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Tax Flash

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 4.8. 2011 το πολυνομοσχέδιο με τίτλο 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση –
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού & 
Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης» το οποίο 
περιέχει και φορολογικές διατάξεις.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

 Μέτρα ανασυγκρότησης και ανασχεδιασμού των φορολογικών, 
εισπρακτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

- Ανασυγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων που θα 
μετονομαστεί σε «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», στην οποία θα υπάγονται τα 
κατωτέρω τμήματα:

1. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
2. Διεύθυνση Ελέγχων
3. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων
4. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και 

αναγκαστικής είσπραξης
5. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
6. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

− Μεταφορά στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ.  ΦΑΒΕ  Αθηνών των 
μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την 
Ελληνική επικράτεια όπως αυτές θα καθοριστούν από  σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις που θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών θα μετονομαστεί σε 
«Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

- Μεταφορά στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕΕ  Αθηνών των 
επιχειρήσεων εκείνων που υπάγονται στην Δ.Ο.Υ.  ΦΑΒΕ  Αθηνών 
και δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην κατηγορία των 
«Μεγάλων Επιχειρήσεων». Η Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕΕ  Αθηνών θα 
μετονομαστεί σε «Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) 
Αθηνών».

 Τη δυνατότητα υποβολής, μέχρι 30.9.2011, αρχικής ή 
συμπληρωματικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών ή 
νομικών προσώπων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και 
το οικονομικό έτος 2010 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή 
προστίμου. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος από τα νομικά 
πρόσωπα γίνεται σε τρείς (3) ίσες μηνιαίες δόσεις.
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 Επίσης δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν εντός της ίδιας 
προθεσμίας οι αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις πελατών 
προμηθευτών και ισοζύγια που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., χωρίς να 
επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο περί της εκπρόθεσμης υποβολής 
τους.

 Τη δυνατότητα υποβολής, μέχρι 30.9.2011, εκπρόθεσμης 
δήλωσης για οποιαδήποτε άλλη φορολογία με μόνη εξαίρεση τα 
τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, με ευνοϊκούς 
όρους.

Συγκεκριμένα:

− Αν ο κύριος φόρος καταβληθεί εφάπαξ, δεν θα επιβάλλεται 
πρόσθετος φόρος.

− Αν ο κύριος φόρος καταβληθεί σε δόσεις, θα επιβάλλεται 
πρόσθετος φόρος 10%, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε 
μέχρι 31.12.2009, και 3%, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε 
από 1.1.2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει 
μέχρι την κατάθεση προς ψήφιση του 
πολυνομοσχεδίου(14.7.2011).

− Αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δε θα επιβάλλεται 
πρόστιμο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης.

 Τη μη εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων:

− Στις περιπτώσεις όπου μέχρι την έναρξη ισχύος του ψηφισθέντος 
πολυνομοσχεδίου έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία 
μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις.

− Στις υποθέσεις ΦΜΑΠ και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

− Στις δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.

− Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται 
ζημία.

− Στις υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου, εφόσον 
γι’ αυτές τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών έχουν κριθεί 
ανεπαρκή ή ανακριβή από την Επιτροπή του άρθρου 30 του ΚΒΣ ή 
εφόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στην εν λόγω 
Επιτροπή.

− Στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που αναφέρονται σε 
φορολογικές περιόδους που άρχονται από 1.1.2011 και μετά.
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 Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπόχρεους, οι οποίοι κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου 
έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, οι οποίοι θα 
καλούνται να υποβάλουν τις προαναφερθείσες δηλώσεις εντός 10 
ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης και όχι αργότερα 
από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του 
ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου.

 Τη δυνατότητα υπαγωγής στην τελευταία περαίωση του Ν. 
3888/2010 ορισμένων περιπτώσεων που εξαιρούνταν αρχικά, 
εφόσον πρόκειται για διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 
31.12.2009 είτε με αποδοχή από τον υπόχρεο του εκκαθαριστικού 
σημειώματος που του αποστέλλεται εντός της ανατρεπτικής 
προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση ή με υποβολή από τον 
ίδιο εκκαθαριστικού σημειώματος μέχρι 31/10/2011.

Συγκεκριμένα υπάγονται πλέον στην περαίωση:

− Από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση, στην οποία τα δηλωθέντα 
ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα των € 20 εκατ., και όλες οι 
επόμενες αυτής χρήσεις, με ανώτατο όριο τα € 40 εκατ. για κάθε 
υπόθεση ή για κάθε ανέλεγκτη χρήση και όλες τις επόμενες αυτής 
χρήσης,

− Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις) 
και

− Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, τα οποία, με βάση 
τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε 
φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία τους.

 Την κατάργηση από 1.9.2011 του άρθρου 4 του Ν.3610/2007 περί 
κινήτρων εθελοντικής συμμόρφωσης, που προβλέπει τη 
δυνατότητα του φορολογούμενου που επιλέγεται να υποβάλει 
αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, με μείωση των πρόσθετων φόρων 
και προστίμων μετά από έγγραφη πρόσκληση της ελεγκτικής 
αρχής.

 Την παράταση μέχρι και 31.12.2012 της προθεσμίας παραγραφής 
του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων (κοινοποίηση 
φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων) που λήγει στις 
31.12.2011.
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Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε απ’ ευθείας 
με τους Partners του Τμήματος Φορολογικών Συμβουλών, είτε με την συνήθη 
επαφή σας στην PwC, ο οποίος/α θα σας φέρει σε επικοινωνία με τον 
αρμόδιο Partner του Τμήματος Φορολογικών Συμβουλών.

Μαίρη Ψύλλα
+30 210 6874543
mary.psylla@gr.pwc.com

Χρήστος Τζαβέλλας
+30 210 6874590
christos.tzavellas@gr.pwc.com

Μαρίζα Σακελλαρίδου
+30 210 6874557
mariza.sakellaridou@gr.pwc.com

Βασίλης Βύζας
+30 210 6874019
vassilios.vizas@gr.pwc.com

Αντώνης Δεσύπρης
+30 210 6874016
antonis.desipris@gr.pwc.com

www.pwc.gr
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