζει, κατ’
αρχήν, επαρκή σύνδεσμο με το δίκαιο της Ένωσης και, περαιτέρω, δεν έλκει, κατ’ αρχήν, σε
εφαρμογή τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης ούτε τις διατάξεις του Χάρτη ΘΔΕΕ (πρβλ.
ΔΕΕ μειζ. συνθ. 26.2.2013, C-617/10, Akerberg
Fransson, σκέψεις 17-23 και ΔΕΕ μειζ. συνθ.
2.5.2018, C-574/15, Scialdone, σκέψεις 28-29 και
53-55). Εξάλλου, στην υπό κρίση υπόθεση δεν
προκύπτει η συνδρομή στοιχείου ικανού να θεμελιώσει, κατ’ εξαίρεση, επαρκή σύνδεσμο με το
δίκαιο της Ένωσης, λαμβανομένου, ιδίως, υπόψη
ότι δεν προκύπτει ότι οι επίδικες πράξεις της φορολογικής αρχής ενέχουν περιορισμό της άσκησης από τον προσφεύγοντα θεμελιώδους κοινοτικής ελευθερίας (πρβλ. ΔΕΚ 29.5.1997, C-299/95,
Kremzow, σκέψεις 15-19). Τούτων έπεται ότι η
αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη γενική
αρχή του ενωσιακού δικαίου δεν βρίσκει πεδίο
εφαρμογής στην παρούσα υπόθεση.
7. Επειδή, η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και,
γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί γενική αρχή του φορολογικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 3821/2005, 3278/2007,
2408/2010), με δικαιολογητικό έρεισμα τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας (άρθρο 4 παρ.
1) και περί αναλογικότητας των περιορισμών του
δικαιώματος επί της περιουσίας (άρθρο 25 παρ.
1 εδαφ. δ΄ - βλ. ΣτΕ 2031/2013 και 2402/2016), οι
οποίες δεσμεύουν τον νομοθέτη, όσον αφορά τη
ρύθμιση, με διατάξεις μεταβατικού δικαίου, των
υποθέσεων επιβολής φορολογικών κυρώσεων
που εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτός κρίνει
ότι η αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή των
Τόμος 72

οικείων παραβάσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω
της θέσπισης διοικητικών κυρώσεων ηπιότερων
σε σχέση με τις ήδη προβλεπόμενες στο νόμο
(πρβλ. ΣτΕ 2402/2016). Σύμφωνα με την εν λόγω
αρχή, η οποία έχει το χαρακτήρα κανόνα διαχρονικού δικαίου, ο ευμενέστερος ή μη για τους φορολογουμένους χαρακτήρας του νεότερου νόμου
που προβλέπει κύρωση για ορισμένη φορολογική παράβαση δεν κρίνεται γενικώς, αλλά ενόψει
της συγκεκριμένης περίπτωσης, κατόπιν σύγκρισης όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων
που αφορούν στο χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της παράβασης έως και την εκδίκαση της
υπόθεσης από το διοικητικό δικαστήριο (βλ. ΣτΕ
2556/2014 επταμ., 4469/2014 και 102/2015 εν
συμβουλίω επί προδικαστικού ερωτήματος) και
εξέτασης ποια από τις ρυθμίσεις αυτές, εφαρμοζόμενη στο σύνολό της, άγει, κατ’ εκτίμηση των
συνθηκών της υπόθεσης, στην ελαφρύτερη κύρωση (βλ. ΣτΕ 2957/2013, 4469/2014 και 102/2015
εν συμβουλίω επί προδικαστικού ερωτήματος).
Πάντως, η ανωτέρω αρχή δεν έχει πεδίο εφαρμογής, όταν ο νεότερος νόμος περί επιβολής φορολογικών κυρώσεων είτε δεν είναι συγκρίσιμος
με τον προηγούμενο (πρβλ. ΣτΕ 4159/2009 επταμ.,
2031/2013) είτε συνδέεται αναπόσπαστα με τη
θέσπιση νέου, ουσιωδώς διαφορετικού κανονιστικού πλαισίου φορολογίας, ώστε να μην απηχεί διαφορετική εκτίμηση του νομοθέτη ως προς
τον πρόσφορο και αναγκαίο χαρακτήρα των κυρώσεων που προβλέπονταν υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (πρβλ. ΣτΕ 459/2013
Ολομ., 2402/2016 και ΔΕΚ μειζ. συνθ. 11.3.2008,
Jager, C-420/06, σκέψεις 59-60, 70, 82-83). Εξάλλου, ο ανωτέρω κανόνας δεν είναι απόλυτος, αλλά μπορεί να καμφθεί από σαφή, αντίθετη νομοθετική διάταξη, η οποία είτε αποκλείει την αναδρομική εφαρμογή της νεότερης, ευμενέστερης
για τον φορολογούμενο ρύθμισης είτε την προβλέπει, όχι όμως άνευ ετέρου, αλλά υπό προϋποθέσεις που θίγουν ουσιωδώς τα έννομα συμφέροντα του φορολογούμενου. Ωστόσο, τέτοια νομοθετική διάταξη, ως θεσπίζουσα απόκλιση από
την ως άνω θεμελιώδη αρχή, πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς (ενόψει και των αναφερόμενων
στις προπαρασκευαστικές εργασίες της θέσπι-
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σής της), ώστε να συνάδει προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
8. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η αρχή της
αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης αφορά στην ανεύρεση του
κατά χρόνον εφαρμοστέου, σε συγκεκριμένη υπόθεση, κανόνα δικαίου (περί επιβολής κύρωσης
για φορολογική παράβαση), ήτοι σε ζήτημα που
δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το διοικητικό
δικαστήριο, κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ.
5 περιπτ. α΄ του ΚΔΔ. Εξάλλου, ναι μεν, η εν λόγω διάταξη έχει την έννοια ότι το διοικητικό δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως και την τυχόν
αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών διατάξεων κατ’ εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε η προσβληθείσα με την προσφυγή πράξη της φορολογικής αρχής (βλ. ανωτέρω σκέψη 4), αλλά τούτο
δεν σημαίνει ότι το διοικητικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του και εφαρμόζει την ανωτέρω αρχή αυτεπαγγέλτως, διότι (α) όπως σημειώθηκε
στην προηγούμενη σκέψη, ο ευμενέστερος ή μη
για τους φορολογουμένους χαρακτήρας του νεότερου νόμου κρίνεται ενόψει της συγκεκριμένης
περίπτωσης και κατ’ εκτίμηση των συνθηκών της,
τις οποίες βαρύνεται να επικαλεσθεί ο προσφεύγων, και δη κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προκειμένου να θεμελιωθεί η εφαρμογή μεταγενέστερης ρύθμισης, ως ευμενέστερης γι’ αυτόν, και
(β) η παραπάνω αρχή δεν έχει ως συνέπεια ότι
καθίσταται αντισυνταγματική η νομοθετική διάταξη κατ’ εφαρμογή της οποίας επιβλήθηκε από
τη Διοίκηση η επίδικη φορολογική κύρωση, αλλά μόνον ότι η διάταξη αυτή δεν έχει (πλέον) εφαρμογή ratione temporis, είναι δε διάφορο το ζήτημα εάν η νεότερη ευμενέστερη νομοθετική ρύθμιση αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας ή/και της αναλογικότητας, κατά το μέρος
της που ορίζει ότι δεν εφαρμόζεται ή ότι εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις αναδρομικά, επί υποθέσεων που αφορούν παρελθούσες φορολογικές
χρήσεις και εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων, κατόπιν άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.
9. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 8, η αρχή της αναδρομι-
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κής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής
κύρωσης εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν
προβολής (με το δικόγραφο της προσφυγής ή με
δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντίστοιχου λόγου από τον προσφεύγοντα, ο οποίος
βαρύνεται να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας
τη νεότερη ρύθμιση, η οποία άγει, κατά τους ισχυρισμούς του, σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση,
ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής του. Συναφώς, δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από το
άρθρο 58 παρ. 1 του Ν.4174/2013 ή από το άρθρο
7 παρ. 2 του Ν.4337/2015 ούτε, άλλωστε, από το
άρθρο 49 του Ν.4509/2017. Ειδικότερα, το τελευταίο αυτό άρθρο (το οποίο εφαρμόζεται και σε
περιπτώσεις επιβολής πρόσθετου φόρου για τις
χρήσεις 2000, 2001 και 2002, ανεξαρτήτως εάν η
σχετική καταλογιστική πράξη εκδόθηκε πριν ή
μετά από την 1.1.2014, χρονικός περιορισμός που
δεν δικαιολογείται, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας στο σχέδιο του Ν.4509/2017), δεν τροποποιεί, με ρητή και σαφή διάταξη, τον προεκτεθέντα ειδικό δικονομικό κανόνα του άρθρου
79 παρ. 5 περιπτ. α του ΚΔΔ, ο οποίος εξυπηρετεί την οικονομία της φορολογικής δίκης και την
ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής απονομής
της διοικητικής δικαιοσύνης στις φορολογικές
διαφορές (πρβλ. ΣτΕ 389/2018). Και ναι μεν η διάταξη του άρθρου 49 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του Ν.4509/
2017 ορίζει ως «εκκρεμείς [κατά την έναρξη
ισχύος του Ν.4509/2017] υποθέσεις» και εκείνες
(όπως η παρούσα υπόθεση) που έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί, κατά την 1.1.2018, απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής, αλλά η διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη στενά (ως εισάγουσα απόκλιση από τη γενική δικονομική αρχή ότι η νεότερη ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις που είχαν εκδικασθεί/συζητηθεί πριν από το χρόνο έναρξης της ισχύος της:
πρβλ. ΣτΕ 951/2018, 458-459/2018 επταμ.) και σε
συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 4
και 8 και στην πρώτη περίοδο της παρούσας σκέψης, καθώς και υπό το φως, αφενός, της θεμελιώδους δικονομικής αρχής της αντιμωλίας και
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ενδιαφέροντα φορολογικά θέματα
του σχετικού δικαιώματος άμυνας του Ελληνικού
Δημοσίου στη φορολογική δίκη και, αφετέρου,
της ανάγκης, κατά το δυνατόν, εύρυθμης διεξαγωγής της δίκης και της συναφούς αρχής της χρηστής, ταχείας και αποτελεσματικής απονομής της
διοικητικής δικαιοσύνης στις φορολογικές διαφορές, έχει την έννοια ότι, σε υπόθεση όπως η
παρούσα, το διοικητικό δικαστήριο δεν εξετάζει
αυτεπαγγέλτως την εφαρμογή της ρύθμισης του
άρθρου 49 παρ. 1 του Ν.4509/2017, ως ευμενέστερης για τον προσφεύγοντα (εξέταση η οποία,
μάλιστα, συνδέεται με πραγματικό και συναφείς
μαθηματικούς υπολογισμούς που δεν έχουν προταθεί από τον προσφεύγοντα), αλλά ο προσφεύγων βαρύνεται να ζητήσει, με δικόγραφο πρόσθετου λόγου προσφυγής υποβαλλόμενο στο διοικητικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει συζητηθεί η προσφυγή του, εντός ευλόγου χρόνου,
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δίμηνο από την
έναρξη ισχύος της ρύθμισης (1.1.2018, σύμφωνα
με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου 49), την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, προβάλλοντας, κατά
τρόπο αρκούντως ειδικό, ορισμένο και τεκμηριωμένο, ότι η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων
(που προβλέπουν την επιβολή, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του Ν.2523/1997, προστίμου, το οποίο ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.4174/2013 και
του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου
53 του ίδιου νόμου) άγουν σε ευμενέστερη μεταχείρισή του, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής του. Εφόσον ο προσφεύγων ανταποκριθεί στο
ως άνω βάρος του, το διοικητικό δικαστήριο εκδίδει για το τιθέμενο ζήτημα προδικαστική απόφαση, με την οποία καλεί τη φορολογική Διοίκηση να εκθέσει, εντός ευλόγου χρόνου και κατά
τρόπο ειδικό (με συγκεκριμένο μαθηματικό υπολογισμό, που είτε επιβεβαιώνει είτε απορρίπτει
την ορθότητα του προτεινόμενου από τον προσφεύγοντα αποτελέσματος) τις απόψεις της επί
του προβαλλόμενου πρόσθετου λόγου προσφυγής και, περαιτέρω, κρίνει επί του ανωτέρω λόγου προσφυγής και του αντίστοιχου αιτήματος του
προσφεύγοντος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και δίΤόμος 72

χως να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της
παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017,
η οποία αφορά την περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης της οικείας προσφυγής του.
10. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων δεν
προέβαλε με (πρόσθετο) λόγο προσφυγής ότι, δυνάμει της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της
ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης και της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του
Ν.4174/2013 (όπως θεσπίστηκε αρχικά ή όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ή/και του άρθρου
49 του Ν.4509/2017, οι επίδικες διοικητικές πράξεις ήταν μη νόμιμες, κατά το σκέλος τους περί
επιβολής σε βάρος του πρόσθετου φόρου, ορισμένου ποσού, το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί. Ειδικότερα, ο προσφεύγων ναι μεν προέβαλε, με το
δικόγραφο της προσφυγής, ότι ο καταλογισμός σε
βάρος του πρόσθετου φόρου σε ποσοστό από 276%
έως 300% επί της προκύψασας διαφοράς κύριου
φόρου εκάστου οικονομικού έτους οδήγησε σε
υπέρμετρη επιβάρυνσή του και σε δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματός του στην περιουσία, αλλά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 9, ο
λόγος αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχει
και (παραδεκτή) προβολή λόγου περί κατά χρόνον
εφαρμογής, όσον αφορά τον προσδιορισμό του
ύψους των επίδικων κυρώσεων, της διάταξης της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.4174/2013,
ενόψει της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της
ελαφρύτερης διοικητικής/φορολογικής κύρωσης
ή/και του άρθρου 49 του Ν.4509/2017. Εξάλλου,
σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη
σκέψη 8, το δικάσαν Διοικητικό Πρωτοδικείο δεν
μπορεί κατά το νόμο (άρθρο 79, παρ. 5 περιπτ. α΄
του ΚΔΔ) να εξετάσει αυτεπαγγέλτως το ως άνω
ζήτημα, το οποίο τίθεται με τα προδικαστικά ερωτήματα (πρβλ. ΣτΕ 177-178/2015 επταμ.), δεδομένου ότι αυτό δεν αφορά σε αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής διάταξης (του άρθρου 1 του
Ν.2523/1997), κατ’ εφαρμογή της οποίας επιβλήθηκαν οι επίδικες κυρώσεις.
11. Επειδή, κατόπιν τούτου, η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, προκειμένου να εκδοθεί οριστική απόφαση επ’ αυτής. (…)
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
του Αλέξιου Δ. Παπασταύρου*,
δικηγόρου

Επίκαιρες εξελίξεις στο ελληνικό Εργατικό Δίκαιο
Ι. Δημοσιεύθηκαν η με αριθμό οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 (ΦΕΚ 2401/Β΄/22.6.2018)
απόφαση και η με αριθμό 40090/Δ1.14024/19.7.2018 εγκύκλιος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και παρέχουν περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο
δήλωσης της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών.
Από τα έγγραφα αυτά, σταχυολογούμε ιδίως τα εξής:
1. Κατά το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου 2018, οι εργοδότες μπορούν:
α) να τηρούν τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την έκδοση της απόφασης, δηλ. να καταχωρούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της,
στο ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 80 του Ν.4144/2013), χωρίς να απαιτείται η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των ωρών υπερεργασίας. Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, να υποβάλουν το Ε8 «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης» (όπως περιλαμβάνεται στο
παράρτημα της υπ’ αριθ. 5072/6/2013 υπουργικής απόφασης) μέχρι 15/8/2018 για τις
υπερωρίες του Ιουλίου και μέχρι 15/9/2018 για τις υπερωρίες του Αυγούστου ή
β) να υποβάλουν το (νέο) Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καταχωρώντας τις ώρες υπερεργασίας ή/και τις ώρες της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
2. Από την 1η Ιουλίου είναι δυνατή η δήλωση της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης μέσω SMS. Ήδη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία αυτή.
3. Από την 1η Σεπτεμβρίου τόσο η υπερεργασία όσο και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των μισθωτών θα πρέπει να δηλώνονται πριν από την έναρξη πραγματοποίησής
τους με την υποβολή του νέου εντύπου Ε8. Παύει η υποχρέωση (χειρόγραφης) τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών
4. Το Έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) από την 1η Οκτωβρίου θα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω SMS.
5. Καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, με την υποβολή του Εντύπου Ε5 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αφού
* Τις επίκαιρες εξελίεις στο εργατικό δίκαιο επιμελήθηκε ο Αλέξιος Παπασταύρου, με τη βοήθεια της ομάδας Εργατικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ. Εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από την ομάδα αυτή, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
labournews.subscribe@potamitisvekris.com.
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θέματα εργατικού δικαίου
τεθούν σε αυτό ιδιοχείρως οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου ή επισυναφθεί
η εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και η έκθεση επίδοσής της.
Το έντυπο Ε5 υποβάλλεται και σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου εργαζομένων.
6. Τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να δηλώνουν μέσω κινητού τηλεφώνου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την ώρα έναρξης του ελέγχου.
Η έκδοση των ανωτέρω επιτρέπει την πρακτική εφαρμογή του Ν.4488/2017 («νόμος
Αχτσιόγλου»). Το άρθρο 33 του νόμου αυτού, μεταξύ άλλων, παρέχει στον Επιθεωρητή
Εργασίας το δικαίωμα να διατάσσει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης
ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) ημέρες, εάν κατά την προηγούμενη διετία έχει επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές
περιπτώσεις (ήτοι σε δύο διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες) αδήλωτης εργασίας ή σε τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικές περιπτώσεις (ήτοι σε τρεις διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες) παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας είχε πραγματοποιηθεί με την υπ’ αριθ. αριθμ. 2063/Δ1 632/2011 απόφαση (ΦΕΚ Β 266/18.2.2011), στην
οποία οι περισσότερες παραβάσεις που αφορούν στα χρονικά όρια εργασίας και ιδίως
όσες αναφέρονται στην πραγματοποίηση υπερωριών χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων αξιολογούνται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σπουδαιότητας. Εκτιμούμε ότι
και η εκτέλεση υπερεργασίας χωρίς να έχει προ-δηλωθεί στο Έντυπο Ε8 θα αξιολογηθεί ομοίως.
ΙΙ. Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4554/2018 (ΦΕΚ 130/18.7.2018) με τίτλο: «Ασφαλιστικές
και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Σε ό,τι αφορά στο εργατικό δίκαιο, προβλέπει ιδίως τα εξής:
1. Επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Η ρύθμιση αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, αμφίβολης
συνταγματικότητας.
2. Μείωση του προστίμου, σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζομένου εντός 10ημέρου
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια της σύμβασης, τόσο μεγαλύτερη η μείωση του προστίμου, υπό την προϋπόθεση
ότι ο εργοδότης δεν θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Όταν διαπιστώνεται αδήλωτη εργασία, θα τεκμαίρεται ότι αυτή έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος θα δικαιούνται να αποδείξουν
διαφορετικά.
4. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει έργο ή τμήμα έργου σε άλλο νομικό πρόσωπο θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με αυτό για την καταβολή των αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων που
απασχολήθηκαν στο έργο ή τμήμα έργου αυτό.
Με άλλα λόγια, αν μια επιχείρηση προβεί σε “outsourcing”, θα οφείλει να πληρώσει
η ίδια τις αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις απόλυσης του προσωπικού του “outsourcer”, αν ο τελευταίος δεν τις πληρώσει αυτός.
Τόμος 72
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δηλωτέες δικαιοδοσίες αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών 2017 για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς
• Υ.Α./πολ. 1078 (ΦΕΚ 1634 Β’)/
10.5.2018
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πολ.
1135/29.08.2017 (Β' 3053) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών
των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του Ν.4428/2016 (Α' 190).
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Το άρθρο 1 της πολ. 1135/2017 (Β' 3053)

απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού
Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες
Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή
βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με
βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων
των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την
ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής
πληροφοριών, ως εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2017
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
A/A
Ονομασία
Ονομασία
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας
Κωδικός
στην ελληνική
στην αγγλική
στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
γλώσσα
γλώσσα
1
Ανγκουίλα
Anguilla
Ανγκουίλα (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.)
ΑΙ
2
Αργεντινή
Argentina
Δημοκρατία της Αργεντινής
AR
3
Βερμούδες
Bermuda
Βερμούδες (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.)
ΒΜ
4
Βρετανικές
British Virgin
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
VG
Παρθένοι
Islands
(υπερπόντιο έδαφος Η.Β.)
Νήσοι
5
Νήσοι Κάιμαν Cayman
Έδαφος των Νήσων Κάιμαν (υπερπόντιο
ΚΥ
Islands
έδαφος Η.Β.)
6
Κολομβία
Colombia
Δημοκρατία της Κολομβίας
CO
7
Φερόες Νήσοι Faroe Islands Φερόες Νήσοι (αυτοδιοικούμενο
FO
έδαφος της Δανίας)
8
Γκέρνζι
Guernsey
Βαϊλάτο του Γκέρνζι (εξαρτημένο
GG
έδαφος του Η.Β. για θέματα εξωτερικών
σχέσεων)
1

418

Δ.Φ.Ν. 2017, σελ. 992

A´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623

θέματα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών
9
10
11

Ισλανδία
Ινδία
Νήσος
του Μαν

Iceland
India
Isle of Man

Ισλανδία
Δημοκρατία της Ινδίας
Νήσος του Μαν (εξαρτημένο έδαφος του
Η.Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων)

IS
IN
ΙΜ

12

Τζέρζι

Jersey

JE

13
14
15
16

Νότια Κορέα
Μεξικό
Μοντσεράτ
Κάτω Χώρες
(σχετικά με τις
νήσους
Μποναίρ, Άγιος
Ευστάθιος και
Σάμπα)

Korea
Mexico
Montserrat
Netherlands
(in respect to
BQ ISO code
territories: the
islands of
Bonaire, Sint
Eustatius and
Saba)

Βαϊλάτο του Τζέρζι (εξαρτημένο έδαφος
του Η.Β. για θέματα εξωτερικών
σχέσεων)
Δημοκρατία της Κορέας
Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
Μοντσεράτ
Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με
τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος
και Σάμπα)

17
18
19
20

Νορβηγία
Σεϋχέλλες
Νότια Αφρική
Νήσοι Τερκ και
Κάικος

Norway
Seychelles
South Africa
Turks and
Caicos Islands

Βασίλειο της Νορβηγίας
Δημοκρατία των Σεϋχελλών
Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής
Νήσοι Τερκ και Κάικος (υπερπόντια
εδάφη Η.Β.)

KR
MX
MS
NL
(νήσοι
Μποναίρ,
Άγιος
Ευστάθιος και
Σάμπα με
κωδικό BQ)
NO
SC
ΖΑ
TC

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2018
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
A/A
Ονομασία
Ονομασία
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας
Κωδικός
στην ελληνική
στην αγγλική
στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
γλώσσα
γλώσσα
1
Αντίγκουα και Antigua and
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
AG
Μπαρμπούντα Barbuda
2

Αρούμπα

Aruba

Αρούμπα (αυτόνομη οντότητα του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών)

AW

3
4
5
6
7
8

Αυστραλία
Αζερμπαϊτζάν
Μπαχάμες
Μπαχρέιν
Μπαρμπάντος
Μπελίζε

Australia
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belize

Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών
Βασίλειο του Μπαχρέιν
Μπαρμπάντος (τα)
Μπελίζε (η)

AU
ΑΖ
BS
ΒΗ
ΒΒ
ΒΖ
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9

Βραζιλία

Brazil

10
11
12
13
14
15

Καναδάς
Χιλή
Κίνα
Κόστα Ρίκα
Νήσοι Κουκ
Κουρασάο

Canada
Chile
China
Costa Rica
Cook Islands
Curaçao

16
17

Γκάνα
Γροιλανδία

Ghana
Greenland

18
19
20
21
22
23
24
25

Γρενάδα
Ινδονησία
Ισραήλ
Ιαπωνία
Κουβέιτ
Λίβανος
Μαλαισία
Νήσοι
Μάρσαλ
Μαυρίκιος
Ναουρού
Νέα Ζηλανδία
Νιούε
Πακιστάν
Παναμάς
Κατάρ
Ρωσία

Grenada
Indonesia
Israel
Japan
Kuwait
Lebanon
Malaysia
Marshall
Islands
Mauritius
Nauru
New Zealand
Niue
Pakistan
Panama
Qatar
Russian
Federation
Saint Kitts and
Nevis

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
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Άγιος
Χριστόφορος
και Νέβις
Αγία Λουκία
Saint Lucia
Άγιος Βικέντιος Saint Vincent
και Γρεναδίνες and the
Grenadines
Σαμόα
Samoa
Σαουδική
Saudi Arabia
Αραβία

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Βραζιλίας
Καναδάς
Δημοκρατία της Χιλής
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα
Νήσοι Κουκ
Κουρασάο (αυτόνομη οντότητα του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών από
10.10.2010)
Δημοκρατία της Γκάνας
Γροιλανδία (αυτοδιοικούμενο έδαφος
της Δανίας)
Γρενάδα
Δημοκρατία της Ινδονησίας
Κράτος του Ισραήλ
Ιαπωνία
Κράτος του Κουβέιτ
Δημοκρατία του Λιβάνου
Μαλαισία
Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

BR

GD
ID
IL
JP
KW
LB
MY
ΜΗ

Δημοκρατία του Μαυρικίου
Δημοκρατία του Ναουρού
Νέα Ζηλανδία
Νιούε (το)
Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
Δημοκρατία του Παναμά
Κράτος του Κατάρ
Ρωσική Ομοσπονδία

MU
NR
NZ
NU
PK
PA
QA
RU

Ομοσπονδία Αγίου Χριστoφόρου και
Νέβις

KN

Αγία Λουκία
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

LC
VC

Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

WS
SA

CA
CL
CN
CR
CK
CW

GH
GL
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39
40

Σινγκαπούρη
Singapore
Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten

41
42

Τουρκία
Ενωμένα
Αραβικά
Εμιράτα
Ουρουγουάη

43

Turkey
United Arab
Emirates
Uruguay

Δημοκρατία της Σινγκαπούρης
Άγιος Μαρτίνος (αυτόνομη οντότητα του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών από
10.10.2010)
Δημοκρατία της Τουρκίας
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

SG
SX

Ανατολική Δημοκρατία της
Ουρουγουάης

UY

TR
AE

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2019
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
A/A
Ονομασία
Ονομασία
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας
Κωδικός
στην ελληνική
στην αγγλική
στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
γλώσσα
γλώσσα
1
Νιγηρία
Nigeria
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
NG
Νιγηρίας
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2020
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
A/A
Ονομασία
Ονομασία
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας
Κωδικός
στην ελληνική στην αγγλική
στην ελληνική γλώσσα
Δικαιοδοσίας
γλώσσα
γλώσσα
1 Αλβανία
Albania
Δημοκρατία της Αλβανίας
AL
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

•Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1084/10.5.2018

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του
ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του Ν.4170/2013 (Α'
163), έναντι της Ελλάδας.

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. πολ. 1137/
2017 (Β' 3293)1 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του Ν.4428/2016 (Α' 190) και με τις

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθμ.
πολ. 1137/2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή
ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:
α. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 διαγράφεται και το άρθρο 1 αναριθμείται ως παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου.

1

Δ.Φ.Ν. 2016, σελ. 1046.
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β. Προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως
εξής:
«2. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που
διενεργείται κατά το έτος 2018, αναφορικά με
πληροφορίες του έτους 2017, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ', παρ. 4 του
Ν.4428/2016, λογίζονται όλες οι Δικαιοδοσίες
που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:
Ονομασία
Ονομασία
α/α Δικαιοδοσίας στην Δικαιοδοσίας στην
ελληνική γλώσσα αγγλική γλώσσα
1
Αυστραλία
Australia
2
Βραζιλία
Brazil
3
Καναδάς
Canada
4
Χιλή
Chile
5
Κίνα
China
6
Γροιλανδία
Greenland
7
Ινδονησία
Indonesia
8
Ιαπωνία
Japan
9
Μαλαισία
Malaysia
10
Μαυρίκιος
Mauritius
11
Νέα Ζηλανδία
New Zealand
12
Πακιστάν
Pakistan
13
Ρωσία
Russian Federation
14 Σαουδική Αραβία
Saudi Arabia
15
Σινγκαπούρη
Singapore
16
Ουρουγουάη
Uruguay
»
2. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 της αριθμ.
πολ. 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Κατάλογος με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες
Ορίζεται ο κατάλογος με τις Συμμετέχουσες
Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια των ορισμών του Κεφαλαίου Η', Παράρτη-

μα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ' παρ. 4 του Ν.4170/
2013 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Τμήμα VIII,
Ενότητα Δ' παρ. 5 του Ν.4428/2016, ως εξής:
Α. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2016:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ
Ονομασία
Ονομασία
α/α Δικαιοδοσίας στην Δικαιοδοσίας στην
ελληνική γλώσσα αγγλική γλώσσα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ανδόρα
Ανγκουίλα
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Μπαρμπάντος
Βέλγιο
Μπελίζε
Βερμούδες
Βραζιλία
Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι
Βουλγαρία
Καναδάς
Νήσοι Κάιμαν
Κίνα
Κολομβία
Νήσοι Κουκ
Κόστα Ρίκα
Κροατία
Κύπρος
Τσεχική
Δημοκρατία
Δανία
Εσθονία
Φερόες Νήσοι
Φινλανδία1
Γαλλία2,3

Andorra
Anguilla
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgium
Belize
Bermuda
Brazil
British Virgin
Islands
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
China
Colombia
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France

Συμπεριλαμβάνονται: Νήσοι Ώλαντ (Åland Islands).
Συμπεριλαμβάνονται: Γουαδελούπη (Guadeloupe), Γουιάνα (French Guiana), Μαρτινίκα (Martinique), Ρεϊνιόν (Réunion), Άγιος Μαρτίνος (Saint Martin), Μαγιότ (Mayotte).
3
Συμπεριλαμβάνεται: Άγιος Βαρθολομαίος (Saint Barthélemy).
1
2
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Γερμανία
Germany
Γιβραλτάρ
Gibraltar
Γροιλανδία
Greenland
Γκέρνζι
Guernsey
Ουγγαρία
Hungary
Ισλανδία
Iceland
Ινδία
India
Ινδονησία
Indonesia
Ιρλανδία
Ireland
Νήσος του Μαν
Isle of Man
Ιταλία
Italy
Ιαπωνία
Japan
Τζέρζι
Jersey
Νότια Κορέα
Korea
Λετονία
Latvia
Λιχτενστάιν
Liechtenstein
Λιθουανία
Lithuania
Λουξεμβούργο
Luxembourg
Μαλαισία
Malaysia
Μάλτα
Malta
Μαυρίκιος
Mauritius
Μεξικό
Mexico
Μονακό
Monaco
Μοντσεράτ
Montserrat
Ναουρού
Nauru
4
Κάτω Χώρες
Netherlands
Νέα Ζηλανδία
New Zealand
Νορβηγία
Norway
Πολωνία
Poland
5
Πορτογαλία
Portugal
Ρουμανία
Romania
Άγιος Βικέντιος και Saint Vincent and
Γρεναδίνες
the Grenadines
Σαμόα
Samoa
Άγιος Μαρίνος
San Marino
Σεϋχέλλες
Seychelles
Σινγκαπούρη
Singapore

63
64
65
66
67
68

Σλοβακία
Σλοβενία
Νότια Αφρική
Ισπανία6
Σουηδία
Ελβετία
Νήσοι Τερκ και
Κάικος

Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turks and Caicos
Islands

70

Ηνωμένο Βασίλειο

United Kingdom

71

Ουρουγουάη

Uruguay

69

Β. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με τα έτη 2017 και 2018:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι
Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι
ακόλουθες Δικαιοδοσίες:
Πίνακας Β'
Ονομασία
Ονομασία
α/α Δικαιοδοσίας στην Δικαιοδοσίας στην
ελληνική γλώσσα αγγλική γλώσσα
1
2
3
4
5
6
7
8

Χιλή
Chile
Κουρασάο
Curaçao
Λίβανος
Lebanon
Πακιστάν
Pakistan
Παναμάς
Panama
Ρωσία
Russian Federation
Αγία Λουκία
Saint Lucia
Σαουδική Αραβία
Saudi Arabia

«Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως
ορίζονται στο σημείο Β΄ του παρόντος άρθρου,
λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2017».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συμπεριλαμβάνονται: Μποναίρ (Bonaire), Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius), Σάμπα (Saba).
Συμπεριλαμβάνονται: Αζόρες (Azores), Μαδέρα (Madeira.)
6
Συμπεριλαμβάνονται: Κανάριες Νήσοι (Canary Islands).
4
5
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Πληρωμήβεβαιωμένωνοφειλώνμε
κάρτεςπληρωμών

Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1071 (ΦΕΚ 1363 Β’)/2018
Θέμα: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με την χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με
την χρήση καρτών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη της
Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:
Άρθρο Μόνο
1. Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ.
ατομικών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) δύναται να διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της
Α.Α.Δ.Ε.. Ο χρήστης επιλέγει την οφειλή ή τις
οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει και προσδιορίζει το ακριβές ποσό καταβολής για αυτές.
2. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.. Η Α.Α.Δ.Ε.
δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης
και τον αριθμό ασφάλειάς της.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιστροφήπιστωτικούυπολοίπουσε
ΦΠΑ

Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1070 (ΦΕΚ 1374 Β’)/2018
Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ πολ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/
21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής
πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων
που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
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των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας
Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή
«αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε τη με αριθ. πολ. 1103/2017
(ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
σχετικά με τη επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους
και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που
δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι
«άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών,
ως κατωτέρω:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι υποκείμενοι της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 κατατάσσονται με βάση το συνολικό ύψος του αιτούμενου ποσού τους για το
προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, κατά φθίνουσα σειρά και εντάσσονται στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού, από όλους τους
υποκείμενους για το ίδιο ημερολογιακό διάστημα.»
Άρθρο 2
1. Η ως άνω παράγραφος ισχύει για καταλόγους υποκειμένων που καταρτίζονται από το
έτος 2018 και εφεξής.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απαλλαγήαπόβιβλίακαιστοιχεία
ιατρώνΕΣΥ

Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1074 (ΦΕΚ 1547 Β’)/2018
Θέμα: Απαλλαγή από την τήρηση λογιστιA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623

δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
κών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν
υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο
Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του
Ν.2889/2001, όπως ισχύει.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) καθώς και έκδοσης λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του Ε.Σ.Υ.
για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του
τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει
των διατάξεων του Ν.2889/2001, όπως ισχύει,
εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία. Εφόσον
όμως, αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λογιστικών
στοιχείων για τις ανωτέρω συναλλαγές.
Για την καταβολή των αμοιβών για τις ως
άνω παρεχόμενες υπηρεσίες στους δικαιούχους ιατρούς, εκδίδονται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή (Νοσοκομείο), σχετικά παραστατικά προς τεκμηρίωση των συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του
Ν.4308/2014 (Α’251).
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Φορολογικόπιστοποιητικό

Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1067 (ΦΕΚ 1320 Β’)/
12.4.2018
Θέμα: Τροποποίηση της πολ. 1124/2015
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού
της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογι1

κής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170
Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο
Μητρώο του Ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄).
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την απόφαση ΓΓΔΕ πολ.
1124/18.6.20151 ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 τα σημεία Ε, ΣΤ1, ΣΤ2 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ε. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/
2014.
ΣΤ.1 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)»
ενώ το σημείο ΣΤ3 αναριθμείται σε ΣΤ2.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι
ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των
φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν
στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές
υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 21 του Ν.4449/2017».
5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 6 οι λέξεις «ή μη» διαγράφονται.
6. Όπου στην πολ. 1124/18.6.2015 αναφέρεται ο όρος «νόμιμος ελεγκτής» ή «ελεγκτικό γραφείο» αντικαθίσταται από τον όρο «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ή «ελεγκτική εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.4449/2017.
7. Όπου στην πολ. 1124/18.6.2015 αναφέρονται οι όροι «Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)» ή «Υπουργείο Οικονομικών», νοείται η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και όπου αναφέρεται ο όρος

Δ.Φ.Ν. 2015, σελ. 763.
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
«Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» νοείται ο «Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται ως κατωτέρω.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα1, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρδηκαιζημιέςαπόαγοραπωλησία
εισηγμένωνμετοχών

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1082/2018
Θέμα: Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο
μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι
μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο
πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 42 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και
μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων:
α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε
χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο
μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),
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γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή
εταιρικά ομόλογα,
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.
Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά
ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
2. Με την πολ. 1032/2015 ερμηνευτική
εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι ειδικά για την
υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη
μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών
εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί
πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της
φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για
τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την
1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας
παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με
ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατά τον χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό
χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του
0,5% των μετοχών της συγκεκριμένης ΑΕ της
οποίας μεταβιβάζει τις μετοχές, η υπεραξία που
προκύπτει από την πώληση αυτή δεν υπόκειται
στη φορολογία του άρθρου 42, ανεξάρτητα από
τον χρόνο απόκτησης των μετοχών, αλλά και τον
αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται.
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3
του πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, ως
υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής
κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και
της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623

δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
πάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την
πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην
τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης, ενώ με την
παρ. 4 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα
δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία
εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές. Επίσης, με το τελευταίο
εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι σε
περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως
τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης
που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης
των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.
4. Με την πολ. 1032/2015 ερμηνευτική
εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην αξία κτήσης ή
πώλησης. Επομένως, έξοδα προμήθειας χρηματιστηριακών εταιρειών, μεταβιβαστικά έξοδα Ε.Χ.Α.Ε, έξοδα Χ.Α, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 2‰, κλπ. διαμορφώνουν το
τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την πώληση των τίτλων.
Αναλυτικότερα, προκειμένου για τίτλους
που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και
της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (π.χ. μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου, παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα), οι τιμές κτήσης και πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές
εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οιοσδήποτε
φορέας που διενεργεί συναλλαγές, κατά την
ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής.
5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ως
άνω άρθρου ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την
οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε
αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για
τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία
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υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν
από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.
6. Όπως διευκρινίστηκε με την πολ.
1032/2015 εγκύκλιο, για τον προσδιορισμό του
τελικού αποτελέσματος (κέρδος ή ζημίας) από
τις ως άνω μεταβιβάσεις λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των πράξεων (συναλλαγών)
που φορολογούνται βάσει της παρ.1 του άρθρου 42 και έχουν λάβει χώρα εντός του ίδιου
φορολογικού έτους, όλων των κατηγοριών των
τίτλων της παραγράφου 1.
7. Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν και
κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για
με τις μεταβιβάσεις τίτλων που υπάγονται σε
φόρο εισοδήματος, για τον υπολογισμό της
υπεραξίας από τις μεταβιβάσεις τίτλων που
απαλλάσσονται από τον φόρο και συνεπώς για
τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος
που αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως απαλλασσόμενο του φόρου εισόδημα, δεδομένου ότι από κάποιες μετοχές
μπορεί να προέκυψε κέρδος, ενώ από κάποιες άλλες ζημιά, λαμβάνεται υπόψη το τελικό
ποσό που προκύπτει (αξία πώλησης μείον αξία
αγοράς) από όλες τις πωλήσεις εισηγμένων σε
Χρηματιστήριο μετοχών που έχουν λάβει χώρα
εντός του ίδιου φορολογικού έτους, είτε είναι
κέρδος είτε είναι ζημιά. Δηλαδή, από τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών,
αφαιρούνται οι ζημιές που τυχόν προέκυψαν
από την ίδια αιτία μέσα στο ίδιο φορολογικό
έτος (από άλλες μετοχές, εφόσον πρόκειται για
χαρτοφυλάκιο διαφόρων μετοχών) και μόνο αν
απομένει θετικό ποσό, αυτό αναγράφεται στους
κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
Εφόσον το θετικό αποτέλεσμα (κέρδος)
από αυτές τις συναλλαγές δεν φορολογείται, το
αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιά) δεν λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό εισοδήματος του τρέχοντος έτους, ούτε μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συνεπώς η εν λόγω ζημία
δεν αναγράφεται στη δήλωση.
8. Επισημαίνεται ότι από το αποτέλεσμα
από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματι-
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στήριο μετοχών, αφαιρούνται και οι προμήθειες – φόροι των συναλλαγών και τα έξοδα μεταβίβασης του Χρηματιστηρίου, καθόσον αποτελούν ποσά που μειώνουν τα εισοδήματα αυτά.
Συνεπώς, οι δαπάνες αγορές προστίθενται
στην αξία κτήσης και οι δαπάνες πώλησης
αφαιρούνται από την αξία πώλησης.
Παράδειγμα: Φυσικό πρόσωπο αποκτά μετοχές ανώνυμης εταιρίας αξίας 1.000 ευρώ, βάσει πινακιδίου αγοράς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας με ποσοστό μικρότερο του (0,5%). Επιπρόσθετα, καταβάλει προμήθεια της χρηματιστηριακής εταιρίας και λοιπά έξοδα χρηματιστηρίου που συνδέονται με την αγορά τους συνολικού ποσού 200 ευρώ. Στη συνέχεια πουλά
τις ως άνω μετοχές έναντι 2.000 ευρώ καθαρή
αξία πώλησης και ταυτόχρονα επιβαρύνεται με
προμήθεια της χρηματιστηριακής εταιρίας, λοιπά έξοδα χρηματιστηρίου και φόρο επί των χρηματιστηριακών πωλήσεων ποσού 300 ευρώ. Το
τελικό πόσο της υπεραξίας που αναγράφει στον
κωδικό 659-660 της δήλωσης Ε1 ανέρχεται στο
ποσό των 500 ευρώ {(2.000-300) – (1.000+200)}.
9. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που
προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των
τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.
10. Τέλος, για την απόδειξη της απόκτησης
των κερδών αυτών προσκομίζονται, εφόσον
ζητηθούν από τη Φορολογική Διοίκηση, τα πινακίδια αγοράς και πώλησης των συγκεκριμένων μετοχών.

Τροποποιητικέςδηλώσεις,λόγω
επιστροφήςαχρεωστήτως
καταβληθέντωνποσώναπόμισθούς
καισυντάξεις
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1083/2018
Θέμα: Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
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Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο
πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου
φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου
έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα
και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή
γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
2. Με την παρ.3 του άρθρου 3 της πολ.
1034/ 2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, μεταξύ άλλων, ορίζεται
ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές
θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
3. Επίσης, με την πολ. 1172/2017 εγκύκλιο
διευκρινίστηκε ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται
από 1-1-2014 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του
ΚΦΔ, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο
3 της πολ. 1174/2014 εγκυκλίου μας ως προς
την προθεσμία υποβολής αυτών, ήτοι πέντε έτη
από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η
προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης.
4. Όπως διευκρινίσθηκε με την πολ.
1167/1990 διαταγή, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ.790/1989 γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
Οικονομικών, η γένεση της αξίωσης του ενA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623

δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
διαφερομένου, για την επιστροφή του φόρου
εισοδήματος που είχε καταβληθεί από αυτόν,
γιατί αναλογούσε στο ποσό των αποδοχών που
υποχρεώνεται διά καταλογισμού να επιστρέψει
στο Δημόσιο, εξαρτάται από την ολοσχερή επιστροφή (από αυτόν) του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε κάθε έτος χωριστά. Πριν από αυτή
την επιστροφή, που πρέπει να αποδεικνύεται
πλήρως, δεν μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, για το αντίστοιχο έτος, ώστε να
εκπεστεί το καταλογισθέν εισόδημα και να γίνει ανάλογη έκπτωση του μη οφειλομένου φόρου εισοδήματος.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι
ούτε στον νόμο ούτε στην πολ. 1034/2017 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται προθεσμία
υποβολής για τις τροποποιητικές δηλώσεις
που υποβάλλονται από τον φορολογούμενο, είτε επειδή επέστρεψε στον εργοδότη αποδοχές
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο
εργοδότης, λόγω λάθους (π.χ. υπολογισμών,
κατηγοριοποίησης εισοδήματος), εξέδωσε
διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που
υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και αποστέλλεται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου
(TAXISnet), ανεξάρτητα από τη χρήση που αφορούν, για τις ως άνω δηλώσεις που υποβάλλονται χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ., με την παρούσα
γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, δεν δύναται προ της ολοσχερούς εξόφλησης αυτών να εκδοθούν και να χορηγηθούν βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων προκειμένου
για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών.
β) Oι ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις
όπως και αυτές που υποβάλλονται εξαιτίας λάθους του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής
ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρού2
3

νται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές
βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων. Κατά την
εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη προς συμψηφισμό παρακρατούμενοι και προκαταβληθέντες
φόροι, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση η
προθεσμία παραγραφής για τον συμψηφισμό
αυτών άρχεται από το τέλος του έτους χορήγησης της διορθωτικής βεβαίωσης αποδοχών και
όχι από το τέλος του έτους εντός του οποίου
έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, δεδομένου ότι πριν από την έκδοση της
διορθωτικής βεβαίωσης δεν ήταν δυνατή η
υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.
γ) Για την καταβολή του φόρου που προκύπτει από τυχόν χρεωστικές τροποποιητικές δηλώσεις φορολογικών ετών 2014 και επόμενων
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013, ενώ για χρεωστικές
τροποποιητικές δηλώσεις οικονομικών ετών
2014 (χρήση 2013) και προηγούμενων ισχύουν
οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.

Eιδικός φόρος τηλεοπτικών
διαφημίσεων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1089/14.5.2018
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του N.4499/2017 (Α΄176/21.11.2017)2
καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του
N.4532/2018 (Α΄63/ 5.4.2018)3 αναφορικά
με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τα παρακάτω:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N.4499/
2017 (Α΄176), με τις οποίες τροποποιούνται οι
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του
N.3845/2010 (65 Α΄) περί επιβολής του ειδικού
φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από

Δ.Φ.Ν. 2017, σελ. 1424.
Δ.Φ.Ν. 2018, τεύχος 1622, σελ. 390.
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την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της
αξίας της διαφήμισης που εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, προστίθεται
νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου
για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν
υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
ο συντελεστής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
ορίζεται σε ποσοστό 5% από 1.4.2018.
Β) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του N.4532/
2018 (Α΄63), με τις οποίες τροποποιούνται οι
διατάξεις του άρθρου 12 του N.2328/1995
(Α΄159). Ειδικότερα, με την παρ. 4, με την οποία
αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12 του
N.2328/ 1995, ορίζεται ότι, όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του
N.3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του N.2328/
1995 επί του 80% της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. Εξαιρείται μόνο ο ΦΠΑ ο οποίος
υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του 100%
της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση
των τυχόν χορηγουμένων εκπτώσεων. Σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην παρ. 11, οι εν
λόγω διατάξεις ισχύουν από 1.2.2018.

Kατάλογος χρυσώννομισμάτων
γιασκοπούςΦ.Π.Α.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1077/18.4.2018
Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των
χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα
με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/
2000) με ισχύ για το έτος 2018.
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορί-
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ζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, Ν.2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), σχετικά με το
ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού,
όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2017/C 381/04, έκδοση στις 11.11.2017) και ισχύει για το έτος 2018.
Όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό
σημείωμα του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας,
έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο,
εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή
τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
(οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο
εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο
κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.
Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος
επενδυτικού χρυσού του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι πολ. 1193/2002
(ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ
1851 τ.Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, καθώς και η σχετική εγκύκλιος Δ.47/ 24/2007.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το
άρθρο 47 παρ. 5 τρίτο εδάφιο του Κώδικα ΦΠΑ,
στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47,
παρ. 2, περ. β΄ του ίδιου Κώδικα, υφίσταται η
υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να
υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων και ειδικότερα στο Τμήμα Α΄ «ΦΠΑ»
της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Έμμεσης Φορολογίας κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν, συμπληρωμένο με τα αναγνωριστικά
στοιχεία των νομισμάτων αυτών (μικτό βάρος,
περιεκτικότητα σε χρυσό, έτος και χώρα κοπής, ημερομηνία και τιμή τελευταίας πώλησης
συγκεκριμένου νομίσματος). Σημειώνεται ότι
όσον αφορά στη τιμή πώλησης αυτή πρέπει να
είναι προγενέστερη της 1ης Απριλίου εκάστου
έτους.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Σεπτέμβριος 2018
I.YΠOXPEΩΣEIΣAΠOTHΦOPOΛOΓIAEIΣOΔHMATOΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
28 Σεπτεμβρίου

KATABOΛH ΦOPOY
EIΣOΔHMATOΣ
Nομικά Πρόσωπα και νομικές
οντότητες του άρθρου 45 του
Ν.4172/2013 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,
ΟΕ, ΕΕ, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογραφικές εταιρείες κλπ).

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
δεύτερης δόσης φόρου εισοδήματος
(άρθρο 68 Ν.4172/2013).

II.ΑΠΟΔΟΣΗΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΦΟΡΟΥ

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

Τόμος 72

EIΣOΔHMA AΠO
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες
(προμερίσματα και μαθηματικά αποθεματικά), διανομή κερδών προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων (άρθρο 36§1 Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% κατά το μήνα Ιούλιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 15% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούλιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1α’,7 του Ν.4172/2013
και ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

EIΣOΔHMA AΠO ΤΟΚΟΥΣ
Eισόδημα από καταθέσεις,
κρατικά χρεόγραφα, τίτλους
και ομολογίες με ή χωρίς
ασφάλεια, από κάθε δανειακή
σχέση, συμπεριλαμβανομένων
των πρόσθετων ωφελημάτων,
των συμφωνιών επαναγοράς
(repos, reverse repos) και
ανταμοιβών που απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (άρθρο 37§1 Ν.4172/
2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% κατά το μήνα Ιούλιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 15% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούλιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1β’,7 του Ν.4172/2013
και ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

431

φορολογικό ημερολόγιο
27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)
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EIΣOΔHMA AΠO
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εισόδημα από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας επί
λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή
επιστημονικού έργου συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση. Εισόδημα που αποκτάται
ως αντάλλαγμα από τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικών δημιουργών (άρθρο
38§1 Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% κατά το μήνα Ιούλιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 20% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούλιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1γ’,7 του Ν.4172/2013
και ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

EIΣOΔHMA AΠO
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ.ΛΠ.
Εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική
ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας
(knowhow), αποτελεσμάτων
ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών (άρθρο 38§1
Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% κατά το μήνα Ιούλιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Καταβολή του φόρου 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1γ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

EIΣOΔHMA AΠO
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ Ή
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εισόδημα από πληρωμές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες ή
παρόμοιες υπηρεσίες. Στις

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% από τους υπόχρεους
σε παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αμοιβές που κατέβαλαν τον Ιούλιο του 2018.
Καταβολή του φόρου 20% που παραA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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αμοιβές αυτές περιλαμβάνονται οιαμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις
οποίες προέχει τοστοιχείο της
συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας (άρθρο
38§1 Ν.4172/2013).

κρατήθηκε το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Ασφάλισμα που καταβάλλεται
εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (άρθρο
62§1ε’ Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο κατά το μήνα Ιούλιο του 2018
με τους εξής συντελεστές
- 15% για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής
- 10% για ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι 40.000 ευρώ
- 20% για ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ και για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ.
Οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται
κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.
Καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1ε’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

1 Οκτωβρίου

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ
ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δικηγορικοί σύλλογοι με ευθύνη των προέδρων τους (άρθρο 69§5α’,γ’ Ν.4172/2013).

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους του παρακρατούμενου φόρου 15%
που αναγράφεται επί των γραμματίων
και του παρακρατούμενου φόρου 15%στα
ποσά των καταβαλλομένων μερισμάτων
για το μήνα Ιούλιο του 2018. Ο φόρος
αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτύου από τους δικηγορικούς
συλλόγους στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ
(άρθρο 69§5α’,γ’ Ν.4172/2013 και απόφαση πολ. 1031/24.1.2014).

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πληρωμές αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης,

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% από τους υπόχρεους
σε παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις πληρωμές αμοιβών κατά το μήνα Ιούλιο του
2018.
Καταβολή του φόρου 20% που παρα-

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)
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αμοιβές για συμβουλευτικές ή
παρόμοιες υπηρεσίες (άρθρο
62§1δ’ Ν.4172/2013).

κρατήθηκε το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

ΠPOMHΘEIA AΓAΘΩN Ή
YΠHPEΣIΩN
Φορείς γενικής κυβέρνησης
κατά την προμήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα (άρθρο 64§2 Ν.4172/
2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος κατά το μήνα
Ιούλιο του 2018. O φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της
σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή: α) (1%)
για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα).β) (4%) για
τα λοιπά αγαθά γ) (8%) για την παροχή
υπηρεσιών. Eξαιρούνται συναλλαγές
όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150
ευρώ καθώς και ειδικότερες περιπτώσεις συναλλαγών όπως ορίζονται στο
άρθρο 64§2 του Ν.4172/2013.
Καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα
61, 62§2 του Ν.4172/2013 και ΑΥΟ πολ.
1012/2014).

1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που
αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές σε
εργαζόμενους ή υπαλλήλους
τους. Επίσης κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που
καταβάλλει συντάξεις και τα
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
(άρθρο 59§1 Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου
εισοδήματος που αναλογεί στις αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις
που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο
του 2018 και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 60§§ 1,6 Ν.4172/
2013).

1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που
αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει μισθούς ή
συντάξεις αναδρομικά (άρθρο
59§1 Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος κατά
το μήνα Ιούλιο του 2018 φόρου εισοδήματος 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά (άρθρο 60§§5,6
Ν.4172/2013).

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)
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EPΓOΛHΠTEΣ TEXNIKΩN
EPΓΩN - ENOIKIAΣTEΣ
ΔHM. ΠPOΣOΔΩN
Αμοιβές για τεχνικά έργα πουκαταβάλλονται σε εργολήπτες
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι
αμοιβές που καταβάλλονται για
παρεχόμενες υπηρεσίες που
σχετίζονται με την εκτέλεση
και την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Αμοιβές ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών προσόδων (άρθρο
62§1δ’ Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% από τους υπόχρεους σε
παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αμοιβές που κατέβαλαν κατά τον μήνα Ιούλιο του 2018, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης
της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
Καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

Πριν από την
θεώρηση των
οικείων εργασιών
από την
αρμόδια αρχή

AMOIBH APXITEKTONΩN
Ή ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
Aμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της
εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων (άρθρο 69§4 του
Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου
εισοδήματος:
- 4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων
- 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα
και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών κ.λπ. (άρθρο 69§4 Ν.4172/2013).

17 Σεπτεμβρίου

ΦOPOΣ
XPHMATIΣTHPIAKΩN
ΣYNAΛΛAΓΩN
Φόρος με συντελεστή 2‰ στις
πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή από
την ΕΧΑΕ του παρακρατηθέντος κατά το
μήνα Αύγουστο του 2018 από τους πωλητές μετοχών. H καταβολή γίνεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (άρθρο 9§2
Ν.2579/1998).

17 Σεπτεμβρίου

ΦOPOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN ΣE
AΛΛOΔAΠA
XPHMATIΣTHPIA
Eπιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους
διεθνώς αναγνωρισμένους
χρηματιστηριακούς θεσμούς
(άρθρο 27§2 Ν.2703/1999).

Yποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην
Eλλάδα ή ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα. O φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και αποδίδεται στη ΔOY μέχρι την
15 του επόμενου μήνα από αυτόν που
πωλήθηκαν.

27 Σεπτεμβρίου
(υποβολή δήλωσης)
1 Οκτωβρίου
(καταβολή φόρου)
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28 Σεπτεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία των ΕΛΠ
για το μήνα Αύγουστο του 2018
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000)
υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET)
Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που
οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω
τεχνικής αδυναμίας υποβολής
τους μέσω του συστήματος
TAXISNET ή λόγω αδυναμίας
πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000
Απόφαση πολ. 1129/3.6.2013
& πολ. 1267/2011).

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXIS-NET
της περιοδικής δήλωσης ΦΠA και καταβολή ή πίστωση του φόρου. Εάν το
υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ και μικρότερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 28.9.2018. Εάν το υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή
ποσό φόρου είναι μεγαλύτερο από 100
ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι
28.9.2018 ή το 50% μέχρι 28.9.2018 και
το υπόλοιπο μέχρι 31.10.2018 χωρίς
προσαύξηση. Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται ηλεκτρονικά η
στατιστική δήλωση (INTRASTAT) (Yπ.
απόφ. πολ. 1253/1993, ΔΦN σελ.
1353/1993).

28 Σεπτεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA που τηρούν
βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν περιοδική δήλωση για
το μήνα Αύγουστο του 2018
ανεξάρτητα από το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ (άρθρο 38§1
Ν.2859/2000).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
καταβολή του φόρου. Εάν το υπόλοιπο
για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30
ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις
28.9.2018. Εάν το υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην
επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή είναι μεγαλύτερο
από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί
μέχρι 28.9.2018 ή το 50% μέχρι
28.9.2018 και το υπόλοιπο μέχρι
31.10.2018 χωρίς προσαύξηση. Για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται η στατιστική δήλωση (ΑΥΟ πολ.
1253/1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).

28 Σεπτεμβρίου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
(INTRASTAT)
Οι τηρούντες βιβλία απλογραφικά εφόσον πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.

Υποβολή ηλεκτρονικά στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) (Yπ. απόφ. πολ.
1253/1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).
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26 Σεπτεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία για το μήνα Αύγουστο του
2018 υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα (LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων
αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικό
πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων
υπηρεσιών ηλεκτρονικά μέσω
ειδικού δικτύου (TAXISNET)
(Απόφ. Εγκ. πολ. 1091/2003).

Yποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
(LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις
περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές
υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω
τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET.

28 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
Καταβολή ΦΠΑ από τους τηρούντες βιβλία διπλογραφικά,
που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα
περιοδική δήλωση ΦΠΑ στις
31.8.2018 για το μήνα Ιούλιο
του 2018.

Καταβολή του υπολοίπου 50% του ποσού ΦΠΑ (δεύτερη δόση) για την περιοδική δήλωση μηνός Ιουλίου του 2018
χωρίς προσαύξηση.

20 Σεπτεμβρίου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ειδικός φόρος 5% ή 20% στις
διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Για τα
τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης
που κατέχουν άδεια λειτουργίας από το ΕΣΡ ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το δημόσιο και την ΕΡΤ
ο συντελεστής ορίζεται 5%
(άρθρο ΠΕΜΠΤΟ Ν.3845/2010
παρ. 12).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων 5% ή 20% για το
μήνα Αύγουστο του 2018.

1 Οκτωβρίου

ΤEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
KINHTHΣ THΛEΦΩNIAΣ
Eπιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν
από 1.7.2018 έως 30.7.2018. Tα τέλη
υπολογίζονται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό (άρθρο 12 Ν.2579/98, ΔΦN
1149/98 σελ. 370).
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φορολογικό ημερολόγιο
1 Οκτωβρίου

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τέλος 10% επί κάθε μηνιαίου
λογαριασμού στους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (άρθρο 54
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή από
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης του τέλους
10% που εισέπραξαν το μήνα Ιούλιο του
2018 (άρθρο 54 Ν.4389/2016).

1 Οκτωβρίου

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου,
σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας (άρθρο 53
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή από
τις Ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις για χρήση δωματίου, σουίτας,
διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας του
φόρου διαμονής που εισέπραξαν το μήνα Αύγουστο του 2018 (άρθρο 53
Ν.4389/2016).

17 Σεπτεμβρίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Για όλα τα τυχερά παίγνια η
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα έχει καθοριστεί στο 35% επί του μικτού
κέρδους για ποσά που προέρχονται από την εκμετάλλευση
της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας (άρθρο 56
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο
δημόσιο του 35% των εσόδων των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Η καταβολή πραγματοποιείται εντός 16 ημερών από τον προηγούμενο μήνα που
αφορούν τα έσοδα (άρθρο 56 Ν.4389/
2016).

1 Οκτωβρίου

ΤEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
ΣΤΑΘΕΡΗΣ THΛEΦΩNIAΣ
Eπιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας. Το τέλος 5% επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού (άρθρο 55 Ν.4389/
2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1.7.2018 έως 31.7.2018.

Παρακαλούμετουςσυνδρομητέςμαςνατακτοποιήσουν
τιςοφειλόμενεςσυνδρομές.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Τα νέα κίνητρα φορολογίας εισοδήματος
για την ενίσχυση θέσεων απασχόλησης, η έννοια
του κέντρου ζωτικών συμφερόντων για
τον προσδιορισμό φορολογικής κατοικίας, ο φόρος
εισοδήματος των περιστασιακά απασχολούμενων,
η επιχειρηματική μεμονωμένη δραστηριότητα,
οι τροποποιήσεις στον Φ.Π.Α., στον Κ.Φ.Δ.,
στον ΕΝΦΙΑ, στον τελωνειακό κώδικα κ.ά.,
με τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105Α’/14.6.2018)
περιεχόμενα
1.
2.
3.
4.

Συνοπτική παρουσίαση
Φορολογικού περιεχομένου διατάξεις
Αιτιολογική έκθεση
Έκθεση επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής

439
443
456
462

Στις 14.6.2018 ψηφίστηκε ο N.4549/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄ 105/14.6.2018), με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022».
Στο κεφάλαιο Δ΄ του εν λόγω νόμου τίθενται ρυθμίσεις με τις οποίες:
(α) προστίθενται νέες διατάξεις και άρθρα στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (άρθρο
110), με τι οποίες προβλέπεται η κοινοποίηση στην ΑΑΔΕ καταλόγου των εμπορικών
σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων, καθώς και η παροχή πληροφοριών και η διενέργεια πληρωμών
από τις εν λόγω επιχειρήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση κατάσχεσης
λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών.
(β) τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 111), που αφορούν στη λαμβανόμενη ως φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στο
ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων,
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(γ) τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 112) που
αφορούν στην απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης προς κατάθεση εγγύησης από
τον φορολογούμενο που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα ή να
προβεί σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας ο ΑΦΜ του έχει ανασταλεί,
(δ) προστίθενται νέες διατάξεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 116) με
τις οποίες παρέχονται κίνητρα αφενός για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης
(ιδίως, με την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% των εκπιπτόμενων εργοδοτικών εισφορών) και αφετέρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
(ιδίως, με την αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα του υποκείμενου στο φόρο
ποσοστού 30% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για
κάθε οπτικοακουστικό έργο).
(ε) τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 115, 116
και 117). Ειδικότερα, και υπό το φως της ΠΟΛ. 1147/26.7.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν σε όλες τις φορολογικές υπηρεσίες οι διατάξεις των άρθρων 115, 116 και
117 και δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν τα ??? Ιδίως:

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
(1) Αναδιατύπωση της έννοιας του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων κατά τον
προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας, απαιτώντας πλέον τη σωρευτική και όχι διαζευκτική συνδρομή των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών του φορολογικού υποκειμένου.
(2) Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των περιστασιακά/ευκαιριακά απασχολούμενων. Πιο συγκεκριμένα, στα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
με υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή αγροτική ατομική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (μισθοί, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου
των 1.900 έως 2.100 ευρώ του άρθρου 16, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν
υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 9.500 ευρώ. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι
διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη
διακοπή της. Συνεπώς, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το πραγματικό εισόδημα που προέρχεται από την περιστασιακή ή ευκαιριακή εργασία, όπως
και η τυχόν προκύπτουσα προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων των προσώπων που αποκτούν τα εισοδήματα αυτά, ενώ λοιπά πραγματικά εισοδήματά τους από «κεφάλαιο» και
από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου» φορολογούνται με τους συντελεστές που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες εισοδήματος.
(3) Προσδιορισμός της έννοιας της «επιχειρηματικής συναλλαγής» και του κέρδους
από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δε λαμβάνεται πλέον υπόψη η πράξη πώ-
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λησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί λόγω κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών.
(4) Δαπάνη για ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα, καθώς υπάγονται
πλέον στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις αγορές χρεογράφων, οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν, καθώς τα προϊόντα αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων, τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο.
(5) Προσδιορισμός της τιμής κτήσης τίτλων που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομικής
διαδοχής ή με χαριστική αιτία. Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω
κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της
οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε
απαλλαγή από αυτόν. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και μετά, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβανόταν μόνο ο φόρος που καταβλήθηκε, δηλαδή παύει να
ισχύει η ΠΟΛ. 1032/2015.
(6) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης:
α) του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς ανιόντες ή κατιόντες και β) του τεκμαρτού εισοδήματος από την
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο/ΝΠΔΔ.
(7) Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στις καθαρές αμοιβές αμειβόμενων με
ημερομίσθιο προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας
μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που
καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του N.1545/1985.
Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των
αμοιβών των εν λόγω ξεναγών και ημερομισθίων. Επίσης, ο φόρος που παρακρατείται
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%)
κατά την παρακράτησή του.
(8) Καταβολή φόρου εισοδήματος σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/ οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. οι ως άνω φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ακόμα και μετά την τυχόν παράταση της προθεσμίας αυτής, καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους. Η διάταξη αυτή
έχει εφαρμογή αν οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων της κοινής δήλωσης συμμετέχει
σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Επίσης, οι δύο (2) δόσεις καταβολής του φόρου
εφαρμόζονται και όταν τα πρόσωπα αυτά δεν κάνουν χρήση της 15ήμερης παράτασης
στην υποβολή της δήλωσης που ισχύει ειδικά για τα πρόσωπα αυτά.
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(9) Μείωση κατά 50% της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που αποκτούν για
πρώτη φορά φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
(10) Κατάργηση της έννοιας της χρηματοοικονομικής μίσθωσης και εισαγωγή του
όρου της «χρηματοδοτικής μίσθωσης», όπως ορίζεται στα ΕΛΠ.
(11) Προϋποθέσεις για τη μη μεταφορά επιχειρηματικών ζημιών διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη. Με αναδρομική ισχύ από 1.1.2014, σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος
από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου,
αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών
της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 δεν
έχουν εφαρμογή.
(12) Έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος του φόρου που παρακρατήθηκε κατά τη
διανομή του μερίσματος από ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/οντότητα με έδρα σε
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο/οντότητα.
(13) Αναπροσδιορισμός της έννοιας των μη συνεργάσιμων κρατών στο φορολογικό
τομέα.
(14) Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στα μη διανεμηθέντα κέρδη νομικού
προσώπου που αλλάζει κατηγορία τηρούμενων βιβλίων και εφάπαξ απόδοση του φόρου.
(15) Απόσβεση τόσο των εσωτερικών όσο και των διασυνοριακών εμπορευματικών
μεταφορών με συντελεστή 12%, καθώς και ενιαία αντιμετώπιση όλων των μέσων μεταφοράς ατόμων εξαιρουμένων των τρένων, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών με συντελεστή απόσβεσης 16%.
(16) Απόσβεση δαπανών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού.
Τέλος, τροποποιούνται οι διατάξεις του N.4223/2013 περί υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
(άρθρο 126) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018, και, ιδίως,
οι διατάξεις που αφορούν στις τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, καθώς και στα κλιμάκια και στους συντελεστές για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας
των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων και την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου σε αυτή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης που προβλέπονται στην
με αριθμό ΠΟΛ. 1113/2018 ΥΑ.
Μ. Γαλεγαλίδου,*
δικηγόρος ΜΔΕ
* Η Μαριάννα Γαλεγαλίδου είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ»,
www.potamitisvekris.com
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2. Ο Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105 A’/14.6.2018)
για τις «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»*.
Άρθρο 1
Ίδρυση Φορέα
1. Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με
την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» (εφεξής «ο Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (vi) του άρθρου 2.2 της
από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η Σύμβαση»),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του N.4422/2016
(Α’ 181), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η’ της παρ. 1 του άρθρου 14
του N.2190/1994 (Α’ 28), το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Εσωτερικών. Η σύσταση του Φορέα
εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία
έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
N.4062/2012 (Α’ 70).
2. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα, που εγκρίνεται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός απο-

κλειστικής προθεσμίας που εκπνέει στις
30.9.2018 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της
Σύμβασης, από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου τυχόν εκδιδόμενες διοικητικές
πράξεις και από τις προβλέψεις του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
N.4449/2017 (Α’ 7), ιδίως του άρθρου 44 του
N.4449/2017. Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του N.2690/1999 (Α’ 45).
(…)
Άρθρο 14
Απαλλαγές και Προνόμια Φορέα
1. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις,
επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή
παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του Φορέα
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του,
απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή
τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ
του Δημοσίου με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και
κληρονομίας.
2. Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα
γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την κα-

* Στο έντυπο τεύχος δημοσιεύονται μόνο οι διατάξεις φορολογικού περιεχομένου. Οι συνδρομητές μας
μπορούν να μελετούν ολόκληρο τον νόμο στο ηλεκτρονικό Δ.Φ.Ν.
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τάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή
του Φ.Π.Α.
(…)
Άρθρο 110
Τροποποίηση του N.2960/2001
Στο N.2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται νέο
άρθρο 119Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 119Β
Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις
βιομηχανοποιημένων καπνών
1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και
συγκεκριμένα οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλο κράτος - μέλος κοινοποιούν κατάλογο των εμπορικών τους
σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν
άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα στοιχεία
γνησιότητας, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
Η πρώτη υποβολή του καταλόγου αυτού λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου. Για κάθε ημέρα
καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των
εμπορικών σημάτων επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ με ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ με καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατάστημα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο
κατάλογος αυτός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται επικαιροποιημένος από όλους τους ανωτέρω εντός μηνός από την προσθήκη ή διαγραφή
εμπορικού σήματος.
2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεμαχίων βιομηχανοποιημένων καπνών, που φέρουν τα εμπορικά σήματα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις μνημονευόμενες στην
παράγραφο 1, η οποία διενεργήθηκε από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία με
αρμοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεμπορίου, η
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Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών
από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε
γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, με επιστολή της, που κοινοποιείται στην επιχείρηση από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, συντασσομένου αποδεικτικού επίδοσης, η οποία περιλαμβάνει:
(α) την ημερομηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης,
(β) τη μάρκα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον υπάρχει, οποιαδήποτε
ένδειξη ως προς την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης,
(γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εμφανίζονται στη συσκευασία master case ή στις
κούτες ή στα πακέτα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών,
(δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, ένα (1) γραμμάριο λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα θα θεωρείται
ως αντίστοιχο ενός τεμαχίου τσιγάρου.
3. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από
τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, μικτά κλιμάκια από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης
του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε.
αφενός και η επιχείρηση καπνικών προϊόντων
διά των εκπροσώπων της αφετέρου, μετά από
πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς από
υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής προ
πέντε (5) ημερών, συντασσομένου αποδεικτικού
επίδοσης, μεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων και λαμβάνουν τέσσερα (4) όμοια
δείγματα βιομηχανοποιημένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο (2) για την επιχείρηση
και δύο (2) για την Α.Α.Δ.Ε.
4. Εάν τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα
καπνά είναι λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά
της επιχείρησης, αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της κατά σχεσης, σε απάντηση, η
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οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την επιβολή των πληρωμών. Η απάντηση περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σχετικά
με τα ακόλουθα:
(α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων
βιομηχανοποιημένων καπνών,
(β) την ημερομηνία κατασκευής των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών,
(γ) τη χώρα προορισμού των κατασχεθέντων
βιομηχανοποιημένων καπνών και την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης,
(δ) οποιαδήποτε ενδιάμεση αποθήκευση και
αποστολή,
(ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των
κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών,
(στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού
μεταγενέστερου αγοραστή των κατασχεθέντων
βιομηχανοποιημένων καπνών,
(ζ) τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς τον
πρώτο αγοραστή σχετικά με τα κατασχεθέντα
βιομηχανοποιημένα καπνά και
(η) τα αρχεία πληρωμών από τον πρώτο αγοραστή για οποιαδήποτε κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά.
Η επιχείρηση μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται αμελλητί, με καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου, στην
τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα
της επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατάστημα, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, η υποχρεωτική πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο:
(α) Ποσού που ισούται με το 100% των φόρων και δασμών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόμιμα
προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
β) Εάν τα γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά
Τόμος 72

της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός
ενός (1) ημερολογιακού έτους στην Ελληνική
Επικράτεια ανέρχονται σε συνολικό αριθμό που
υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)
τεμάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 200% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των
ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους
αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εφόσον η ποσότητα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) τεμάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 400% του
ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου
των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του
έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα
βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο
έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ποσό
της περίπτωσης αυτής διατίθεται για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών καταπολέμησης της
λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων
είναι νομικό πρόσωπο, η πληρωμή επιβάλλεται
στο νομικό πρόσωπο. Το δικαίωμα του Προϊσταμένου του Τελωνείου προς έκδοση της καταλογιστικής πράξης υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόμενη από το τέλος του έτους εντός
του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Κατά τα
λοιπά, ως προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και την άσκηση δικαστικής προσφυγής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 142
παράγραφος 4, 150 παράγραφος 4 και 152 παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του παρόντος Κώδικα.
6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισμού δεν
συντρέχουν, αν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα
καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της
κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας
βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της και να προσκομίσει τουλάχιστον αντίγραφο της μήνυσης που υπέ-
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βαλε για το αδίκημα της κλοπής, πριν από την
κατάσχεση της παραγράφου 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης του περιστατικού της
κλοπής στο βιβλίο συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώτερης
βίας, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει,
τουλάχιστον, βεβαίωση της αρμόδιας για την αντιμετώπισή του δημόσιας αρχής, ότι συνέβη το περιστατικό και η απώλεια των βιομηχανοποιημένων καπνών. Εάν μεταγενέστερα με αμετάκλητη
ποινική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω κλοπή,
αναβιώνει η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά για τα λαθραία
βιομηχανοποιημένα καπνά της που είχαν κατασχεθεί. Κατά το χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της παράβασης μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η ποινική απόφαση ή το βούλευμα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη.
7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού
προστίμου ή της ποινικής κύρωσης αλλά επιβάλλονται ως αποζημίωση οφειλόμενη στο πλαίσιο αντικειμενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το γεγονός της εκτροπής των
βιομηχανοποιημένων καπνών της επιχείρησης
στο παράνομο εμπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχείρησης, ακόμη και εάν η επιχείρηση είχε συμμορφωθεί από κάθε άποψη προς τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.
Η καταβολή των ανωτέρω πληρωμών ουδόλως εμποδίζει την κατά τις κείμενες διατάξεις
έρευνα και τον κολασμό τυχόν λαθρεμπορικών
παραβάσεων που έλαβαν χώρα σε σχέση με την
ποσότητα βιομηχανοποιημένων καπνών που κατασχέθηκαν.
8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας της δειγματοληψίας, της διαδικασίας της
χημικής εξέτασης των δειγμάτων, της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της χημικής εξέτασης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
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Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ
(N.2859/2000, Α 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:
α) Για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που
αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α’ του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων
αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.
β) Για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών,
το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
γ) Για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 9,
για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε
περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε
χρήμα, η κανονική αξία τους.
δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο
N.4172/2013, η κανονική αξία, στις περιπτώσεις
που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής, υπό την
προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης.
Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση
που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό
της χώρας και ο προμηθευτής δεν έχει πλήρες
δικαίωμα έκπτωσης.
ε) Για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α’
του άρθρου 6, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται
το τίμημα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις
πράξεις αυτές ο υποκείμενος από τον αγοραστή,
τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένο με
οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται με τις πράξεις αυτές.
Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του
οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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χής, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία
των κτισμάτων που παραδίδονται σε αυτόν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού
μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που
μεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου
στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον από αυτόν
υποδεικνυόμενο τρίτο.
Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας
από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους
κυριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε με το N.2961/
2001 (Α’ 266), όπως ισχύει.
στ) Για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού ως
φορολογητέα αξία λαμβάνεται το εκπλειστηρίασμα.
Ως “κανονική αξία”, για την εφαρμογή των
περιπτώσεων γ’ και δ’, θεωρείται το συνολικό
ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει
κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό
συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.
Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η “κανονική αξία”, για την εφαρμογή των περιπτώσεων
γ’ και δ’, δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους
των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και
προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό
κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο
φόρο η παροχή των υπηρεσιών.».
2. Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (N.2859/
2000) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποΤόμος 72

χρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του
φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών κατά
την έννοια του άρθρου 2, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, αξίας μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ.
Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι
απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείμενοι κατά το χρόνο
έναρξης των εργασιών τους.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν
εφαρμογή:
α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού
μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
3. Οι υποκείμενοι που δεν υπερβαίνουν το
όριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και
επιθυμούν να ενταχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών εντός
τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους με ημερομηνία μεταβολής την
έναρξη του φορολογικού έτους.
Οι ανωτέρω προθεσμίες για την ένταξη στο
απαλλασσόμενο καθεστώς είναι ανατρεπτικές.
4. Αν ο υποκείμενος στο φόρο ασκεί τη δραστηριότητά του για χρονικό διάστημα μικρότερο
του έτους, προκειμένου να κριθεί αν μπορεί να
απαλλαγεί κατά το επόμενο φορολογικό έτος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1,
γίνεται αναγωγή της αξίας των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε ετήσια βάση.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στο φόρο εφαρμόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς για τις παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών που ακολουθούν, αρχής γε-
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νομένης από την πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της αξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από
το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών.
6. Οι υποκείμενοι που απαλλάσσονται μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς
απόδοσης του φόρου εντός τριάντα (30) ημερών
από την έναρξη του επόμενου φορολογικού έτους.
Η ανωτέρω προθεσμία για την ένταξη στο
κανονικό καθεστώς είναι ανατρεπτική.
7. Αν υποκείμενος μετατάσσεται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από το ένα καθεστώς στο
άλλο, τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών,
τα οποία υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα
πριν τη μετάταξη, απογράφονται υποχρεωτικά
ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, αποτιμώνται,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάρχει
υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος
μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο
απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.
8. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υποχρεούται να συντάσσει απογραφή των
αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33.
Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις
δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομένοντα
χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου,
ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από
το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή
αντίστροφα.
9. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 7 και 8, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2)
μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
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Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται
στο κανονικό καθεστώς ο φόρος αυτός εκπίπτεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 38
δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά
την οποία υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων.
Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο
απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την
απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου
εδαφίου.
10. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις
περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη “χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας
- απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων” και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών
τους.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν
από 1.1.2019.
Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(N.4174/2013)
1.α. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του N.4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει
δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου,
εάν:
i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε
κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5),
πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης,
φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει
αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο
εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή
οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο” καA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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τά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως
άνω χρόνο, είτε
ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο
εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή
οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο” κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον
ίδιο ως άνω χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται
στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική
ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και
πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσμες φορολογικές
οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με
προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, καθώς
και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία
τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις
(3) δόσεις αυτής.
Ως αφερέγγυο, για την εφαρμογή του παρόντος, πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία,
σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση
του άρθρου 68 του N.4307/2014 (Α’ 246), καθώς
και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του N.3869/2010. Εξαιρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις
ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, αμιγείς ή μεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
και των συνδέσμων δήμων, δημόσιοι οργανισμοί,
Τόμος 72

καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
ε. Η εγγύηση, σύμφωνα με την περίπτωση
δ’, απαιτείται μόνο μετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει,
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω
περίπτωσης δ’ και με την οποία προσδιορίζεται
το ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική Διοίκηση
οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη
δήλωση την απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην
περίπτωση αυτή η έναρξη στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της
αιτηθείσας εγγύησης. Εάν με την υποβολή της
δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα και
δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούμενου στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται
μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης
δ’, καθώς και τη νομική μορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η
διάρκεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης
της εγγύησης, οι περιπτώσεις κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ’
και ε’ της παρούσας παραγράφου.».
β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10
του N.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται πριν την
πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής.».
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’
της παρ. 3 του άρθρου 10 του N.4174/2013 καταργείται.
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 11
του N.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν
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σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση
προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού
περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, σε εφαρμογή των
οριζομένων στην περίπτωση α’ της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης.
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, το
λόγο της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, με
ελάχιστο ποσό εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως
σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
υποβάλλει δήλωση έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις
εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:
i) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα
προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή
της δήλωσης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή
πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού
προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο
πρόσωπο” κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 4, ή
ii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και
τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, ως φυσικό
πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4, ή
iii) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και
τα προηγούμενα πέντε (5) φορολογικά έτη πριν
την υποβολή της δήλωσης, ως νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του
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είχε ανασταλεί, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση α’ της παραγράφου 4.».
3. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν
εφαρμογή από την 1.1.2019 και μετά.
(…)
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου
4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/
2013, Α’ 167) η φράση «ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς
ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του»
αντικαθίσταται με τη φράση «ή το κέντρο των
ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς
του».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του
N.4172/2013 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως
εξής:
«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000
ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν
ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την
οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης
εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το
εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος
από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.».
3.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του N.4172/
2013, οι λέξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει» αντικαθίσταA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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νται από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυπα που
προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του N.4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς
συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός
εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια
πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου
42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα
κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε
άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε
περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα,
η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2)
έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία
από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει
διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των πέντε (5) ετών.».
γ. Στο άρθρο 21 του N.4172/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3, ως μεμονωμένη πράξη νοείται η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, η οποία δεν
εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 ή 42.».
4. Η περίπτωση στ’ του άρθρου 23 του
N.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος
που συνιστούν ποινικό αδίκημα,».
5.α. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του N.4172/2013, η φράση «χρηματοΤόμος 72

οικονομικής μίσθωσης» αντικαθίσταται με τη
φράση «χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του N.4308/2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν».
β. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του N.4172/2013
καταργείται.
γ. Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του
N.4172/2013:
i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές)»,
ii. η περίπτωση «Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη».
6. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του N.4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση
ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου
σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω
του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%)
εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα
γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας
στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος
από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι διατάξεις της παραγράφου
1 δεν έχουν εφαρμογή.».
7. Στο τέλος της περίπτωσης β’ του άρθρου
32 του N.4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.»
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39
του N.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του
προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κα-
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τιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που
προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται
από το φόρο.».
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του N.4172/
2013, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε
απαλλαγή από αυτόν.».
10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του
N.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
απαλλάσσονται τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας
μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία
προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.».
11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του
N.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου
αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του N.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).».
12.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του N.4172/
2013 οι λέξεις «στο Παράρτημα της Οδηγίας
2011/96/Ε.Ε.» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στο Παράρτημα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας
2011/96/Ε.Ε.».
β. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του N.4172/2013 οι
λέξεις «Ι Μέρος Α» διαγράφονται.
γ. Στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’
της παρ. 2 του άρθρου 63 του N.4172/2013 οι λέξεις «Παράρτημα Ι Μέρος Β’» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «άρθρο 3».
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13. Στο άρθρο 64 του N.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από
διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
με το συντελεστή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους
μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυμη εταιρεία,
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής.».
14. Η παρ. 3 του άρθρου 65 του N.4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που
δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και
την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
και δεν έχει χαρακτηριστεί “ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη”, και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν
με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής
στο φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει
την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και
β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.».
15.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του N.4172/2013 οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με
το άρθρο 32».
A´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 67 του
N.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται
σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Νοεμβρίου κάθε έτους.».
16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του N.4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει
ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
από ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη
διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.».
17. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του N.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.».
18.α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 και 17 εφαρμόζονται από
το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3γ εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν
από 1.1.2014.
Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο
N.4172/2013
1. Μετά το άρθρο 71Γ του N.4172/2013 (Α’
167) προστίθενται άρθρα 71Δ και 71Ε, ως εξής:
Τόμος 72

«Άρθρο 71Δ
Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων
απασχόλησης
1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά
θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:
α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με
το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά
το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του
προηγούμενου έτους.
Για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α’ και
β’ δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν
υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη
που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,
γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ)
η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.
2. α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για νέους έως τριάντα (30) ετών και για μακροχρόνια
άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ.
β. Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, το κίνητρο χορηγείται άπαξ για κάθε εργαζόμενο.
3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή, υπό τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης.
4. Η προσαύξηση της παραγράφου 1, εκτός
από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσε-
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ρα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους, εφαρμοζόμενων
των όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 71Ε
Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων
1. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και
επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
20 του N.4487/2017 (Α’ 116), αφαιρείται το 30%
των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
2. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο
1, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.
3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται επενδύσεις κατά το μέρος του ποσού που
προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν για τη
χρηματοδότηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
4. Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών
από το φορολογητέο εισόδημα της παραγράφου
1 μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για
το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να
ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του
έργου αυτού.
5. Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρε-
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ση του ποσοστού της παραγράφου 1, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο
επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, οι
όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από το
φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.
3. Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου
2 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 και 9 έως και 13 του άρθρου 73
του N.3842/2010 (Α’ 58).
Άρθρο 117
Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και
3842/2010
1. Στο άρθρο 24 του N.4172/2013 (Α’ 167)
προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10.α. Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε
περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει
τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης
δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού
επιχείρησης τις σχετικές με: “Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη”,
A´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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“Μέσα μεταφοράς ατόμων” και “Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων”.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι,
οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.».
2. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73
του N.3842/2010 καταργούνται.
(…)
Άρθρο 126
Τροποποίηση του N.4223/2013
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του
N.4223/2013 (Α’ 287), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στη με αριθμ. 1113/2018
(Β’ 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».
2. Ο πίνακας της περίπτωσης α’ της παρ. 2
της ενότητας Α’ του άρθρου 4 του N.4223/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
Τιμή Ζώνης
(€/μ2)

Φ.Ζ.

Βασικός Φόρος
(Β,Φ.) (€/μ2)

0 - 550

1

2,00

551 - 750

2

2,80

751 - 1050

3

2,90

1051 - 1.500

4

3,70

1.501 - 2.000

5

4,50

2.001 - 2.500

6

6,00

2.501 - 3.000

7

7,60

3.001 - 3.500

8

9,20

3.501 - 4.000

9

9,50

4.001 - 4.500

10

11,10

4.501 - 5.000

11

11,30

5.001 +

12

13,00
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3. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του
N.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01 - 250.000

0,0%

250.000,01 - 300.000

0,15%

300.000,01 - 400.000

0,30%

400.000,01 - 500.000

0,50%

500.000,01 - 600.000

0,60%

600.000,01 - 700.000

0,80%

700.000,01 - 800.000

0,90%

800.000,01 - 900.000

1,00%

900.000,01 - 1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
8 του N.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες
υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την
έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις
οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της
πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.».
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του
N.4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη
προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του
Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.».(…)
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3. Η αιτιολογική έκθεση
στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022»

Άρθρο 14
Απαλλαγές και προνόµια Φορέα
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές
παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται
υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή
κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από
κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου ή οποιονδήποτε τρίτων µε εξαίρεση τον
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και το φόρο δωρεάς και κληρονοµίας. Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού
υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται
εντός εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή
του Φ.Π.Α..
(…)
Άρθρο 110
Τροποποίηση N.2960/2001
Εισάγεται νέο άρθρο 119Β στον N.2960/
2001 («Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας») µε
σκοπό τη θέσπιση υποχρεωτικών πληρωµών
προς το ελληνικό Δηµόσιο εξαρτώµενων από
τις κατασχέσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Το νέο άρθρο 119
Β εισάγεται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής
ευχέρειας που παρέχει στα συµβαλλόµενα
κράτη το άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου για την
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Καταπολέµηση της Παράνοµης Εµπορίας
Προϊόντων Καπνού και προκειµένου να ενισχυθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καπνικών προϊόντων στη χώρα µας που έχει προσλάβει µεγάλες διαστάσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 119
Β οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε πληρωµές
αποζηµιωτικής φύσης προς το ελληνικό
Δηµόσιο οφειλόµενες εξ αντικειµενικής ευθύνης σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται
γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά τους,
50.000 τεµαχίων και άνω. Στο άρθρο 119 Β
προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών τους σηµάτων
προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων εντός δύο µηνών από την έναρξη της
ισχύος του άρθρου και ότι η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης τιµωρείται µε πρόστιµο.
Επίσης, στο άρθρο 119 Β περιγράφεται γενικά η διαδικασία της δειγµατοληψίας για τα
κατασχεµένα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και
παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων για την έκδοση κανονιστικής πράξης που θα ορίζει τα ειδικότερα θέµατα της
δειγµατοληψίας και της χηµικής εξέτασης.
Η πληρωµή θα επιβάλλεται µε καταλογιστική πράξη που θα εκδίδει ο Προϊστάµενος του
Τελωνείου στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης. Προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση πληρωµής στις περιπτώσεις κλοπής των βιοµηχανοποιηµένων καπνών ή διαφυγής τους από
την επιχείρηση από λόγους ανωτέρας βίας.
Τα ποσά των πληρωµών θα διατίθενται αποκλειστικά για την χρηµατοδότηση των προA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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σπαθειών καταπολέµησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.
Ειδικότερα, προστίθεται νέα περίπτωση δ΄,
προκειµένου να προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων (παραδόσεων αγαθών ή/και
παροχών υπηρεσιών) µεταξύ συγγενικών
ή/και συνδεδεµένων προσώπων κατά τη Φορολογία Εισοδήµατος, ως φορολογητέα αξία
λαµβάνεται πλέον η κανονική αξία, για τις
περιπτώσεις που η αντιπαροχή – τίµηµα είναι κατώτερη από αυτήν. Η διάταξη αυτή στόχο έχει να αντιµετωπίσει τις περιπτώσεις
υποτιµολογήσεων µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες επηρέαζαν και τα έσοδα
του ΦΠΑ. Πρόκειται για διάταξη που ενσωµατώνει δυνατότητα που παρέχεται από
την οδηγία ΦΠΑ, εξορθολογίζοντας το σύστηµα ΦΠΑ, για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής και την ορθή απόδοση του φόρου
στις περιπτώσεις συγγενικών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Για την εφαρµογή της κανονικής αξίας, η διάταξη προϋποθέτει ο
προµηθευτής ή ο λήπτης να µην έχουν πλήρες δικαίωµα έκπτωσης, καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα (έσοδο για
το κράτος) θα ήταν ουδέτερο. Αναλόγως η
διάταξη προβλέπει ότι και στην περίπτωση
που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας, και ο προµηθευτής δεν
έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης, εφαρµόζεται η κανονική αξία. Επιπλέον, προστίθεται νέα περίπτωση ε΄, σύµφωνα µε την οποία
στις περιπτώσεις πλειστηριασµού ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το εκπλειστηρίασµα,
προκειµένου να µην υφίσταται αµφισβήτηση για τη φορολογητέα βάση σε περίπτωση
πλειστηριασµού. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
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αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ,
προκειµένου να επιλυθούν διάφορα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του άρθρου, καθώς και να καλυφθούν
νοµοθετικά κενά που είχαν εντοπιστεί. Έτσι,
επιτρέπεται πλέον να υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων και όσοι
για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών,
ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραµονή στο καθεστώς των απαλλασσόµενων
επιχειρήσεων και οι υποκείµενοι µπορούν
να µεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από
το επόµενο έτος. Επίσης, για λόγους εναρµόνισης µε την οδηγία ΦΠΑ, ορίζεται ότι δεν
λαµβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισµό
του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς οι
µεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόµενες πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης. Επιπλέον, καλύπτεται νοµοθετικό κενό και πλέον µε την υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, ο υποκείµενος υποχρεούται άµεσα να
επιβάλει ΦΠΑ και να εφαρµόσει το κανονικό καθεστώς από την πρώτη πράξη παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών µε την οποία
πραγµατοποιείται η υπέρβαση του ορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης µεταβολών, ώστε να µην υπάρχει έδαφος καταστρατήγησης της διάταξης.
Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(N.4174/2013)
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(N.4174/2013) για την παροχή εγγύησης για
την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού
περιεχοµένου ως µέτρου πρόληψης της φοροδιαφυγής. Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις καλύπτονται νοµοθετικά κενά, όπως
η εφαρµογή των διατάξεων και για τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου,
επέρχεται εξορθολογισµός του υφιστάµενου
σχετικού πλαισίου ως προς το ύψος, το εί-
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δος των οφειλών και τις περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται εγγύηση, καθώς και αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τέλος, µε
τις νέες διατάξεις, απαίτηση εγγύησης προβλέπεται µόνον για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου και όχι
για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 38 ως εκ τούτου η δήλωση για την
πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν υποβάλλεται πλέον υποχρεωτικά µόνον µε δήλωση µεταβολών.
(…)
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (N.4172/2013, Α΄ 167)
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 αναδιατυπώνεται η έννοια του
κέντρου των ζωτικών συµφερόντων, έτσι ώστε
να ευθυγραµµίζεται τόσο µε τα ερµηνευτικά
σχόλια της Πρότυπης Σύµβασης του ΟΟΣΑ
για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος, όσο και µε την Απόφαση ΣτΕ
1445/2016. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
της παραγράφου 2 η υφιστάµενη όµοια ρύθµιση των ετών 2014 έως και 2017, που ισχύει
ως µεταβατική διάταξη µε το άρθρο 72 παράγραφοι 35 και 35Α ΚΦΕ, αποκτά µόνιµο
χαρακτήρα, µε την προσθήκη της στο άρθρο
15 του ΚΦΕ, σύµφωνα µε την οποία για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι περιστασιακά ή
ευκαιριακά απασχολούµενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ.λπ.) και
εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευµατίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει
εφαρµογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπολογιζόµενου του ποσού της µείωσης
φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το
πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει
το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους
εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000
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ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται µε
την προαναφερθείσα ενιαία κλίµακα ή
εφαρµοζόµενων των µειώσεων του άρθρου
16 του N.4172/2013. Περαιτέρω, κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 πολλοί φορολογούµενοι δήλωσαν µόνο µικρά ποσά εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία (π.χ. 60 ευρώ), καθώς και µικρά εισοδήµατα από κεφάλαιο (π.χ. 62 ευρώ τόκοι). Επειδή, οι περιπτώσεις αυτές δεν εντάχθηκαν στη διάταξη της παρ.35Α του άρθρου 72 του
N.4172/2013, µε συνέπεια η προστιθέµενη
διαφορά τεκµηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις να φορολογηθεί µε την κλίµακα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προτείνεται η
τροποποίηση της διάταξης προς άρση των
αδικιών αυτών δηλαδή, φορολογούµενοι µε
πολύ µικρότερα εισοδήµατα να φορολογούνται δυσµενέστερα από άλλους µε πολύ µεγαλύτερα εισοδήµατα. 39 Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του
Ν.4172/2013, προκειµένου να εναρµονιστούν
οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. µε τα λογιστικά πρότυπα µετά την κατάργηση του ΚΦΑΣ.
Επίσης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της
περίπτωσης Β΄ εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 21 οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί
αιτία κληρονοµιάς ή µε χαριστική αιτία από
συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού ή έχουν
διακρατηθεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης
γ’ προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο
21, προκειµένου ως µεµονωµένη πράξη να
µην νοείται η µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου η οποία εµπίπτει στο άρθρο 42. Με τις
προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4
γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση στην περίπτωση στ’ του άρθρου 23 του ΚΦΕ, καθόσον
η φράση «λήψη αµοιβών» δεν στοιχειοθετεί
δαπάνη που αποτελεί και το περιεχόµενο των
διατάξεων (µη εκπιπτόµενες δαπάνες). Με
τις προτεινόµενες διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 και προA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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κειµένου για την αντιµετώπιση πληθώρας
πρακτικών και ερµηνευτικών ζητηµάτων που
έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 (προσδιορισµός παρούσας αξίας µισθωµάτων, επιτοκίου, ωφέλιµης ζωής, σύγκριση µε αγοραία αξία) καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του
ΚΦΕ και η έννοια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εναρµονίζεται µε τα ΕΛΠ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης γ΄, o
πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 24
τροποποιείται και ορίζεται ότι αφενός αποσβένονται τόσο οι εσωτερικές όσο και οι διασυνοριακές εµπορευµατικές µεταφορές µε
συντελεστή 12% και, αφετέρου, προκειµένου για την αντιµετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερµηνευτικών ζητηµάτων που έχουν
προκύψει από την ερµηνεία των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των µέσων µεταφοράς ατόµων, όλα τα µέσα µεταφοράς
ατόµων εξαιρουµένων των τρένων, σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων και σκαφών
αντιµετωπίζονται ενιαία και αποσβένονται µε
συντελεστή 16%. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6 τροποποιείται ο ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας του άρθρου 27 παράγραφος 5 για τη µεταφορά των
ζηµιών, στο πλαίσιο της πρότασης Οδηγίας
για την Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών,
και περαιτέρω διαγράφονται οι λέξεις «µετοχικού κεφαλαίου» προκειµένου οι διατάξεις αυτές να καταλαµβάνουν όλα τα νοµικά
πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες του άρθρου 45 και όχι µόνο τις ανώνυµες εταιρείες. Επισηµαίνεται ότι, ως προς τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του N.4172/2013, οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 αποτελούν ειδικότερο κανόνα που εφαρµόζεται για την µεταφορά των ζηµιών, σε σχέση µε τον αντικαταχρηστικό κανόνα του άρθρου 56 του
N.4172/2013, ο οποίος εφαρµόζεται συµπληρωµατικά για τα λοιπά παρεχόµενα ευεργετήµατα στους µετασχηµατισµούς κατά τον
N.4172/2013. Δεδοµένων των ερµηνευτικών
προβληµάτων της υφιστάµενης ρύθµισης της
Τόμος 72

παραγράφου 5 του άρθρου 27 και για λόγους
ασφάλειας δικαίου, τίθεται έναρξη ισχύος
της προτεινόµενης ρύθµισης η 1.1.2014. Με
την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου
7 θα υπάγεται πλέον στο τεκµήριο της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η δαπάνη για ασφαλιστικά συµβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα, καθόσον αυτά προσιδιάζουν
στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα
οποία ήδη αποτελούν τεκµήριο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 8 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 39 και προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκµαρτό εισόδηµα
που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση
ακινήτων στο Δηµόσιο ή σεΝ.Π.Δ.Δ. προκειµένου να µην αποθαρρύνονται οι πράξεις
αυτές καθόσον αποτελούν όφελος για το
Δηµόσιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της
παραγράφου 9 ορίζεται ότι ως τιµή κτήσης
τίτλων, που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική αιτία λαµβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 10 τροποποιείται η
παράγραφος 2 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ και
ορίζεται ότι απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το τεκµαρτό εισόδηµα
από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας
έως 200 τ.µ. προς ανιόντες ή κατιόντες και
παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., ως µη πραγµατικό
εισόδηµα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
της παραγράφου 11 ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τον τρόπο προσδιορισµού των
κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισµών
που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό
ξένη σηµαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, κατόπιν έκδοσης των
ΣτΕ 153, 154/2018. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 12 εισάγεται συντελεστής παρακράτησης φόρου στις αµοιβές
από µισθωτή εργασία των αµειβόµενων µε
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ηµεροµίσθιο και των ξεναγών, καθόσον η
αναγωγή του ηµεροµισθίου σε ετήσιο δεν
αντικατοπτρίζει το πραγµατικό ετήσιο εισόδηµα των προσώπων αυτών. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 13 γίνονται νοµοτεχνικές διορθώσεις προκειµένου
να συµφωνούν οι σχετικές διατάξεις µε το
περιεχόµενο των αντίστοιχων διατάξεων της
Οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συµβουλίου, της
30ής Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε το κοινό
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις
µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών και της Οδηγίας
2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των
δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών
µελών. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της
παραγράφου 14 ρυθµίζεται η υποχρέωση
απόδοσης παρακρατούµενου φόρου σε περίπτωση µετάβασης από το διπλογραφικό σύστηµα στο απλογραφικό, καθόσον ελλείψει
τέτοιας διάταξης τα εν λόγω κέρδη διαφεύγουν της φορολόγησης. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 15 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του
Ν.4172/2013, αφενός προκειµένου οι διατάξεις του ΚΦΕ περί µη συνεργάσιµων κρατών
να ανταποκρίνονται στις διεθνείς εξελίξεις,
αναφορικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και αφετέρου να ευθυγραµµίζονται µε τα κριτήρια συµµόρφωσης
σχετικά µε τη φορολογική διαφάνεια του Παραρτήµατος V των Συµπερασµάτων του
Συµβουλίου ECOFIN στις 5.12.2017
(15429/17) FISC 345 ECOFIN 1088, σχετικά
µε τον Ενω40 σιακό κατάλογο µη συνεργάσιµων φορολογικών δικαιοδοσιών. Με τις
προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 16 γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση στο άρθρο 67 ΚΦΕ, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 «Άµεσος προσδιορισµός
φόρου» του Ν.4174/2013 δεν έχουν εφαρµογή στα φυσικά πρόσωπα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης β’ ρυθµί-
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ζεται η καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήµατος των δηλώσεων φυσικών προσώπων
που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα και
νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά
βιβλία. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 17 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 68 προκειµένου για τα εισπραττόµενα µερίσµατα
που δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 να εκπίπτει το ποσό του φόρου που
αναλογεί και όχι το ποσό του καταβληθέντος
φόρου καθόσον στην πράξη αντιµετωπίζονται πρακτικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι
είναι δύσκολο να δοθεί ως πληροφορία ο καταβληθείς φόρος που αναλογεί στον µέτοχο
νοµικό πρόσωπο (απαιτεί υπολογισµούς φορολογικών αναµορφώσεων) σε αντίθεση µε
τον αναλογούντα φόρο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης β’ ρυθµίζεται
ο τρόπος απόδοσης φόρου για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις της παρ. 8 του άρθρου 47
του N.4172/2013 που εκµεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σηµαία. Με τις
προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 18
η µείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στο µισό συνδέεται αποκλειστικά
και µόνο µε την απόκτηση για πρώτη φορά
εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως υποχρέωσης έναρξης
εργασιών και όχι σε άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της
παραγράφου 19 τίθεται η έναρξη ισχύος συγκεκριµένων παραγράφων του άρθρου.
Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο
N.4172/2013
Η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 71Δ
επιχειρεί να συµπληρώσει το πλαίσιο καταπολέµησης της ανεργίας, συνεισφέροντας
παράλληλα στην επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της φορολογικής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό της ανεργίας των νέων, αλλά και της µαA´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623
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κροχρόνιας ανεργίας. Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας επέφερε βαρύ πλήγµα
στο εργατικό δυναµικό της χώρας και κατά
συνέπεια και στην ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια τα θετικά δείγµατα της οικονοµίας και
της αγοράς εργασίας ενισχύονται µε στόχο
την επιστροφή στην κανονικότητα, µε την παραδοχή πως για να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη προς όφελος και των επιχειρήσεων,
αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε την αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας, της
φορολογικής ανταποδοτικότητας και της ενίσχυσης των υγειών επιχειρήσεων. Η παρούσα διάταξη ενισχύει, συνεπώς, το πλαίσιο αυτής της θεώρησης. Ειδικότερα, προβλέπεται
η προσαύξηση κατά 50% του συνόλου των
εργοδοτικών εισφορών (εισφορές υπέρ σύνταξης, εισφορές υπέρ υγείας κ.λπ.) και µέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου µισθού ανά
θέση εργασίας. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε περίπτωση πρόσληψης ενός
εργαζόµενου από µια εταιρεία που είναι συνδεδεµένη κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, το κίνητρο να χορηγείται µια και µόνο φορά, οπότε
τυχόν µετακίνησή του σε άλλη συνδεδεµένη
εταιρεία να µην θεωρείται νέα θέση απασχόλησης για τους σκοπούς εφαρµογής της
παρούσας διάταξης. Η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 71Ε επικεντρώνεται σε δυνητικούς επενδυτές σε οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα και προβλέπει την παροχή φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή στην Ελλάδα κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς και συναφών οπτικοακουστικών έργων, κατά το πρότυπο λοιπών Ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος η προσέλκυση κινηµατογραφικών παραγωγών και λοιπών οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.
Το κίνητρο συνίσταται σε µια έκπτωση 30%
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των επιλέξιµων δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας που χρηµατοδοτεί το έργο και είναι υποκείµενο φόρου
στην Ελλάδα, για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα. Ωστόσο, το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα του επενδυτή µαζί µε
τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν µπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού. Με απόφαση, τέλος, των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού θα καθορισθούν οι επιλέξιµες δαπάνες, καθώς και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του άρθρου.
Άρθρο 117
Τροποποίηση N.4172/2013 και 3842/2010
Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση οικονοµικών κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού
και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Τα κίνητρα αυτά θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στα ανωτέρω πεδία προωθώντας ουσιαστικά την κυκλική οικονοµία και τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται ο διπλασιασµός των συντελεστών
απόσβεσης για επενδυτικές δαπάνες που
σχετίζονται µε την εξοικονόµηση νερού και
την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης (σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014).
Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
(…)
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4. Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
επί του νομοσχεδίου
στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022»
Ι. Γενικά
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον, αποτελείται, όπως
διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του
από τις Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών
Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης από 126
άρθρα, διαρθρώνεται δε σε δεκατρία (13)
Τµήµατα.
(…)
Το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 110-118) περιλαµβάνει λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών και, µεταξύ άλλων,
τροποποιήσεις στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (N.2960/2001), στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (N.2859/2000), στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N.4174/2013)
και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(N.4172/2013).
(…)
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
17. Επί του άρθρου 110
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται νέο άρθρο 119Β στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (N.2961/2001), υπό τον τίτλο «Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις
βιοµηχανοποιηµένων καπνών», το οποίο προβλέπει τον καταλογισµό σε βάρος των επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων (καπνοβιοµηχανιών, επαγγελµατικών εργαστηρίων,
εισαγωγέων και παραληπτών βιοµηχανοποιηµένων καπνών) του ισόποσου και, υπό προϋποθέσεις, του διπλάσιου ή και του τετρα-
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πλάσιου των φόρων και δασµών που αναλογούν σε λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά
τα οποία κατάσχονται από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία µε αρµοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεµπορίου, εκτός
εάν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά
«εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας». Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα ως άνω
καταλογιζόµενα ποσά «δεν έχουν το χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της ποινικής κύρωσης, αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση οφειλόµενη στο πλαίσιο αντικειµενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για το γεγονός της εκτροπής των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της επιχείρησης στο
παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα επιχείρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις».
Επισηµαίνεται ότι, επί συναφών µέτρων
για την πρόληψη της φορολογικής απάτης,
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
κρίνει, ως προς τον φόρο προστιθέµενης
αξίας, ότι «η κατανοµή του κινδύνου, κατόπιν απάτης που διέπραξε τρίτος, δεν συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας στην
περίπτωση που ένα φορολογικό καθεστώς
καθιστά πλήρως υπεύθυνο για την καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας τον
προµηθευτή, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή
του στη διαπραχθείσα από τον αγοραστή απάτη (απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2008,
Netto Supermarkt, C-271/06, EU:C:2008:105,
A´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1623

νομοθεσία - εγκύκλιοι
σκέψεις 22 και 23). Επιπλέον, το Δικαστήριο
έχει κρίνει ότι εθνικά µέτρα που δηµιουργούν, de facto, σύστηµα αντικειµενικής εις
ολόκληρον ευθύνης βαίνουν πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου Ταµείου. Το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι η στοιχειοθέτηση ευθύνης για την καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας 29 εις βάρος προσώπου άλλου από τον υπόχρεο του φόρου, ακόµη και
όταν το πρόσωπο αυτό είναι εγκεκριµένος
φορολογικός αποθηκευτής ο οποίος έχει τις
ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπει η Οδηγία 92/12, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή αποδεικνύοντας ότι ουδεµία σχέση έχει µε τις
ενέργειες του εν λόγω υποχρέου, πρέπει να
θεωρείται ασύµβατη µε την αρχή της αναλογικότητας και προσέθεσε ότι θα ήταν προδήλως δυσανάλογο να καταλογισθεί ανεπιφυλάκτως στο εν λόγω πρόσωπο η απώλεια
φορολογικών εσόδων που προκλήθηκε από
τις ενέργειες τρίτου υποκειµένου στον φόρο
επί των οποίων το πρόσωπο αυτό δεν έχει
καµία επίδραση (απόφαση της 21ης Δεκεµβρίου 2011, Vlaamse Oliemaatschappij,
C 499/10, EU:C:2011:871, σκέψη 24 και εκεί
παρατιθέµενη νοµολογία). Πρέπει να γίνει
δεκτό ότι επιβάλλεται η τήρηση των ίδιων
επιταγών και για µέτρο όπως η αναγνώριση
εις βάρος του εγκεκριµένου αποθηκευτή ευθύνης για τις οικονοµικές συνέπειες λαθρεµπορικών παραβάσεων. […] Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αυξηµένη αυτή ευθύνη του
εγκεκριµένου αποθηκευτή συνεπάγεται ότι
ο επιχειρηµατίας αυτός µπορεί να κηρυχθεί
αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωµή
των επιβληθεισών χρηµατικών κυρώσεων,
ακόµη και στην περίπτωση που η λαθρεµπορία διαπράττεται από πρόσωπα µε τα
οποία δεν επέλεξε να συνεργαστεί, και ότι
δηµιουργείται, de facto, σύστηµα εις ολόκληρον αντικειµενικής ευθύνης, το οποίο
πρέπει να θεωρηθεί µη σύµφωνο προς την
αρχή της αναλογικότητας. Από τις ανωτέρω
σκέψεις προκύπτει ότι καθεστώς αυξηµένης
Τόμος 72

ευθύνης […] µπορεί να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις που απορρέουν από τις αρχές της
ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας
µόνον εφόσον προβλέπεται σαφώς και ρητώς από την εθνική νοµοθεσία και παρέχει
στον εγκεκριµένο αποθηκευτή πραγµατική
δυνατότητα να απαλλαγεί από την ευθύνη
του.» (απόφαση της 2-6- 2016 στην υπόθεση C-81/15, σκέψεις 49-53).
Υπό το φως της ανωτέρω νοµολογίας,
ερωτάται εάν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις,
διά των οποίων θεσπίζεται αντικειµενική ευθύνη των επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων
και προβλέπεται ο καταλογισµός σε βάρος
τους του ισόποσου του ΦΠΑ και του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα κατασχεθέντα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα,
ακόµη και αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν
συµµορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις, χωρίς να τους
παρέχεται καµία δυνατότητα απαλλαγής από
την ως άνω ευθύνη (πλην των περιπτώσεων
κλοπής ή «διαφυγής από την κατοχή της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας»), συνάδουν προς την αρχή της αναλογικότητας.
Ο ως άνω 30 προβληµατισµός επιτείνεται δεδοµένης και της ρύθµισης της περ. β΄ της
προτεινόµενης παραγράφου 5, δυνάµει της
οποίας ο καταλογισµός διπλασιάζεται ή και
τετραπλασιάζεται σε περίπτωση που τα κατ’
έτος κατασχόµενα προϊόντα της επιχείρησης
υπερβαίνουν συγκεκριµένες ποσότητες, οπότε ο καταλογισµός προφανώς χάνει τον αποζηµιωτικό του χαρακτήρα και καθίσταται κύρωση, επιβαλλόµενη ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας της επιχείρησης και της συµµόρφωσής της προς τις κείµενες διατάξεις.
18. Επί του άρθρου 115 παρ. 6
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η
προτεινόµενη νέα παράγραφος 5 του άρθρου
27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(«ΚΦΕ», N.4172/2013) θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν έχουν
εφαρµογή, σε περίπτωση που:
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α) µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση συµµετοχή ή τα δικαιώµατα ψήφου σε ένα νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός
φορολογικού έτους, και
β) εντός του ίδιου ή και του επόµενου φορολογικού έτους από την ως άνω µεταβολή
της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου,
µεταβληθεί και η δραστηριότητα του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του
κύκλου εργασιών τους, σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος από τη
µεταβολή της συµµετοχής ή των δικαιωµάτων ψήφου».
19. Επί του άρθρου 115 παρ. 8 και 10
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 τροποποιούνται τα άρθρα
39 παρ. 2 και 43Α παρ. 2 του ΚΦΕ, και ορίζεται ότι απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης «το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει
από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου [που] απαλλάσσονται από τον φόρο».
Παρατηρείται ότι θα ήταν νοµοτεχνικώς
αρτιότερο να προβλεφθεί ότι η ως άνω δωρεάν παραχώρηση, όπως και η παραχώρηση
κύριας κατοικίας µέχρι 200 τ.µ. προς ανιόντες ή κατιόντες, δεν θεωρείται ότι συνιστούν
τεκµαρτό εισόδηµα, και όχι ότι συνιστούν µεν,
πλην όµως ότι αυτό απαλλάσσεται του φόρου (βλ., αντιστοίχως, και τη σχετική ρύθµιση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 39 του ΚΦΕ).
Επίσης, ως προς την αναφορά σε «νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 31 [που] απαλλάσσονται από τον φόρο» επισηµαίνεται ότι
το άρθρο 46 του ΚΦΕ δεν προβλέπει πλήρη
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για κανένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
20. Επί του άρθρου 116
Παρατηρείται ότι, για λόγους νοµοτεχνικής
αρτιότητας, η παράγραφος 6 του νέου άρθρου
71Δ του ΚΦΕ και η παράγραφος 8 του νέου άρ-
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θρου 71Ε του ΚΦΕ πρέπει να αποτελέσουν αυτοτελή ρύθµιση του νοµοσχεδίου, η οποία δεν
θα ενταχθεί στον ΚΦΕ (βλ., αντιστοίχως, και
άρθρο 117 παρ. 2 του νοµοσχεδίου).
Εξ άλλου, προς αποφυγή παράλληλης
ισχύος δύο καθεστώτων ενίσχυσης κατά το
ίδιο φορολογικό έτος, σκόπιµο είναι να προβλεφθεί ότι οι προτεινόµενες διατάξεις είτε
καταλαµβάνουν και το φορολογικό έτος 2018,
είτε ότι θα ισχύουν από το φορολογικό έτος
2019 και µετά (βλ., σχετικώς, και άρθρο 115
παρ. 19 του νοµοσχεδίου).
Περαιτέρω, ως προς το νέο άρθρο 71Ε
του ΚΦΕ, διά του οποίου θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, σε αντικατάσταση των αντίστοιχων ρυθµίσεων των παραγράφων 9 έως και 13 του άρθρου 73 του
N.3842/2010, παρατηρείται ότι από τη διατύπωση των νέων διατάξεων και, συγκεκριµένως, από τη σύνδεση του κινήτρου µε
την πραγµατοποίηση επιλέξιµων δαπανών
(αφαίρεση του 30% των επιλέξιµων δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα), δεν καθίσταται σαφές εάν αυτό θα παρέχεται µόνο
σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων, οι οποίες και πραγµατοποιούν τις σχετικές δαπάνες, ή θα παρέχεται και σε τρίτα
πρόσωπα επενδυτές, τα οποία όµως δεν διενεργούν τα ίδια επιλέξιµες δαπάνες, αλλά,
απλώς, χρηµατοδοτούν/επενδύουν στην εταιρεία παραγωγής του έργου. Ως εκ τούτου, οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις χρήζουν αναδιατύπωσης ως προς το ζήτηµα αυτό.
Πέραν αυτού, ως προς την παράγραφο 6
του νέου άρθρου 71Ε του ΚΦΕ, διά της οποίας ορίζεται ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που επιθυµεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου καταβάλλει το σχετικό χρηµατικό ποσό
«σε ειδικό λογαριασµό επ’ ονόµατι του έργου που επιθυµεί να ενισχύσει», παρατηρείται ότι οι τραπεζικοί λογαριασµοί τηρούνται
επ’ ονόµατι προσώπων και όχι επ’ ονόµατι
οπτικοακουστικών έργων.
(…)
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A NAΛ Y TI K O EY PE THPI O Π EP IE XO M E N Ω N
ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΦΥΣΕΩΣ
Οι πυρκαγιές και η ανάληψη ευθύνης. Aπόψεις Α.Κ.Μ.
401
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Π λ η ρ ω μ ή βεβαιωμένων οφειλών με
κάρτες πληρωμών. Απ. ΑΑΔΕ/πολ.
1071/2018
424
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Δ η λ ω τ έ ε ς δικαιοδοσίες αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών 2017 για
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.
Υ.Α./πολ. 1078/2018, Απ. ΑΑΔΕ/πολ.
1084/2018
418, 421
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η έννοια του κέντρου ζωτικών συμφερόντων για τον προσδιορισμό φορολογικής κατοικίας. Άρθρο 115 Ν.4549/
2018
450
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο τ ρ ό π ο ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς των νεότερων
και επιεικέστερων διατάξεων κυρώσεων και πρόσθετου φόρου. Άρθρο Κωσταντίνου Καβαδέλλα, δικηγόρου και
Σ.τ.Ε. 1438/2018
403
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Ε π ί κ α ι ρ ε ς εξελίξεις στο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο. Άρθρο Αλέξιου Παπασταύρου, δικηγόρου
416
Κ.Φ.Α.Σ.
Α π α λ λ α γ ή από βιβλία και στοιχεία ιατρών ΕΣΥ. Απ. ΑΑΔΕ/πολ. 1070/2018 424
Κ.Φ.Διαδ.
Δ η λ ώ σ ε ι ς . Τροποποιητικές δηλώσεις
λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθούς και συντάξεις. Εγκ./πολ. 1083/2018
428
Κυρώσεις. Ο τρόπος εφαρμογής των νεότερων και επιεικέστερων διατάξεων
κυρώσεων και πρόσθετου φόρου. Άρθρο Κωσταντίνου Καβαδέλλα, δικηγόρου και Σ.τ.Ε. 1438/2018
403
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Ν.4174/2013). Άρθρο 112 Ν.4549/2018 448

Φορολογικό πιστοποιητικό. Απ. ΑΑΔΕ/
πολ. 1067/2018
425
ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς Ν.4549/
2018 (ΦΕΚ 105 Α’/14.6.2018) με τις
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών ΜεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022». Η αιτιολογική έκθεση, η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και
παρουσίαση Μ. Γαλεγαλίδου, δικηγόρου
443, 456, 462, 439
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ν.4172/2013
Γενικές διατάξεις
Η έννοια του κέντρου ζωτικών συμφερόντων για τον προσδιορισμό φορολογικής κατοικίας. Άρθρο 115 Ν.4549/
2018
450
Από μισθωτή εργασία
και συντάξεις
Τ ρ ο π ο π ο ι η τ ι κ έ ς δηλώσεις λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών από μισθούς και συντάξεις.
Εγκ./πολ. 1083/2018
428
Φορολογική μεταχείριση των περιστασιακά/ευκαιριακά απασχολούμενων.
Άρθρο 115 Ν.4549/2018
450
Από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου
Κέρδη και ζημιές από αγοραπωλησία
εισηγμένων μετοχών. Εγκ./πολ. 1082/
2018
426
ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ε ι δ ι κ ό ς φ ό ρ ο ς τηλεοπτικών διαφημίσεων. Εγκ./πολ. 1089/2018
429
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τροποποίηση του Ν.4223/2013. Άρθρο
126 Ν. 4549/2018
455

Κατάλογος χρυσών νομισμάτων για σκοπούς Φ.Π.Α. Εγκ./πολ. 1077/2018
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