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Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το 

νομοσχέδιο σχετικά με την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων 

φορολογητέων εισοδημάτων. Αν και το κείμενο του νομοσχεδίου δεν 

είναι τελικό, σημειώνουμε τα ακόλουθα κύρια σημεία:  

 Οι Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι που διαθέτουν έως την 30 
Απριλίου 2015 αδήλωτα κεφάλαια ή και επενδύσεις στην 
αλλοδαπή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ειδική δήλωση και 
να φορολογηθούν με συντελεστή 15% χωρίς την καταβολή 
πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, άλλων φόρων, τελών και 
εισφορών. Η καταβολή του 15% φόρου εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση. 

 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο για 
την καταβολή του φόρου, οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
αξιοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία τεθεί στη διάθεσή τους 
από τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές προκειμένου να ελέγξουν 
υποθέσεις που δεν υπάχθηκαν στις εν λόγω διατάξεις.  

 Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στα υποκείμενα της φορολογίας 
πρόσωπα να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να δηλώσουν 
εισοδήματα που προέρχονται από άγνωστη, παράνομη ή 
αδικαιολόγητη πηγή και να φορολογηθούν αυτοτελώς με 
συντελεστή 30%. Δεν είναι σαφές ποιες περιπτώσεις υπάγονται 
στη διάταξη αυτή. 

 Πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά τα οποία θα καθοριστούν με 
την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπως το είδος των κεφαλαίων 
και επενδύσεων που εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις καθώς και η 
ακολουθούμενη διαδικασία. 

Με την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή, θα σας ενημερώσουμε ως 
προς τις τελικές ρυθμίσεις. 
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