ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-1980-

Αθήνα, 14 Ιανοςαπίος 2014

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Κ. ΜΙΥΑΛΟ: ΣΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ
ΙΥΤΟΝ ΓΑΙΓΑΛΧΓΔ ΚΑΙ ΔΞΟΝΣΧΣΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Σελ θαζηέξσζε ελφο λένπ, απινχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη δίθαηνπ θνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο δεηεί κε ππφκλεκά ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γηάλλε
ηνπξλάξα, ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο. Όπσο
επηζεκαίλεη ν θ. Μίραινο, παξά ηνπο εθαηνληάδεο λφκνπο θαη ηα πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα κε ηα νπνία επηρεηξήζεθε ν δήζελ «εθζπγρξνληζκφο» ηνπ απφ ηηο
εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα παξακέλεη εμαηξεηηθά πνιχπινθν
θαη δεκνζηνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθφ, επηηείλνληαο ηηο θνηλσληθέο αδηθίεο θαη
δεκηνπξγψληαο αληηθίλεηξα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φηη γηα ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο
πλαιιαγψλ πνπ είλαη ζε ηζρχ κφιηο έλα ρξφλν, έρνπλ εθδνζεί πεξηζζφηεξεο απφ
εβδνκήληα απνθάζεηο θαη εγθχθιηνη.
«Δίκαζηε απφιπηα πεπεηζκέλνη θαη φινη ζπκθσλνχλ ζε απηφ, φηη νη θνξνινγηθνί
λφκνη πξέπεη λα είλαη απνιχησο μεθάζαξνη ζην ηη ηζρχεη θαη ηη φρη, επηζεκαίλεη ν θ.
Μίραινο.
Γηάρπηε είλαη φκσο ζηελ θνηλή γλψκε θαη θπξίσο ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηα
νηθνλνκηθά, ε άπνςε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ
ηειεπηαία ςεθηζζεί απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, απηφ δελ ηζρχεη.
σξεία δηαηάμεσλ απφ ηνλ Ν. 2238/1994, ηνλ Ν. 2523/1997, ηνλ Ν.4172/2013 θαη Ν.
4174/2013 βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίζεζε.
πλεπψο, είλαη απνιχησο αλαγθαίν θαη κάιηζηα άκεζα, ην μεθαζάξηζκα ησλ
δηαηάμεσλ απηψλ.
Θεσξνχκε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε πνιηηεία απνθάζηζε ηελ ζχζηαζε θψδηθα
θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ν θψδηθαο απηφο ζα πξέπεη λα εμαληιεί φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη
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πλεπψο δελ λνείηαη λα ππάξρνπλ δηάζπαξηεο δηαηάμεηο, πνπ λα αθνξνχλ ζηε
θνξνινγηθή δηαδηθαζία, ζε άιια λνκνζεηήκαηα. Καη ην βαζηθφηεξν φισλ είλαη φηη νη
λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ζα έπξεπε λα ελζαξξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα
δίλνπλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε, πξάγκα ην νπνίν ζήκεξα δε ζπκβαίλεη. ην πιαίζην
απηφ, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή
κέηξσλ θαη ζηελ ζπλππεπζπλφηεηα θαη λα θαηαινγίδνληαη επζχλεο εθεί πνπ
πξαγκαηηθά απνδεηθλχεηαη ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ θαη ν δφινο.
Σαπηφρξνλα βέβαηα, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ πνιιέο επί κέξνπο δηαηάμεηο πνπ
θαη άδηθεο είλαη θαη πξνθαινχλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηξηγκνχο.
Γηα παξάδεηγκα ζαο αλαθέξσ:


Με ην λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη κε ηνλ λέν θψδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο
γίλεηαη πξνζπάζεηα ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ ρζεο.

Θα είλαη ινηπφλ ιάζνο λα παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη σο εθ
ηνχηνπ κέζα ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί, φζν θαη εάλ θάπνηνη
έρνπλ αληηξξήζεηο, ε δηαδηθαζία πεξαίσζεο φισλ ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ
ππνζέζεσλ θαη φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, φρη κε ηξφπν ραξηζηηθφ,
ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ
ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο αιιά θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνλ θνξνινγνχκελν.


Γηα ην θφζηνο απφθηεζεο αθηλήηνπ, ή γηα θαηάζρεζε αθηλήηνπ φηαλ ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνέξρεηαη απφ θαηαινγηζκνχο θφξσλ, απφ ηεθκήξηα θαη
ΔΗΣΗΓΔ θαη ν θνξνινγνχκελνο αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηνπο θφξνπο επεηδή είλαη
άλεξγνο θαη γηα πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο.

Γελ είλαη δπλαηφλ λα θνξνινγείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ
θαη ησλ ηεθκαξηψλ εηζνδεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, φηαλ ε δηαθνξά απηή
νθείιεηαη ζε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ κε επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη
φρη ζε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο κε επζχλε ηνπ θνξνινγνχκελνπ.


Απαηηείηαη άκεζε ηξνπνπνίεζε ησλ πξφζθαησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
θνξνινγηθή θαηνηθία. Σν θξηηήξην πνπ αλαθέξεη φηη αλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο
κηαο ζπγαηξηθήο ελφο πνιπεζληθνχ Οκίινπ ιακβάλνληαη ζηελ Διιάδα, απηφ
θαζηζηά απηφκαηα φιεο ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ειιεληθέο, δεκηνπξγεί
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ ζα πξέπεη ηα θεληξηθά ελφο Οκίινπ λα βξίζθνληαη
ζηελ Διιάδα.



Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ζην
ειάρηζην ηελ αλαγλψξηζε θαη έθπησζε ησλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
ηφθνπο. Με ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηφθσλ ζαλ παξαγσγηθή
δαπάλε, πνηα επηρείξεζε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί, φηαλ εθηφο απφ ηε
κείσζε ησλ θεξδψλ, κε ηελ αλαγθαζηηθή αχμεζε ησλ ηφθσλ, ζα ππάξρεη θαη
επηπιένλ κείσζε ησλ θεξδψλ απφ ηελ ηεθκαξηή πεξηθνπή ηεο δαπάλεο απηήο; Καη
βέβαηα, νη δηαηάμεηο απηέο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο επηθιήζεηο ηνπ
πξσζππνπξγνχ γηα αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά.
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Δπίζεο, αλεπίηξεπηε ελέξγεηα, πνπ δεκηνπξγεί πιαζκαηηθά θνξνινγηθά θέξδε θαη
επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε επηπιένλ κε νθεηιφκελνπο θφξνπο είλαη θαη ε
κε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο αθαίξεζεο άιισλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ε θαηαβνιή ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ.



Σν ζέκα ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ γηα κηα αθφκε θνξά απνδεηθλχεη ην πφζν
επηπφιαηα αληηκεησπίδεη ν λνκνζέηεο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ
επηρεηξήζεσλ. Η γεληθή αλαθνξά φηη γηα λα εθπεζηνχλ ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ
απαηηείηαη «λα έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο , ζα είλαη ην ζεκείν ηεο αηψληαο
δηακάρεο κεηαμχ θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη θνξνινγνχκελνπ θαη ζην νπνίν πνηέ
δελ ζα ππάξμεη ζπκθσλία. Δλ πξνθεηκέλσ ε δηάηαμε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ
πην ζπγθεθξηκέλε θαη θπξίσο γηα λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα «παξεξκελείαο».



Δίλαη αλαγθαίν λα εθινγηθεπηνχλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο, έηζη ψζηε
λα πξνζηαηεπηνχλ νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη θαη ηδηαίηεξα νη άλεξγνη,
αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχληαη ή φρη βνεζήκαηνο αλεξγίαο.



Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ξηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξφζηηκα, ζηνλ έιεγρν θαη
γεληθφηεξα ζηε θνξνινγηθή δηαδηθαζία. Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ δελ κπνξεί
θαλείο νχηε θαλ λα ην πξνθέξεη. Πφζν κάιινλ λα ην πιεξψζεη. Μηα κηθξή
θαζπζηέξεζε γηα ρξένο 100 επξψ ηηκσξείηαη κε 1000 επξψ. Γηα κηα παξάβαζε κε
έθδνζεο 5 απνδείμεσλ κέρξη 20 επξψ ε κία, ην πξφζηηκν κπνξεί ελ ηέιεη λα
θηάζεη αθφκε θαη ηα 10.000 επξψ. Οκνίσο εμνλησηηθά θαη εμσπξαγκαηηθά είλαη
θαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη γηα άιιεο παξαβάζεηο, φπσο αλαθξηβνχο
δήισζεο, κε ππνβνιήο δήισζεο, κε απφδνζεο παξαθξαηεζέληνο θφξνπ θιπ.
Μάιηζηα ε θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβαίλεη πξηλ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θάπνηαο νθεηιήο θαη ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ
επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηψλ, αθίλεησλ, εκπξάγκαησλ
δηθαησκάησλ ζε απηά, απαηηήζεσλ θαη γεληθά φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ, είηε βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε ζηα ρέξηα ηξίησλ.

Η αηζηνδνμία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθαηφηεξνπ, απινχζηεξνπ θαη
απνηειεζκαηηθφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, ζα
πξέπεη λα ιάβεη «ζάξθα θαη νζηά» άκεζα.
πκκεηείρακε ελεξγά ζε θάζε πξφζθιεζε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ καο,
θαηαζέζακε πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο επί φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ζεκάησλ..
Δίλαη θαλεξφ φηη είκαζηε θαη ζα είκαζηε πάληα αξσγνί ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα έλα
θνξνινγηθφ ζχζηεκα απιφ, δίθαην, ζηαζεξφ, απνηειεζκαηηθφ θαη κε αλαπηπμηαθή
θαηεχζπλζε.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζα
ηζρχζεη θαηά βάζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014, επίζεο θαη ν Κψδηθαο
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο.
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Δλ πξνθεηκέλσ ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα κπαίλεη ζε κηα λέα αξρή, ζε κηα λέα
ηξνρηά.
Θα ζέιακε φκσο λα επαλαιάβνπκε, θαζφζνλ ηηο ζεσξνχκε σο ππιψλεο επηηπρίαο,
ηξείο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:
-

Σε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ αιιά κε
παξάδεηγκα θαη πξφηππν ην ίδην ην θξάηνο,

-

Σε δεκηνπξγία ειεγθηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, φπνπ κέζα
απφ ηελ ίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ ζα δηδαρζνχλ θαη νη
θνξνινγνχκελνη, θαη ηέινο

-

Σελ απνθνπή κε θάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ.

Με ην λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη κε ηνλ λέν θψδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο
γίλεηαη πξνζπάζεηα ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ ρζεο.
Θα είλαη ινηπφλ ιάζνο λα παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη σο εθ
ηνχηνπ κέζα ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί, φζν θαη εάλ θάπνηνη έρνπλ
αληηξξήζεηο, ε δηαδηθαζία πεξαίσζεο φισλ ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ
θαη φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, φρη κε ηξφπν ραξηζηηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ
θεθαιαίνπ, αιιά κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ
θξάηνπο αιιά θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνλ θνξνινγνχκελν.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ κηα επηηξνπή ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη θνξέσλ
λα ππάξμεη κηα ηέηνηα ιχζε.
Μέζα απφ ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο απηήο ,φπσο ν
εληνπηζκφο θαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ή ελέξγεηεο, ν
θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα θαη ε
εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, ε ζχληαμε
ησλ σο άλσ ηξνπνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ, θαη ινηπέο αξκνδηφηεηεο, είλαη
επθαηξία λα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ
ρξήδνπλ αιιαγήο.
Πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο, σο επηηαθηηθή αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Κξάηνπο. Απηφ φκσο πνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη πνπ φινη κπνξνχλ λα δνπλ,
εθηφο απφ ην Τπνπξγείν ησλ Οηθνλνκηθψλ, είλαη ε ΑΜΔΗ δεκηνπξγία ΔΘΝΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ εηδηθψλ θαη ηερλνθξαηψλ, γηα ηελ ζχληαμε ελφο ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ απφ Έιιελεο γηα ηνπο Έιιελεο. Καη απηφ πξέπεη
λα γίλεη «ηψξα». Οη ππάξρνληεο δχν πξφζθαηνη Νφκνη 4172 θαη 4174 κε φζεο
εξκελεπηηθέο θαη εάλ ππάξμνπλ, έλα είλαη ζίγνπξν: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα
εθαξκνζηνχλ θαη λα απνδψζνπλ», θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ.
Επιζςνάπηονηαι:
Α) Αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ ςεθηζζέληνο θνξνινγηθνχ λφκνπ.
Β) Πίλαθαο εθδνζέλησλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ
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Α) ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΦΗΦΙΘΔΝΣΟ ΝΟΜΟΤ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ.
4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 4. Φνξνινγηθή θαηνηθία - Κείκελν λόκνπ
1. Έλα θπζηθφ πξφζσπν είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, εθφζνλ:
α) έρεη ζηελ Διιάδα ηε κφληκε ή θχξηα θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ην
θέληξν ησλ δσηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ ήηνη ηνπο πξνζσπηθνχο ή νηθνλνκηθνχο ή
θνηλσληθνχο δεζκνχο ηνπ ή
β) είλαη πξνμεληθφο, δηπισκαηηθφο ή δεκφζηνο ιεηηνπξγφο παξφκνηνπ θαζεζηψηνο ή
δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ππεξεηεί ζηελ αιινδαπή.
2. Έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ζπλερψο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ζχληνκσλ δηαζηεκάησλ παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ, είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο
Διιάδνο απφ ηελ πξψηε εκέξα παξνπζίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. Σν πξνεγνχκελν εδάθην
δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα
απνθιεηζηηθά γηα ηνπξηζηηθνχο, ηαηξηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο ή παξφκνηνπο ηδησηηθνχο
ζθνπνχο θαη ε παξακνλή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365)
εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζχληνκσλ δηαζηεκάησλ παξακνλήο ζην
εμσηεξηθφ. Η παξνχζα παξάγξαθνο δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Σσόλια παπαγπάθος: Η παπάγπαθορ 2, ηέθηκε όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην
παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 21 ηος ν. 4223/2013 και ιζσύει από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος
ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31/12/2013 ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος
άπθπος 59 ηος ιδίος νόμος.
3. Έλα λνκηθφ πξφζσπν ή κία λνκηθή νληφηεηα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο
γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ:
α)
ζπζηάζεθε
ή
ηδξχζεθε,
ζχκθσλα
κε
ην
ειιεληθφ
δίθαην,
β) έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα ή
γ) ν ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζηελ Διιάδα νπνηαδήπνηε πεξίνδν
ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
4. Ο «ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο» είλαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηα εμήο:
α) ηνλ ηφπν άζθεζεο θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο,
β) ηνλ ηφπν ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ,
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γ) ηνλ ηφπν εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ,
δ) ηνλ ηφπν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ,
ε) ηνλ ηφπν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή φπνηνπ άιινπ εθηειεζηηθνχ
νξγάλνπ δηνίθεζεο,
ζη) ηελ θαηνηθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή φπνηνπ άιινπ
εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο.
ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ θαη ζπλζεθψλ είλαη
δπλαηφλ λα ζπλεθηηκάηαη θαη ε θαηνηθία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ.
Δίλαη βέβαην φηη ε δηάηαμε απηή ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε Οκίινπο πνπ έρνπλ
ηα θεληξηθά ηνπο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηφηη:
ε θάζε πνιπεζληθφ Όκηιν, είλαη ζαθέο φηη ε ζηξαηεγηθή ζρεδηάδεηαη απφ ηα
θεληξηθά θαη ελλνείηαη πσο θάζε ζπγαηξηθή δελ θάλεη φηη απηή ζέιεη. Σν θξηηήξην πνπ
ιέεη φηη αλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο παίξλνληαη ζηελ Διιάδα, απηφ ζα θαζηζηά φιεο
ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Διιεληθέο, δεκηνπξγεί απηνκάησο ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ γηα ην εάλ ζα πξέπεη πξαγκαηηθά ηα θεληξηθά ελφο Οκίινπ λα
βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Γηαηί έλαο Όκηινο λα δηαηεξήζεη ηα θεληξηθά ηνπ ζηελ
Διιάδα; (ην γεγνλφο απηφ ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο απφ λνκηθήο άπνςεο )
Πηζηεχνπκε φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 κπνξνχλ λα θάλνπλ άξηζηα ηε δνπιεηά γηα
ηελ νπνία ζεζκνζεηήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 , αξθεί ην άξζξν 5 λα εθαξκνζηεί
ζσζηά.
Άξζξν 8. Φνξνινγηθό έηνο - Κείκελν λόκνπ
4. Υξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο
απέθηεζε ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ. Καη' εμαίξεζε, γηα ηηο αλείζπξαθηεο
δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο
εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο
κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο
πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε
απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν.
Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο : «4. Υξφλνο θηήζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπ. Καη’ εμαίξεζε, α) γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο
πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία
θαη ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ
εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη
δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν, β)
γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ
εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη.», γηα λα θαιπθζεί ην ζέκα κε
ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ.
Άξζξν 21. Κέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα - Κείκελν λόκνπ
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2. Σν θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ
έηνο κε βάζε ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα
κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο
πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..), φπσο ηζρχεη. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 21 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο : «2. Σν θέξδνο απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο, κε βάζε ην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ
Λνγηζηηθφ ρέδην γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. ε
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην θέξδνο
πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο. Γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. ην θέξδνο
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Φ.Α..»
Άξζξν 23. Με εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο - Κείκελν λόκνπ
Δλψ ην άξζξν 22 αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη
θάλεη κηα θαιή αξρή, έξρεηαη ην άξζξν 23 θαη κεηαηξέπεη ηα πξαγκαηηθά ινγηζηηθά
θέξδε ή ηηο δεκηέο, ζε πιαζκαηηθά θέξδε ή πιαζκαηηθέο δεκηέο. Καη ηνχην δηφηη :
Με ηε δηάηαμε απηή ηίζεηαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθπησζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δίλαη γλσζηφ φηη νη, ιίγεο πιένλ, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηχρε λα εμαθνινπζνχλ
λα δαλείδνληαη απφ ηξάπεδεο ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δαλεηζκφ, είηε ζαλ εξγαιείν
παξνρήο πίζησζεο ζηελ αγνξά ε νπνία αζθπθηηά απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, είηε
γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην.
Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη μέλνη πξνκεζεπηέο φρη κφλν δελ παξέρνπλ πίζησζε ζηνπο
έιιελεο εηζαγσγείο, αιιά δεηνχλ λα ηνπο πξνθαηαβιεζεί φιε ε αμία ηνπ
εκπνξεχκαηνο πξηλ ηελ θφξησζε, ελψ νη πσιήζεηο ησλ εγρσξίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο
ηνπο πειάηεο ηνπο γίλεηαη κε πίζησζε κεηαμχ ησλ 90 θαη ησλ 180 εκεξψλ.
Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πίζησζεο θαιχπηεηαη, γηα ηηο αμηφρξεεο επηρεηξήζεηο, απφ
ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
Με δεδνκέλν φηη ε Διιάδα είλαη εηζαγσγηθή ρψξα ζε φηη αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο
βαζηθέο πξψηεο χιεο (πεηξέιαην, δεκεηξηαθά, θαη δσνηξνθέο, κέηαιια, μπιεία,
ιηπάζκαηα θαη ινηπά) ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηε κφλε δηέμνδν
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.
Αιιά θαη ε εζσηεξηθή αγνξά είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλε απφ ηνλ δαλεηζκφ αθνχ
είλαη γλσζηφ φηη ζρεδφλ θαλείο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνηο κεηξεηνίο.
Παξάιιεια νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ην Γεκφζην ζηεξίδνληαη θαη απηέο ζηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη, δεδνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ
ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θζάλνπλ ζε ζεκαληηθφ χςνο, κε
απνηέιεζκα ηζφπνζε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο.
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Οη δηάθνξεο επηθιήζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ πξνο ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο λα απμήζνπλ ηε ξεπζηφηεηα πξνο ηελ αγνξά, έξρνληαη ζε επζεία
αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ λνκνζεηεζεί.
Με ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηφθσλ ζαλ παξαγσγηθή δαπάλε, πνηα
επηρείξεζε ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί, φηαλ πέξα απφ ηελ κείσζε ησλ
θεξδψλ κε ηελ αλαγθαζηηθή αχμεζε ησλ ηφθσλ, ζα ππάξμεη θαη επί πιένλ κείσζε ησλ
θεξδψλ απφ ηελ ηεθκαξηή πεξηθνπή ηεο δαπάλεο απηήο;
Σέινο δελ θζάλεη πνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη εμσθξεληθφ, αιιά κε ηέηνηα κέηξα
δηαηάμεσλ ν δαλεηζκφο γίλεηαη απαγνξεπηηθφο θαη έηζη θαηαιήγνπκε ζην παξάδνμν,
νη πγηείο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δαλείδνληαη λα πνηλνινγνχληαη
κε εμνλησηηθφ ηξφπν.
Η λνκνζεηεκέλε δηάηαμε δελ ελαξκνλίδεηαη θαη κε ην ςήθηζκα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 8εο Ινπλίνπ 2010 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θαλφλσλ πεξί
ειεγρφκελσλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ ( ΔΑΔ ) θαη πεξί ππνθεθαιαηνπνίεζεο εληφο ηεο
ΔΔ (2010/C 156/01), ην νπνίν επηθαιείηαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε. Κη απηφ γηαηί ην
ςήθηζκα ηεο ΔΔ δελ αλαθέξεηαη γεληθά ζε ηφθνπο, αιιά κφλν ζε ηφθνπο πνπ
θαηαβάιινληαη πξνο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, κάιηζηα,
κφλν εθφζνλ νη εηαηξίεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο – κέινο,
δειαδή εθηφο Διιάδνο.
Γηα φια ηα πην πάλσ εθηελψο αλαθεξζέληα ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είηε πξέπεη λα
θαηαξγεζεί, είηε πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζε ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο θαη ζηηο νπνίεο ππνθξχπηνπλ δφιν.
Οη αθφινπζεο δαπάλεο δελ εθπίπηνπλ:
α) ηφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά
δάλεηα, δηαηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο θαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ
αλψλπκεο εηαηξείεο θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ
εάλ ην επηηφθην ήηαλ ίζν κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ
πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ
δειηίν νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεζηέζηεξε
ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ εκεξνκελία δαλεηζκνχ,
…………………………………………………………………………………………
……….
Δπίζεο αλεπίηξεπηε θαη ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί πιαζκαηηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη
επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε επί πιένλ κε νθεηιφκελνπο θφξνπο, είλαη θαη ε κε
αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο αθαίξεζεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο, φπσο είλαη ε δαπάλε
θαηαβνιήο ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ, δαπάλεο πνπ ε ίδηα ε πνιηηεία επηβάιεη.
δ) ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ησλ
έθηαθησλ εηζθνξώλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
(Φ. Π. Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο
Φ. Π. Α. εηζξνψλ,
Άξζξν 24. Φνξνινγηθέο Απνζβέζεηο - Κείκελν λόκνπ
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8. Οη λέεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε.


Σσόλια παπαγπάθος: Η λέξη «θοπολογική» ππιν ηη λέξη «απόζβεζη» ηηρ
παπαγπάθος 8, ηέθηκε όπωρ πποζηέθηκε με ηην ςποπεπίπηωζη ιι' ηηρ πεπίπηωζηρ α'
ηηρ παπαγπάθος 10 ηος άπθπος 22 ηος ν.4223/2013 και ιζσύει από ηη δημοζίεςζη
ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31/12/2013, ζύμθωνα με ηην
παπάγπαθο
1
ηος
άπθπος
59
ηος
ιδίος
νόμος.
Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 24 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «8. Οη λέεο
επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. Σελ ίδηα δπλαηφηεηα
έρνπλ νη παιηέο επηρεηξήζεηο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ»,
έηζη ψζηε λα κελ παξακείλεη αληηθείκελν εξκελείαο κέζσ εγθπθιίνπ.

Άξζξν 26. Δπηζθαιείο απαηηήζεηο - Κείκελν λόκνπ
Σν ζέκα ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ γηα κηα αθφκε θνξά απνδεηθλχεη ην πφζν
επηπφιαηα αληηκεησπίδεη ν λνκνζέηεο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Η γεληθή αλαθνξά φηη γηα λα εθπεζηνχλ ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ απαηηείηαη «λα
έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο , ζα είλαη ην ζεκείν ηεο αηψληαο δηακάρεο κεηαμχ
θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη θνξνινγνχκελνπ θαη ζην νπνίν πνηέ δελ ζα ππάξμεη
ζπκθσλία. Δλ πξνθεηκέλσ ε δηάηαμε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλε
θαη θπξίσο γηα λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα «παξεξκελείαο».
1. Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο
απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 5 έσο 7 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, σο εμήο:
α) γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ
έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο
δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο
εθαηφ (100%) ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο
ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο,
…………………………………………………………………………………………
……………………….
Άξζξν 27. Μεηαθνξά δεκηώλ - Κείκελν λόκνπ
4. Δάλ ζηε δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο ε άκεζε ή έκκεζε ηδηνθηεζία ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κηαο επηρείξεζεο κεηαβιεζνχλ ζε
πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%) ηεο αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ
ηνπο, ε κεηαθνξά ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν παχεη λα έρεη εθαξκνγή ζηηο δεκίεο
πνπ είρε ε επηρείξεζε απηή θαηά ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη ηα πξνεγνχκελα
πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη φηη ε κεηαβνιή ηεο ηδηνθηεζίαο
έγηλε απνθιεηζηηθά γηα εκπνξηθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο θαη φρη κε ζθνπφ ηε
θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή.
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Η αλσηέξσ δηάηαμε είλαη «θαηλνθαλήο» θαη ζαθψο απνηειεί αλεπίηξεπηε επζεία
επέκβαζε ζε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη επνκέλσο «ηηκσξείηαη» ε επηρείξεζε κε
κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αλαγλσξηδφκελσλ δεκηψλ ζε πεξίπησζε πνπ γηα
επηρεηξεκαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο κεηαβηβάδεηαη άλσ ηνπ 33% κηαο επηρείξεζεο.
Άξζξν 31. Αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο - Κείκελν λόκνπ


Να εθινγηθεπηνχλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο (κείσζε ησλ πνζψλ ζε
ζπίηηα κέρξη 120 η.κ. θαη Δ.Ι.Υ. κέρξη 1.800 θ.ε.).



Δπίζεο λα αληηθαηαζηαζεί ε πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 σο
εμήο «δ) είλαη άλεξγνη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 6 κελψλ ζην θνξνινγηθφ
έηνο,» έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη άλεξγνη αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχληαη ή φρη
βνεζήκαηνο αλεξγίαο.
2. Σν εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
ακθηζβεηεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν φηαλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ
πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ πνπ ηνλ
βαξχλνπλ, εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία. Σέηνηα πεξηζηαηηθά ζπληξέρνπλ ηδίσο ζην πξφζσπν ησλ
ππφρξεσλ, νη νπνίνη:
δ) είλαη άλεξγνη θαη δηθαηνχληαη βνήζεκα αλεξγίαο,

Άξζξν 32. Γαπάλεο απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - Κείκελν λόκνπ
Δλφςεη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα πξνηείλνπκε ηελ
άκεζε επαλεμέηαζε ησλ πην θάησ δηαηάμεσλ κε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα
εθαξκνγήο ηεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο απηψλ.
Γελ ζα εθαξκφζνπκε «ηψξα» δηαηάμεηο πνπ έπξεπε λα είραλ εθαξκνζζεί ρξφληα πξηλ.
Ωο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ ινγίδνληαη
θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα:
β) Αγνξά επηρεηξήζεσλ ή ζχζηαζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ αηνκηθψο ή κε ηε κνξθή νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο ή αλψλπκεο
εηαηξείαο ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξίαο ή ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο ή
θνηλσλίαο ή θνηλνπξαμίαο ή αζηηθήο εηαηξίαο ή αγνξά εηαηξηθψλ κεξίδσλ θαη
ρξενγξάθσλ γεληθψο.
γ) Αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε
νηθνδνκψλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο θνιχκβεζεο. Ωο ηίκεκα αγνξάο ιακβάλεηαη ε
αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1249/1982.
Αλ ην ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα νηθεία πσιεηήξηα ζπκβφιαηα είλαη κεγαιχηεξν
απφ ηελ πην πάλσ αμία, σο θαηαβαιιφκελε δαπάλε ιακβάλεηαη ην θαζνξηδφκελν ζε
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απηά ηα ζπκβφιαηα ηίκεκα. Δηδηθά, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ηζρχεη ην αληηθεηκεληθφ
ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, σο θαηαβαιιφκελε δαπάλε
ιακβάλεηαη:
Άξζξν 49. Τπνθεθαιαηνδόηεζε - Κείκελν λόκνπ
1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, νη δαπάλεο ηφθσλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο
εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, ζην βαζκφ πνπ νη πιενλάδνπζεο δαπάλεο
ηφθσλ ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξν
ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Σα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη
απνζβέζεσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο θαλφλεο ινγηζηηθήο κε ηηο θνξνινγηθέο
αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Φ.Δ..
Σσόλια παπαγπάθος:Το ππώηο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1, ηέθηκε όπωρ
ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπάγπαθο 4α ηος άπθπος 23 ηος ν. 4223/2013 και ιζσύει από
ηη δημοζίεςζη ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31/12/2013,
ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59 ηος ιδίος νόμος.
2. Ο φξνο «πιενλάδνπζεο δαπάλεο ηφθσλ» ζεκαίλεη ην πιεφλαζκα ησλ δαπαλψλ
ηφθσλ έλαληη ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο.
3. Οη δαπάλεο ηφθσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο εθπηπηφκελεο
επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο εθφζνλ ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ
δαπαλψλ ηφθσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ
ην ρξφλν.
Σσόλια παπαγπάθος: Η παπάγπαθορ 3, ηέθηκε όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην
παπάγπαθο 4β ηος άπθπος 23 ηος ν. 4223/2013 και ιζσύει από ηη δημοζίεςζη ηος
νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31/12/2013, ζύμθωνα με ηην
παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59 ηος ιδίος νόμος.
4. Κάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ δελ εθπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κεηαθέξεηαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ.
Σσόλια παπαγπάθος: Η παπάγπαθορ 4, ηέθηκε όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην
παπάγπαθο 4γ ηος άπθπος 23 ηος ν. 4223/2013 και ιζσύει από ηη δημοζίεςζη ηος
νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31/12/2013, ζύμθωνα με ηην
παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59 ηος ιδίος νόμος.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Καη κε ηε δηάηαμε απηή ηίζεηαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ αλαγλψξηζε θαη
έθπησζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη γηα ηε δηάηαμε απηή
ζαθψο ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο καο ζην άξζξν 23.
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Νόκνο 4174/2013 Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο
Αλαιχνληαο θάπνηνο κε ζχλεζε θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, γλσζηνχ σο Νφκνπ 4174/2013 , ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα
πξφζηηκα, ζηνλ έιεγρν θαη γεληθφηεξα ζηελ θνξνινγηθή δηαδηθαζία, ζα δηαπηζηψζεη
φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επηρεηξείηαη λα εθαξκνζζεί ζηελ νπζία έλα λέν πνηλνιφγην ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ λφκνπ 2523/1997, θαζαξά θνξνεηζπξαθηηθφ θαη ρσξίο λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ αλζξψπηλα ιάζε θαη παξαιείςεηο. Ση ζεκαζία έρεη εάλ ππήξμε
«πξφηεξνο έληηκνο θνξνινγηθφο βίνο». Έθαλεο ιάζνο; Θα πιεξψζεηο.
Καζπζηέξεζεο έζησ θαη ηξεηο κέξεο; Θα πιεξψζεηο αθξηβά. Καζπζηέξεζεο λα
πιεξψζεηο 500 επξψ; Θα πιεξψζεηο 1.000 επξψ. Καζπζηέξεζεο λα πιεξψζεηο 100
επξψ; Θα πιεξψζεηο 1.000 επξψ.
Καη κελ ηνικήζεηο λα ην μαλαθάλεηο . Σφηε ηα πξάγκαηα ζα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα.
Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ δελ κπνξείο νχηε λα ην πξνθέξεηο. Πφζν κάιινλ λα ην
πιεξψζεηο.
Η έθδνζε εξκελεπηηθώλ εγθπθιίσλ από ην Τπνπξγείν ησλ Οηθνλνκηθώλ, έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε επηθνηλσλία κέζσ Twitter θαη Facebook. Καη εάλ θάπνηα
ζηηγκή ρξεηαζηεί λα απνδείμεηε όηη ελεξγήζαηε θαζ΄ ππόδεημε ζα πξέπεη λα έρεηε
ηππώζεη ηηο νδεγίεο πνπ ιάβαηε κέζσ Twitter θαη Facebook.
ην λφκν ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. (λ. 4223/2013) εκπεξηέρνληαη -εθηφο ησλ άιισλ- θαη αξθεηέο
ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), πνπ
επεξεάδνπλ άκεζα ηα ζέκαηα επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ηελ 1.1.2014.
ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε πέξα απφ ηηο κειέηεο ησλ ζπκβνχισλ καο, πξνζηξέμακε
θαη ζε έγθπξεο αλαιχζεηο ηζηνζειίδσλ πνη αζρνινχληαη κε ηα θνξνινγηθά δξψκελα,
ψζηε λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθνί θαη δίθαηνη ζηελ θξίζε καο.
θνπφο καο δελ είλαη λα αλαιχζνπκε φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
πξνζηίκσλ. θνπφο καο είλαη λα θξίλνπκε θαηά πφζν ν λφκνο απηφο κπνξεί λα είλαη
εθαξκφζηκνο ή φρη θαη κάιηζηα ελ κέζσ «θξίζεο»
Παξάδεηγκα
Δπηρείξεζε δελ εμέδσζε 10 απνδείμεηο αμίαο έσο 20 επξψ ε θαζεκηά. Βηβιία
Απινγξαθηθά.
χκθσλα κε ην άξζξν 54, 10 απνδείμεηο επί 1.000 επξψ πξφζηηκν ίζνλ 10.000 επξψ
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέζα ζηελ πεληαεηία ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη έηζη:
Νέα παξάβαζε κε έθδνζεο 5 απνδείμεσλ κέρξη 20 επξψ ε κία
Πξφζηηκν 5 απνδείμεηο επί 1.000 επξψ ε κία ίζνλ 5.000 επξψ αιιά ιφγσ ππνηξνπήο,
δηπιαζηαζκφο, άξα 10.000 επξψ.
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο παξαβάζεηο απφ 1/1/2014 θαη
κέρξη πνπ λα εθδνζεί εξκελεπηηθή, ζα ππάξρεη πξφβιεκα θαζφζνλ δελ γλσξίδνπκε
εάλ ππάξρεη νξνθή πξνζηίκνπ ή εάλ ην πξφζηηκν ηζρχεη αλά παξάβαζε ή αλά πξάμε
πξνζηίκνπ.
Γηεπθξηλίδνπκε φηη νη φπνηεο αιιαγέο πξνηείλνληαη δελ αλαηξεί ηελ βαζηθή καο ζέζε
θαη άπνςε ηεο ΑΜΔΗ δεκηνπξγίαο ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ εηδηθψλ θαη
ηερλνθξαηψλ, γηα ηελ ζχληαμε ελφο ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ απφ Έιιελεο γηα ηνπο Έιιελεο. Καη απηφ πξέπεη λα γίλεη «ηψξα».
Οη ππάξρνληεο δχν πξφζθαηνη Νφκνη 4172 θαη 4174 κε φζεο εξκελεπηηθέο θαη εάλ
ππάξμνπλ, έλα είλαη ζίγνπξν.
Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εθαξκνζηνύλ θαη λα απνδώζνπλ
Άξζξν 9. Δξκελεπηηθέο Δγθύθιηνη θαη Οδεγίεο - Κείκελν λόκνπ
Παξάγξαθνο
4. Απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη ή απόςεηο πνπ δηαηππώλνληαη από ππάιιειν ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
δελ δεζκεύνπλ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο
απηό πξνβιέπεηαη ζηνλ Κώδηθα.
Γηάηαμε πνπ ρξήδεη άκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξκελείαο. Η δηάηαμε απηή εγθπκνλεί
θηλδχλνπο.
Άξζξν 27. Μέζνδνη έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο - Κείκελν
λόκνπ
1. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκψκελν, δηνξζσηηθφ ή
πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο ή
πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαησηέξσ ηερληθέο ειέγρνπ:
α) ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ,
β) ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,
γ) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ,
δ) ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θαη
ε) ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά.
Με ηηο σο άλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα
ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα, νη εθξνέο θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε
ησλ ππφρξεσλ βάζεη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο ειεγθηηθήο.
2. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν
ηερληθψλ ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθφ
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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Η ρξήζε, όκσο, ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο, νη νπνίεο νύηε έρνπλ γεληθή εθαξκνγή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
θνξνινγνπκέλσλ (όπσο, επί παξαδείγκαηη, ην ζύζηεκα ηεθκεξίσλ ησλ άξζξσλ
16 θαη 17 ηνπ ηζρύνληνο Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, λπλ άξζξα 31 θαη 32
ηνπ λένπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), αιιά νύηε θαη εθαξκόδνληαη κόλν
ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή αξρή αδπλαηεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία βάζεη ησλ ινγηζηηθώλ ηνπ βηβιίσλ
ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ή αλαθξίβεηάο ηνπο, αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο
ηζόηεηαο.
Καη απηό, δηόηη ε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ βάζεσλ ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ
ζε πξόζσπα πνπ, θαηά ηα ινηπά, ππάγνληαη ζην ίδην θνξνινγηθό θαζεζηώο, είλαη
αλεθηή κόλν εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη όηη έρνπλ ππνπέζεη ζε νπζηαζηηθέο
παξαβάζεηο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο
ππόινηπνπο θνξνινγνπκέλνπο θαη, θαηά ηνύην, δηθαηνινγνύλ ηελ ππαγσγή ηνπο
ζε δηαθνξεηηθή θαη, θαηά ηεθκήξην, δπζκελέζηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε.
ηνλ βαζκό πνπ κε ηηο πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εηζάγεηαη
ελαιιαθηηθή
βάζε ππνινγηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θόξνπ, ππό ηελ έλλνηα ηεο ζέζπηζεο
ζπζηήκαηνο
ηεθκαξηνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη ησλ θεξδώλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ,
παξαηεξείηαη όηη, ελόςεη ηεο γεληθόηεηαο θαη ηνπ αθεξεκέλνπ ραξαθηήξα ησλ
ξπζκίζεσλ, ν εηδηθόηεξνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο δελ κπνξεί λα
απνηειέζεη, θαη’ άξζξν 78 παξ.
4 ηνπ πληάγκαηνο, αληηθείκελν λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο.
Άξζξν 36. Παξαγξαθή - Κείκελν λόκνπ
1. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ,
εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε
ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.
…………………………………………………………………………………………
……………………
3. Δμαηξεηηθά, πξάμε δηνηθεηηθνύ, εθηηκώκελνπ ή δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ
θόξνπ γηα πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα εθδνζεί εληόο είθνζη (20) εηώλ
από ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.
Πξόθεηηαη πεξί έκκεζεο θαζηέξσζεο ηεο εηθνζαεηνύο παξαγξαθήο, θαζόζνλ ε
δηάηαμε είλαη αόξηζηε θαη γεληθή.
Αξζξν 46.
Σσόλια άπθπος: Το άπθπο 46, ηέθηκε όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπάγπαθο 9
ηος άπθπος 47 ηος ν. 4223/2013 από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα
ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31-12-2013, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59
ηος ιδίος νόμος.
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Άξζξν 46. - Κείκελν λόκνπ
1. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε θφξσλ, κπνξεί
ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ή γηα λα απνηξαπεί επηθείκελνο θίλδπλνο γηα ηελ είζπξαμε
ησλ θφξσλ, λα πξνβαίλεη κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη ρσξίο δηθαζηηθή
απόθαζε ζηελ επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηώλ, αθηλήησλ,
εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε απηά, απαηηήζεσλ θαη γεληθά όισλ ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ είηε βξίζθνληαη ζηα ρέξηα
ηνπ είηε ζηα ρέξηα ηξίηνπ. Η ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ηξέπεηαη απηνδίθαηα ζε
αλαγθαζηηθή κε ηελ πάξνδν ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη έρεη
ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο απφ ην ρξφλν ηεο εγγξαθήο ηεο. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα άξζξα 707-723 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ άξζξσλ 715 παξ.5 θαη 722 ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα.
5. Δθφζνλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο θαηά ηελ
έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 αζξνηζηηθά άλσ ηνπ
πνζνύ ησλ εθαηό πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξώ ή θαηά ηελ έλλνηα ησλ
πεξηπηώζεσλ δ' θαη ε' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κώδηθα εθόζνλ ε αμία ησλ
ζπλαιιαγώλ ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζό ησλ
ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξώ, κπνξεί, βάζεη εηδηθήο έθζεζεο ειέγρνπ, λα
επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξνιεπηηθά ή δηαζθαιηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο κέηξα άκεζνπ θαη επείγνληνο ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα ε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε κπνξεί λα κελ παξαιακβάλεη θαη λα κελ ρνξεγεί έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δεζκεύεηαη ην
πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ πάζεο θύζεσο ινγαξηαζκώλ θαη
παξαθαηαζεθώλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπξίδσλ ηνπ παξαβάηε. Σν κε
ρξεκαηηθό πεξηερόκελν ζπξίδσλ θαη νη κε ρξεκαηηθέο παξαθαηαζήθεο,
δεζκεύνληαη ζην ζύλνιό ηνπο.
Άξζξν 55. Παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο - Κείκελν λόκνπ
Δλ πξνθεηκέλσ ηίζεηαη ζέκα γηαηί απηφο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ ππφρξεσλ ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ
ππφρξεσλ ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ.
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κψδηθα, σο
«θνξνδηαθπγή» λνείηαη:
α) ε απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή κε κε ππνβνιή
δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή θφξνπ
εηζνδήκαηνο. Ωο απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ λνείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία αλχπαξθηεο ή εηθνληθέο νιηθά ή κεξηθά δαπάλεο ή
γίλεηαη επίθιεζε ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ
εκθαλίδνληαη θαζαξά εηζνδήκαηα ή λα εκθαλίδνληαη απηά κεησκέλα. Γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο, σο απόθξπςε εηζνδεκάησλ ζεσξείηαη ε
κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
ηε κε θαηαβνιή πνζνύ θόξνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, αλά
θνξνινγηθό έηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα ή ππόρξενπο ηήξεζεο
απινγξαθηθώλ βηβιίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ αλά
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θνξνινγηθό έηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ππόρξενπο ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ
βηβιίσλ.
β) ε κε απφδνζε, αλαθξηβήο απφδνζε, ζπκςεθηζκφο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή
εηζθνξψλ, θαζψο θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο κε
ζθνπφ ηε κε πιεξσκή ησλ παξαπάλσ θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά θφξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο, σο κε
απφδνζε, αλαθξηβήο απφδνζε, ζπκςεθηζκφο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε ζεσξείηαη ε κε
απφδνζε, αλαθξηβήο απφδνζε, ζπκςεθηζκφο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε, γηα θάζε
θνξνινγηθφ έηνο ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη γηα θαζεκία θνξνινγία, ηνπιάρηζηνλ
δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα ή
ππόρξενπο ηήξεζεο απινγξαθηθώλ βηβιίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000) επξώ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ππόρξενπο ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ
βηβιίσλ.
γ) ε είζπξαμε επηζηξνθήο ησλ παξαπάλσ θφξσλ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά
απφ παξαπιάλεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ
σο αιεζηλψλ ή κε αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ,
δ) ε έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε λφζεπζε θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ. Θεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή
ζθξαγηζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξηζε
ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Θεσξείηαη
σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ νη αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην
πξσηφηππν θαη ζην αληίηππν απηνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο είλαη δηαθνξεηηθέο,
ε) ε έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε απνδνρή απηώλ. Δηθνληθφ
είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα
κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ
απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα απφ απηά είλαη άγλσζην θνξνινγηθψο
πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ νχηε
έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν
πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία
ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν
απνδεηθλχεηαη, φηη είλαη παληειψο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπόηε
ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή θύξσζε επηβάιιεηαη,
θαζώο θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνύ ππεπζύλνπ πνπ
ππνθξύπηεηαη. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο
θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
λφκνπ σο αλαθξηβή, ελψ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία
κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο
απηήο αμίαο.
…………………………………………………………………………………………
……………………….
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ππνβνιήο ή
ή Φαθέινπ

Σσόλια άπθπος: Σηον ηίηλο ηος άπθπος 56 μεηά ηιρ λέξειρ «μη ςποβολήρ»
πποζηέθηκαν οι λέξειρ «ή ανακπιβούρ/αηελούρ» με ηην παπάγπαθο 13 ηος άπθπος
48 ηος ν. 4223/2013 από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ
Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31-12-2013, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59 ηος
ιδίος νόμος.
Άξζξν 56. Πξόζηηκν εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε
αλαθξηβνύο/αηεινύο πλνπηηθνύ Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ
Σεθκεξίσζεο ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ - Κείκελν λόκνπ

ππνβνιήο ή
ή Φαθέινπ

Πφζν εθπξφζεζκεο;
1. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε
πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππφρξενπ
θνξνινγνπκέλνπ. Σν παξαπάλσ πξόζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ
ρηιίσλ (1.000) επξώ θαη κεγαιύηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ.
Σν πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Φάθεινο
Σεθκεξίσζεο δελ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα, ή
ππνβάιιεηαη κε κε πιήξεο ή κε επαξθέο πεξηερφκελν.
2. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο/αηεινύο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα
Πιεξνθνξηψλ ή κε δηάζεζεο ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν
ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηό έλα εθαηνζηό (1/100) ησλ δεινχκελσλ αθαζάξηζησλ
εζφδσλ, πεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε δηφξζσζεο θεξδψλ, ηνπ ππφρξενπ
θνξνινγνχκελνπ. Σν παξαπάλσ πξόζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ
δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ θαη κεγαιύηεξν ησλ εθαηό ρηιηάδσλ (100.000)
επξώ.
Σσόλια παπαγπάθος: Μεηά ηιρ λέξειρ «μη ςποβολήρ» ηηρ παπαγπάθος 2, ηέθηκαν
όπωρ πποζηέθηκαν οι λέξειρ «ή ανακπιβούρ/αηελούρ.» με ηην παπάγπαθο 13 ηος
άπθπος 48 ηος ν. 4223/2013 από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα ηηρ
Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31-12-2013, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59 ηος
ιδίος νόμος.
3. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο πέληε (5) εηψλ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην
δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο ππνηξνπήο εληφο πέληε (5)
εηψλ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ.
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Άξζξν 57.
Σσόλια άπθπος: Το άπθπο 57, ηέθηκε όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπάγπαθο 14
ηος άπθπος 48 ηος ν. 4223/2013 από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος ζηην Εθημεπίδα
ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31-12-2013, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 59
ηος ιδίος νόμος.
Άξζξν 57. - Κείκελν λόκνπ
Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ δελ θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ
ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, ππνινγίδεηαη πξόζηηκν ίζν κε
πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θόξνπ πνπ δελ θαηαβιήζεθε εκπξόζεζκα.
Μεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ην
παξαπάλσ πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ θόξνπ. Μεηά ηελ
πάξνδν δχν (2) εηψλ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηνπ θόξνπ. Σν
πξφζηηκν ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ππνινγίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο κε βάζε ην ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν έιεγε ε ζρεηηθή
πξνζεζκία ππνβνιήο.
Άξζξν 58. Πξόζηηκν αλαθξηβνύο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο - Κείκελν
λόκνπ
1. Αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε ππνιείπεηαη
ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ν θνξνινγνχκελνο ππφθεηηαη
ζε πξφζηηκν επί ηεο δηαθνξάο σο εμήο:
α) δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, εάλ ην ελ ιόγσ πνζό
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό από πέληε (5%) έσο είθνζη (20%) ηνηο εθαηό ηνπ θόξνπ
πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε,
β) ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιόγσ πνζό
ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη
βάζεη ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο,
γ) εθαηό ηνηο εθαηό (100%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιόγσ πνζό
ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε
βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε θαη απνδεηθλύεηαη όηη ε αλαθξίβεηα νθείιεηαη ζε
πξόζεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.
2. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο από ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο θόξνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί
ζηελ κε ππνβιεζείζα δήισζε. Δπί εθηηκώκελνπ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ην
πξόζηηκν ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό
(20%) ηνπ θόξνπ.
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Σσόλια παπαγπάθος: Το δεύηεπο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 2, ηέθηκε όπωρ πποζηέθηκε
με ηην παπάγπαθο 15 ηος άπθπος 48 ηος ν. 4223/2013 από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος
ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, ήηοι 31-12-2013, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 1 ηος
άπθπος 59 ηος ιδίος νόμος.
Άξζξν 59. Πξόζηηκν κε θαηαβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ - Κείκελν λόκνπ
ηνλ ππόρξεν απόδνζεο παξαθξαηεζέληνο θόξνπ, ν νπνίνο δελ απέδσζε ην θόξν
απηόλ εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο πξνο πιεξσκή, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν
κε ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ δελ απνδόζεθε.
Γειαδή εάλ ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θφξνπ είλαη π.ρ ε 30ε Ιαλνπαξίνπ θαη πξέπεη λα
πιεξψζσ θφξν 2.000 επξψ θαη πάσ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ , ζα πιεξψζσ ζπλνιηθφ
θφξν 4.000 επξψ;
Άξζξν 60. Παξεκπόδηζε, ππόζαιςε θαη ζπλέξγεηα - Κείκελν λόκνπ
Κάζε πξόζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ή απνπεηξάηαη λα παξεκπνδίζεη ηηο ελέξγεηεο
θαη ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαηά ηελ άζθεζε
ησλ εμνπζηώλ ηεο ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα ή ππνζάιπεη ή ππνθηλεί άιιν
πξόζσπν ή ζπλεξγεί κε άιιν πξόζσπν γηα ηε δηάπξαμε παξάβαζεο ηνπ Κώδηθα
ππόθεηηαη ζηα ίδηα πξόζηηκα πνπ ππόθεηηαη ν θνξνινγνύκελνο.
Δάλ ν θνξνινγνχκελνο θαηεγνξήζεη ηνλ ινγηζηή σο ζπλεξγφ γηα ηελ κε πιεξσκή
θφξνπ πνπ απηφο δελ είρε λα πιεξψζεη, ν ινγηζηήο είλαη ζπλεξγφο θαη θαηαβάιεη ην
ίδην πξφζηηκν ;
Άξζξν 65. Βάξνο απόδεημεο - Κείκελν λόκνπ
ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα πιαίζηα
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνχκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ
πξνβαίλεη ζηελ ελ ιφγσ ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο
ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.
Γελ είλαη δπλαηφλ ν θνξνινγνχκελνο πνπ ακθηζβεηεί ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ λα
πξέπεη λα έρεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο θαη ν έιεγρνο φρη.
6. Γηα θνξνινγηθέο ρξήζεηο, πεξηφδνπο, ππνζέζεηο ή ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έσο
ηελ 31.12.2013 έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθά θχιια ειέγρνπ ή νξηζηηθέο πξάμεηο
πξνζδηνξηζκνχ ή θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο πξάμε, σο λέν ζηνηρείν,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο,
ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν δελ ηεινύζε ζε γλώζε ηεο αξκόδηαο γηα ηνλ
ηαθηηθό (νξηζηηθό) έιεγρν θνξνινγηθήο αξρήο, θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηάο ηνπ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά φηη ηα λέα
ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ έιεγρν ζε ηξίην θαη φρη ζηνλ ίδην ηνλ
θνξνινγνχκελν.
Δ/νζη: Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα, Σει: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr
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Άξζξν 76. Έλαξμε ηζρύνο - Κείκελν λόκνπ
Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, κε εμαίξεζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 67 ή αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο
επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ.

Δ/νζη: Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα, Σει: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

B) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
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Αλαιπηηθά ηα επαγγέικαηα πνπ δελ είλαη ππόρξενη ρξήζεο ΦΣΜ από 1.1.2014 θαη γηα έλα ρξόλν.
Πσο ζα γίλεηαη ε δηαθίλεζε από 1.1.2014 - Πνηνη εμαηξνύληαη από ηελ ρξήζε ΔΑΦΓ
Πνηνί αγξόηεο ηνπ Δηδηθνύ θαζεζηώηνο Φ.Π.Α. απαιιάζνληαη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
Πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο ε απόθαζε ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ελόςε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ
Γ.Α. - Νέεο δηεπθξηλίζεηο από ηνλ Τθππνπξγό γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ Κ.Φ.Δ. θαη ζηνλ Κ.Φ.Γ.
Ση ζα ηζρύζεη από 1.1.2014 ζρεηηθά κε ηνλ Κ.Φ.Α.. - Γείηε ηηο αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην λόκνπ
«Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ση είπε Ο Τθππνπξγόο γηα ηνλ λέν ΚΦΑ θαη ηα Λνγηζηηθά πξόηππα, ηελ απινπνίεζε ησλ δειώζεσλ, ην
κεηξών ζθαθώλ, ην κεηξών Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ θιπ ζηελ νκηιία ηνπ ζηελ βνπιή.
Αιιάδνπλ όια ζηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηελ ηήξεζε ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ θαη ζηνλ Κ.Φ.Α.. - Πξνζρέδην λόκνπ
Αιιάδνπλ όια ζηνλ Κ.Φ.Α..
Γηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ πνπ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ νη επηρεηξήζεηο θάζε
ρξόλν
Σξόπνο θαη ρξόλνο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ γηα παξνρή ππεξεζηώλ από ζρνιή νδεγώλ
κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α..
Πνηά βηβιία ζα ηεξνύλ θαη ηηο ζηνηρεία ζα εθδίζνπλ κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α.. νη έκπνξνη θαη εηζαγσγείο απηνθηλήησλ
θαη δηθύθισλ. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη γηα ην θαζεζηώο κεηαρεηξηζκέλσλ (άξζξν 45)
Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ ζηνηρείνπ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε αζεώξεηνπ
ζύκθσλα κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α..
Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο γηα ηελ πώιεζε αγαζώλ ή παξνρή ππεξεζηώλ επί πηζηώζεη κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α..
Γηεπθξηλίζεηο από ην Τπ.Οηθ. γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηώλ ζην ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ
ε ηζρύ θαη κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α.. ε έθδνζε ηηκνινγίνπ ζε αληηθαηάζηαζε απνδείμεσλ ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ, από
εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο θ.ιπ.
Γηεπθξηλίζεηο από ην Τπ.Οηθ. ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη ηηο αιιαγέο
πνπ επήιζαλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ θνξνινγηθνύ λόκνπ 4110/2013
ΠΟΛ.1001/2.1.2014
Καηεγνξίεο ππόρξεσλ απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ πνπ εμαηξνύληαη από ηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθώλ
ηακεηαθώλ κεραλώλ ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α΄)
ΠΟΛ.1281/30.12.2013
Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ησλ αγξνηώλ ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο
Αξ. πξση.: Γ15Β 1185461 ΔΞ 3.12.2013
Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1155941 ΔΞ 11.10.2013
Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα ζεώξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε ππόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ πνπ
ηεξνύλ ξύζκηζε νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1176251 ΔΞ 11.11.2013
Σερληθέο εηαηξείεο. Σήξεζε ινγαξηαζκνύ 94
Αξ. πξση.: Γ15Β 1179753 ΔΞ 25.11.2013
ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ δεκνζηεύζεσλ δηαθεξύμεσλ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1147069 ΔΞ 27.9.2013
ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ δεκνζηεύζεσλ δηαθεξύμεσλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1132483 ΔΞ 30.8.2013
Τπνρξέσζε παξνρήο αζθαιώλ πιεξνθνξηώλ από θαζεγεηή πνπ παξέρεη ππεξεζίεο παξάδνζεο ηδηαηηέξσλ
καζεκάησλ ζηελ έδξα ηνπ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1132704 ΔΞ 30.8.2013
Φνξνινγηθόο αληηπξόζσπνο. Σήξεζε βηβιίσλ-Έθδνζε ζηνηρείσλ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1143409 ΔΞ 20.9.2013
Αλαγξαθή αξηζκνύ Φ.Ι.Υ. ζε δειηίν απνζηνιήο
Αξ. πξση.: Γ15Α 1112262 ΔΞ 15.7.2013
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Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξ. πξση.: Γ15Β 1117290 ΔΞ 23.7.2013
ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν έθδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνπλ ηα ζθαγεία θαηά ηελ ζθαγή ησλ δώσλ
Αξ. Πξση.: Γ15Α 1114418 ΔΞ 2013/16.7.2013
Γηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ
ΠΟΛ.1161/26.6.2013
Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δγθαηάζηαζεο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζξνώλ - Δθξνώλ ζηα
πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1090121 ΔΞ 3.6.2013
Με επίδεημε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπηβνιή πξνζηίκσλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1077599 ΔΞ 10.5.2013
Δθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (Κ.Φ.Α..)
Αξ. πξση.: Γ15Β 1100687 ΔΞ 20.6.2013
Αλαγξαθή ηεο Γ.Ο.Τ. ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία
Αξ. πξση.: Γ15Α 1095320 ΔΞ 11.6.2013
Γηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ Ηιεθηξνληθνύ θαθέινπ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1086614 ΔΞ 28.5.2013
Δθπξόζεζκε ζεώξεζε βηβιηαξίνπ ζπληήξεζεο Φ.Σ.Μ. θαη βηβιίσλ ηνπ Κ.Β..
Αξ. πξση.: Γ15Α 1089785 ΔΞ 3.6.2013
Κπξώζεηο επί κε επίδεημεο αζεώξεησλ βηβιίσλ θαηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν
Αξ. πξση.: Γ15Β 1088650 ΔΞ 31.5.2013
Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ από ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1018429 ΔΞ 1.2.2013
Αιηείο ζηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα.- Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1082112 ΔΞ 21.5.2013
Δθδηδόκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πώιεζε αγαζώλ κέζσ δηαδηθηύνπ ή κε αιιεινγξαθία
Αξ. πξση.: Γ15Β 1078378 ΔΞ 14.5.2013
Υξόλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ από ινγνζεξαπεπηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο ή από θαζεγεηέο
όηαλ απηνί παξαδίδνπλ θαη’ νίθνλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα
ΠΟΛ.1106/17.5.2013
Αξκνδηόηεηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (Κ.Φ.Α.. – λ. 4093/2012)
θαη ηνπ λ. 1809/1988, ιόγσ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4141/2013 (ΦΔΚ 81 Α΄/5.4.2013)
.Λ.Ο.Σ. αξηζκ. πξση.: 296 ΔΞ 20.5.2013
Κ.Φ.Α..
Αξ. πξση.: Γ15Α 1070108 ΔΞ 23.4.2013
Τπνρξεώζεηο, σο πξνο ηνλ Κ.Φ.Α.., ηαηξηθήο εηαηξείαο κε λνκηθή κνξθή Α.Δ.
Αξ. πξση.: Γ15Α 1071653 ΔΞ 25.4.2013
Σήξεζε ινγαξηαζκνύ 94 από Αγξνηηθνύο πλεηαηξηζκνύο
Αξ. πξση.: Γ15Α 1066189 ΔΞ 16.4.2013
Τπνρξεώζεηο Κ.Φ.Α.. πξαθηόξσλ θξαηηθώλ ιαρείσλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1065380 ΔΞ 15.4.2013
Γηάθξηζε ππόρξεσλ Κ.Φ.Α.. πώιεζεο αγαζώλ από παξνρή ππεξεζηώλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1074675 ΔΞ 2.5.2013
Έληαμε ζε θαηεγνξία βηβιίσλ Ιαηξηθήο Δηαηξείαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο
Αξ. πξση.: Γ15Α 1061686 ΔΞ 10.4.2013
Δλεκέξσζε βηβιίσλ κε κηα ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή
Αξ. πξση.: Γ15Α 1070111 ΔΞ 23.4.2013
Αληηκεηώπηζε δηάζεζεο ειεθηξνκαγλεηηθώλ κέζσλ κε ελζσκαησκέλν δηθαίσκα ιήςεο παξνρήο ππεξεζηώλ
.Λ.Ο.Σ. αξηζκ. πξση.: 538 ΔΞ 15.5.2013
Αληηθαηάζηαζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο κε ηηκνιόγηα

35. Αξηζ. πξση.: Γ6Α 1077883ΔΞ 13.5.2013
ύζηαζε, ζπγθξόηεζε θαη νξηζκόο κειώλ Οκάδαο Δξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, γηα ηελ κειέηε,
επεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ από
ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (ΚΦΑ) δηαηάμεσλ, θαζώο θαη γηα αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ απαηηνύληαη ζηελ εκπνξηθή θαη ινγηζηηθή λνκνζεζία
36. Αξ. πξση.: Γ15Β 1067791 ΔΞ 18.4.2013
Δθηύπσζε ηηκνινγίσλ από εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ κε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... πνπ ζπλδένληαη ON LINE κε ην
θεληξηθό
37. Αξ. πξση.: Γ15Β 1064543 ΔΞ 15.4.2013
Έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο γηα ηελ παξαιαβή αγαζώλ πξνο επηζθεπή
38. ΠΟΛ.1074/12.4.2013
Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο
Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (Κ.Φ.Α..)
39. Αξ. πξση.: Γ15Β 1039137 ΔΞ. 1.3.2013
Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ζπγρώλεπζε – ζπλέλσζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ
40. Αξ. πξση.: Γ15Β 1054623 ΔΞ 1.4.2013
Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ,αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α..
41. Αξ. πξση.: Γ15Β 1028660 ΔΞ 19.2.2013
Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ ηηκνιόγηνπ επί εθηέιεζεο ηερληθνύ έξγνπ ή
εγθαηάζηαζεο
42. Αξ. πξση.: Γ15Β 1042002 ΔΞ 7.3.2013
ρεηηθά κε ηελ έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηάζεζε ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ, ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (κίαο
ρξήζεο), ηερληηώλ κνζρεπκάησλ, πξνο αζζελείο, κέζσ λνζνθνκείσλ θαη ηδησηηθώλ θιηληθώλ, κεηά ηελ 1.1.2013
43. Αξ. πξση.: Γ15Α 1053283 ΔΞ 28.3.2013
Φπζηθά πξόζσπα (δεκόζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο,
άλεξγνη, θιπ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Τπνρξεώζεηο ΚΦΑ
44. Αξ. πξση.: Γ15Α 1040292 ΔΞ 5.3.2013
Πξνϋπνζέζεηο ηήξεζεο ινγαξηαζκνύ 94
45. Αξ. πξση.: Γ15Α 1054679 ΔΞ 1.4.2013
Κιηληθέο – Θεξαπεπηήξηα. Τπνρξεώζεηο Κ.Φ.Α..
46. Αξ. πξση.: Γ15Β 1027531 ΔΞ 18.2.2013
Δθδηδόκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία, από επηρείξεζε πνπ εκπνξεύεηαη (ιηαληθώο) κεηαρεηξηζκέλα Ι.Υ., από 1.1.2013
47. Αξ. πξση.: Γ14Β 1025825 ΔΞ 13.2.2013
Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε, από πιεπξάο ΦΠΑ, ηεο ακνηβήο θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ ζπκβάιιεηαη κε ην
……………….. ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο
48. Αξ. πξση.: Γ14Β 1025425 ΔΞ 13.2.2013
πληειεζηήο Φ.Π.Α. ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ιεγκέλσλ ηξνθίκσλ δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο
49. Αξ. πξση.: Γ15Β 1041977 ΔΞ 7.3.2013
Σξόπνο έθδνζεο ησλ Γειηίσλ Απνζηνιήο γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ δηαθίλεζε αγνξαδόκελνπ γάιαθηνο από
αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο Φ.Π.Α., κεηά ηελ εθαξκνγή από 01/01/2013 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.. (παξ.
1, ππνπεξ. Δ1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012-ΦΔΚ Α΄222)
50. Αξ. πξση.: Γ15Β 1038718 ΔΞ 1.3.2013
Σξόπνο θαη ρξόλνο έθδνζεο ησλ Απνδείμεσλ Ληαληθώλ πλαιιαγώλ γηα παξνρή ππεξεζηώλ από ζρνιή νδεγώλ,
κεηά ηελ εθαξκνγή από 01/01/2013 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.. (παξ. 1, ππνπεξ. Δ1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.
4093/2012-ΦΔΚ Α΄222)
51. Αξ. πξση.: Γ15Β 1035713 ΔΞ 26.2.2013
Έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ κε κηζζσκέλν πνύικαλ από μελνδνρεηαθή
επηρείξεζε
52. Αξ. πξση.: Γ15Β 1020165 ΔΞ 5.2.2013

53.

54.
55.
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57.
58.
59.
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64.
65.
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67.
68.
69.
70.

71.
72.

73.

Απαιιαγή από ηε ζεώξεζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ βάζεη ηεο ΑΤΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Φ.Α.. (λ.4093/2012)
Αξ. πξση.: Γ15Β 1026297 ΔΞ 14.2.2013
Δθδηδόκελα από ηνπο αζθαιηζηηθνύο ζπκβνύινπο θαη πξάθηνξεο θνξνινγηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηνλ λέν
Κ.Φ.Α..
Αξ. πξση.: Γ15Β 1006175 ΔΞ 14.1.2013
Σξόπνο έθδνζεο ησλ Απνδείμεσλ Γαπάλεο
Αξ. πξση.: Γ15Β 1004915 ΔΞ 10.1.2013
Έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα ηε δεκνζίεπζε δηαθεξύμεσλ έξγσλ - πξνκεζεηώλ ζε εθεκεξίδεο
Αξ. πξση.: Γ15Β 1047047 ΔΞ 14.3.2013
Γπλαηόηεηα ή κε έθδνζεο ΑΛΠ κε ηε ρξήζε Φ.Σ.Μ. γηα μπινπξγηθέο εξγαζίεο
Αξ. Πξση.: Γ15Β 1047046 ΔΞ 14.3.2013
Φπζηνζεξαπεπηέο. Τπνρξεώζεηο Κ.Φ.Α..
Αξηζ. πξση.: Γ15 1019995 ΔΞ 5.2.2013
Έθδνζε πηζησηηθνύ ηηκνινγίνπ ιόγσ αιιαγήο ζηνηρείσλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1019996 ΔΞ 5.2.2013
Έθδνζε ζεσξεκέλεο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ αληί αζεώξεηνπ ηηκνινγίνπ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1024766 ΔΞ 13.2.2013
Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο γηα ηελ πώιεζε αγαζώλ ή παξνρή ππεξεζηώλ επί πηζηώζεη
Αξ. Πξση.: Γ15Β 1046771 ΔΞ 14.3.2013
Τπνρξεώζεηο Κ.Φ.Α.. εκπόξσλ - εηζαγσγέσλ δηθύθισλ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1036890 ΔΞ 27.2.2013
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003
Αξ. πξση.: Γ15Β 1027433 ΔΞ 18.2.2013
Απαιιαγή από ηε ζεώξεζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ βάζεη ηεο Α.Τ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1083/2003 ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. (ππνπαξ. Δ1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.4093/2012 –
ΦΔΚ Α΄ 222)
Αξ. πξση.: Γ15Β 1030452 ΔΞ 21.2.2013
Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηώλ ζην ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1025331 ΔΞ 13.2.2013
Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 94
Αξ. πξση.: Γ15Α 1027180 ΔΞ 15.2.2013
Τπνρξεώζεηο Κ.Β..- Κ.Φ.Α.. δηαηηεηώλ – θξηηώλ αγώλσλ ρεηξνζθαίξηζεο
Αξ. πξση.: Γ15Α 1032874 ΔΞ 25.2.2013
ρνιέο νδεγώλ. Τπνρξεώζεηο ΚΦΑ
Αξ. πξση.: Γ15Α 1020160 ΔΞ 6.2.2013
Αιιαγή θαηεγνξίαο βηβιίσλ από Β΄ ζε Γ΄. Απνγξαθή έλαξμεο. Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο
Άξζξα
Η ηήξεζε ηνπ ινγαξηζκνύ 94 κε ηνλ λέν Κ.Φ.Α.. από 1/1/2013 - Πξαθηηθή εθαξκνγή
Αξ. πξση.: Γ15Β 1021307 ΔΞ 7.2.2013
Έθδνζε ηηκνινγίνπ ζε αληηθαηάζηαζε απνδείμεσλ ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ, από εθκεηαιιεπηέο θαηαζηεκάησλ πνπ
δηαζέηνπλ θαγεηά θαη πνηά γηα επηηόπηα θαηαλάισζε
Αξ. πξση.: Γ15Β 1039741 ΔΞ 5.3.2013
Παξαζηαηηθό θαηαβνιήο νθεηιόκελσλ πνζώλ ζε ζπληαμηνύρν, εξγνιήπηε δεκνζίσλ έξγσλ
Αξ. πξση.: Γ15Β 1028594 ΔΞ 19.2.2013
Σξόπνο έθδνζεο ησλ Απνδείμεσλ Ληαληθώλ πλαιιαγώλ γηα παξνρή ππεξεζηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο
εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ κεηά ηελ εθαξκνγή από 1.1.2013 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.. (παξ. 1
ππνπαξ. Δ1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 - ΦΔΚ Α' 222)
Αξ. πξση.: Γ15Α 1008247 ΔΞ 15.1.2013
Με ππνρξέσζε ηήξεζεο, γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, δηνηθεηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ βηβιίσλ από Α.Δ. θαη
Δ.Π.Δ.

74. ΠΟΛ.1036/22.2.2013
Δθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (Κ.Φ.Α..)
75. ΠΟΛ.1020/5.2.2013
ήκαλζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζθαιώλ πιεξνθνξηώλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 23 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Α..
76. ΠΟΛ.1018/4.2.2013
Κνηλνπνίεζε θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4110/2013
(ΦΔΚ Α'17) «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
77. Αξ. πξση.: Γ15Β 1014655 ΔΞ 28.1.2013
Απαιιαγή από ηε ζεώξεζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ βάζεη ηεο ΑΤΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Φ.Α.. (λ.4093/2012)
78. Αξ. πξση.: Γ15Β 1005622 ΔΞ 11.1.2013
Δμόθιεζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ κε ηε κεζνιάβεζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηξίησλ
79. ΠΟΛ.1004/4.1.2013
Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ1 ηεο παξαγξάθνπ
Δ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ Α' 222) πεξί ηνπ «Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο
πλαιιαγώλ- Δξκελεπηηθή ΚΦΑ

