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Στις 15 Ιανουαρίου 2018, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4512/2018 με τα 
προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της Γ’ αξιολόγησης στα πλαίσια του τρίτου 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις 
σημαντικού φορολογικού ενδιαφέροντος.  

 

Α. Ενσωμάτωση κινήτρων στον ΚΦΕ 

 Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος («ΚΦΕ») υφιστάμενες 
διατάξεις νόμων που ρύθμιζαν την παροχή φορολογικών κινήτρων. 
Συγκεκριμένα: 
 

o Ενσωματώνεται το άρθρο 71 του Ν. 3842/2010 που παρέχει απαλλαγή 
από φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια των κερδών από την πώληση 
προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται διεθνώς 
αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία. Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε 
ειδικό αποθεματικό που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις κατά τη 
διανομή ή κεφαλαιοποίησή του. 
 

o Ενσωματώνονται στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 
1892/2010 που προβλέπουν την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
αναπτυξιακών νόμων με αυτοτελή φορολόγηση 5% και εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας και των μετόχων. Η διάταξη 
ισχύει έως 31.12.2020. Ο συντελεστής αυξάνεται σε 10% και 20% για 
αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το 2019 και 2010 αντίστοιχα.   

 

o Ενσωματώνονται στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 
που προβλέπουν την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακών 
νόμων με αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% και ταυτόχρονη 
αύξηση του κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό από τους μετόχους με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας και των μετόχων.  

 

Και η διάταξη αυτή έχει ισχύ έως την 31.12.2020, ενώ σε περίπτωση που 
η κεφαλαιοποίηση γίνει εντός του 2020, ο συντελεστής αυξάνεται σε 
20%. 
 
Όπως και με τις προηγούμενες διατάξεις και στις δύο ως άνω 
περιπτώσεις ισχύει ο περιορισμός της μη λύσης της εταιρείας ή μείωσης 
του κεφαλαίου για 10 χρόνια, διαφορετικά οφείλεται φόρος με τις 
γενικές διατάξεις κατά το χρόνο της διάλυσης ή της μείωσης του 
κεφαλαίου με αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε κατά την 
κεφαλαιοποίηση. 
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 Β. Μείωση προστίμων 
 
 Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης (αρχικής ή τροποποιητικής) 

δήλωσης πλέον και μετά την έκδοση εντολής ελέγχου. 
 

 Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και 
μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου, τα εν λόγω 
πρόστιμα φτάνουν έως και το 50% του φόρου που προκύπτει κατά περίπτωση. 
 

 Σε αυτή τη περίπτωση, ωστόσο, εφόσον ο φορολογούμενος εξοφλήσει την οφειλή 
εντός 30 ημερών, το εκάστοτε πρόστιμο (και όχι ο τόκος εκπρόθεσμης 
καταβολής) περιορίζεται στο 60%. 
 
Η ανωτέρω μείωση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων 
δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 

 

 Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα μείωσης των προστίμων στο 60% και στην 
περίπτωση που ο φορολογούμενος αποδεχτεί με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη 
δήλωσή του την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, η οποία είτε 
πρόκειται να εκδοθεί είτε έχει ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί σε αυτόν 
μέχρι την 17.01.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) και περαιτέρω 
εξοφλήσει τα αναλογούντα πρόστιμα εντός 30 ημερών. Η δυνατότητα αυτή 
παρέχεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών («ΔΕΔ») ή των διοικητικών δικαστηρίων. 

 
 

Γ. Διαδικαστικές διατάξεις 
 

 Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας («ΚΦΔ») οι διατάξεις 
του Κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ 
υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης εργασιών, μεταβολών ή παύσης 
εργασιών.   

 

 Ο ΑΦΜ νομικού προσώπου δεν καταργείται με την αλλαγή νομικής μορφής του ή 
με τη λύση και εκκαθάριση του ή με τη διαγραφή του από το ΓΕΜΗ, αλλά 
εξακολουθεί να υπάρχει για τη διευθέτηση εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων 
του νομικού προσώπου. 

 
 

Δ. Σύσταση νέας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος  
 

 Συστήνεται νέα υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο «Διεύθυνση 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος». Σκοπός της νέας Υπηρεσίας είναι η 
διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την 
εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων (φοροδιαφυγή). 
 

 Εκτός από τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, κοινοποιούνται στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλες παραβάσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν κατά την εξέταση για το έγκλημα της 
φοροδιαφυγής. 

 

 Τα πορίσματα της έρευνας, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., δεν είναι 
δεσμευτικά για τη τελευταία, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα διενέργειας 
φορολογικού ελέγχου. 
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 Προβλέπεται προτεραιοποίηση για έλεγχο των υποθέσεων που διαβιβάζονται στη 
Α.Α.Δ.Ε. από την Υπηρεσία και η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και 
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέσα σε 1 μήνα από τη 
διαβίβαση της έκθεσης της Υπηρεσίας. 
 
Το γεγονός ότι η εν λόγω Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο για τέλεση ποινικά 
κολάσιμων πράξεων (όπως η φοροδιαφυγή), δεν αποκλείει τον παράλληλο έλεγχο 
του ίδιου φορολογούμενου από την Α.Α.Δ.Ε.  
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