ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εκούσια κατάργηση φορολογικών
διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις
για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ανέλεγκτες υποθέσεις του παρελθόντος που συσσωρεύονται στις οικονοµικές υπηρεσίες της χώρας, αποτελούν κατ’ εξοχήν στοιχείο δυσλειτουργίας του φορολογικού µας συστήµατος, ενώ η συσσώρευση ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς το δηµόσιο αποτελούν µία µεγάλη απόδειξη
της αναποτελεσµατικότητας και των στρεβλώσεων στο θεσµικό πλαίσιο και στο µηχανισµό είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Σήµερα εκτιµάται ότι υπάρχουν περισσότερες από δύο
εκατοµµύρια ανέλεγκτες χρήσεις, περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο φορολογούµενοι µε ληξιπρόθεσµες οφειλές, ενώ περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ λιµνάζουν ως ληξιπρόθεσµες οφειλές και για περίπου άλλα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ εκκρεµεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής για ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα, η Κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιεί τη ριζική αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος. Η διαχωριστική γραµµή µε το παρελθόν αποτελεί ανάγκη προκειµένου να απελευθερωθούν
πόροι από τον φορολογικό και εισπρακτικό µηχανισµό, αλλά και να δοθεί µία τελευταία ευκαιρία προς τους φορολογούµενους να ανταποκριθούν στο νέο αυστηρότερο φορολογικό και ελεγκτικό πλαίσιο χωρίς εκκρεµότητες από το
παρελθόν. Την απόφαση της Κυβέρνησης για µια γενναία
ρύθµιση που θα θέσει µια ξεκάθαρη διαχωριστική γραµµή
µε το παρελθόν εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις
11.9.2010. Η εξαγγελία αυτή γίνεται πράξη µε το παρόν νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τους όρους, τις διαδικασίες και
τις προϋποθέσεις για να πραγµατοποιηθεί µία γενναία ρύθµιση µε την οποία οι πολίτες µπορούν να προσφύγουν στην
εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών του παρελθόντος.
Οι φορολογούµενοι και οι φορολογικές αρχές καλούνται
να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να χτίσουν στο παρόν
και στο µέλλον µία σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνέπειας που θα διασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από όλους τους πολίτες. Είναι µία «τελευταία ευκαιρία» για µία «νέα αρχή». Τίθεται µια αµετάκλητη διαχωριστική γραµµή σε σχέση µε πρακτικές του παρελθόντος, προκειµένου στο µέλλον να εµπεδωθεί σε όλους τους πολίτες η βεβαιότητα της δίκαιης κατανοµής των
φορολογικών βαρών και της εµπιστοσύνης στη φορολογική
διοίκηση.
Στις ρυθµίσεις του νόµου υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι 31.2.2009.
Στην διαδικασία εκούσιας κατάργησης φορολογικών εκκρεµοτήτων συµπεριλαµβάνονται:
• οι ανέλεγκτες υποθέσεις µε εξαίρεση αυτές των πολύ
µεγάλων επιχειρήσεων ή
• οι υποθέσεις που εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια
α’ και β’ βαθµού δικαιοδοσίας, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο.

Η κατάργηση των φορολογικών εκκρεµοτήτων πραγµατοποιείται µε βάση:
• Τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε
ανάλογα µε τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα.
• Το ποσό του κυρίου φόρου και του προστίµου που εκκρεµεί στα δικαστήρια, ανάλογα µε το περιεχόµενο της τυχόν πρωτοβάθµιας απόφασης και
• Το ποσό του κυρίου φόρου ή προστίµου που έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο.
Η διαδικασία κατάργησης των εκκρεµοτήτων διενεργείται µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων για τον µεγαλύτερο όγκο των υποθέσεων, µε αποστολή προς τους ενδιαφεροµένους εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Η εξόφληση του σηµειώµατος θα επιφέρει εκ του νόµου
οριστική και αµετάκλητη επίλυση της διαφοράς και θα καταργεί τον έλεγχο, τη δίκη και τα τυχόν ληφθέντα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.
Η Κυβέρνηση στους έντεκα µήνες διακυβέρνησης της
χώρας έχει ήδη θέσει τις βάσεις και έχει αποδείξει την αµετακίνητη βούλησή της για ένα δικαιότερο και αναλογικότερο φορολογικό σύστηµα µε διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ήδη έχει θεσπιστεί νέο θεσµικό πλαίσιο που αλλάζει ριζικά το πλαίσιο
φορολόγησης και ενισχύει τις δυνατότητες του φορολογικού µηχανισµού να εντοπίζει και να ελέγχει τη φορολογητέα ύλη. Ειδικά:
• Το Σ∆ΟΕ επανασυστήθηκε και ενισχύθηκε µε δυνατότητες απευθείας επιβολής φορολογικών ποινών.
• Καθιερώθηκαν οι έλεγχοι στη βάση διασταυρώσεων και
µε βάση κριτήρια κινδύνου από τη ΓΓΠΣ.
• Η ΓΓΠΣ αποκτά πρόσβαση σε κάθε βάση οικονοµικών
δεδοµένων του ∆ηµοσίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
συγκέντρωσης και διασταύρωσης κάθε πληροφορίας µε οικονοµικό ενδιαφέρον.
• Καθιερώθηκαν τεκµήρια προσδιορισµού εισοδήµατος,
ώστε να µπορεί µε βάση τα µέσα διαβίωσης να προσεγγίζεται το ελάχιστο δυνατό εισόδηµα όλων των φορολογούµενων.
• Πολλαπλασιάζονται και αξιοποιούνται τα δεδοµένα –
τραπεζικά και φορολογικά – από το εξωτερικό, στο πλαίσιο
διεθνών διµερών συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή/και ανταλλαγής πληροφοριών .
• Από 1.1.2011 όλα τα τιµολόγια άνω των 3.000 ευρώ θα
υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά.
• Από 1.1.2011 όλες οι πληρωµές άνω των 1.500 ευρώ θα
πραγµατοποιούνται µόνο µέσω τραπεζικής συναλλαγής
(πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τραπεζική κατάθεση ή επιταγή).
• Όλες οι επαγγελµατικές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας, θα γίνονται µόνο µέσω του τραπεζικού συστήµατος
Οι αλλαγές αυτές στη φορολογία ακολουθούνται τον Οκτώβριο από ένα δεύτερο µεγάλο βήµα θεσµικών παρεµβάσεων, που θα αλλάξει τη διαδικασία εκδίκασης των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και θα αναδιοργανώσει εκ βάθρων τη φορολογική
διοίκηση.
Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άµεσα µείζονες θεσµικές
αλλαγές στη διαδικασία εκδίκασης των φορολογικών και
τελωνειακών διαφορών από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Οι
αλλαγές που θα ενταχθούν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-

2
των για την τροποποίηση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, θα αφορούν:
• Την οριοθέτηση του βάρους απόδειξης και της εξουσίας του δικαστηρίου όταν δικάζει αναστολή µε αντικείµενο φορολογική υπόθεση. Παύει η γενική και αόριστη
αναστολή εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης της φορολογικής αρχής, µε την οποία αδρανοποιούνται µε δικαστική απόφαση οι εισπρακτικοί µηχανισµοί, εφ’ όλης της
περιουσίας του φορολογούµενου. Οι εισπρακτικοί µηχανισµοί, δεν θα έχουν πια δικαιολογία επανάπαυσης και
θα επιβάλλεται να δραστηριοποιηθούν, προκειµένου να
εισπράξουν την οφειλή, επιβάλλοντας αναγκαστικά µέτρα στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (µε εξαίρεση εκείνο ή εκείνα για τα οποία το δικαστήριο έκρινε ότι θα
συνιστούσε ανεπανόρθωτη βλάβη κάτι τέτοιο).
• Την σύντµηση εκδίκασης των φορολογικών και τελωνιακών διαφορών. ∆ιαφορές έως 150.000 ευρώ θα δικάζονται από το Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Θα επιτρέπεται έφεση υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί
το 50% του κυρίου φόρου ή του δασµού ή του προστίµου. ∆ιαφορές από 150.000 ευρώ και άνω θα δικάζονται
σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το ∆ιοικητικό Εφετείο. Με τις ρυθµίσεις αυτές θα συντµηθεί ο απαράδεκτος σήµερα χρόνος εκκρεµοδικίας (8 έως 12 χρόνια)
µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, κατά τα 2/3
του. Η τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή, θα εκδίδεται το αργότερο µέσα σε 3 χρόνια από την κατάθεση της προσφυγής. Φορολογική αρχή και φορολογούµενος θα τερµατίζουν σε ανεκτό χρόνο τη διαφορά τους, γεγονός που θα
συµβάλλει και στην αποτελεσµατική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων και στην δηµιουργία σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος για τους φορολογούµενους.
• Τη µη δικαστική ακύρωση των πράξεων των φορολογικών αρχών για τυπικές και ανούσιες πληµµέλειες. Το
∆ικαστήριο πριν ακυρώσει την πράξη για τυπική πληµµέλεια ή για έλλειψη τύπου της διαδικασίας ή για συγκεκριµένη παράλειψη, θα εξετάζει αν ο φορολογούµενος
έπαθε κάποια βλάβη από την παράλειψη, και αν η βλάβη
που έπαθε µπορεί να επανορθωθεί, µόνο µε την ακύρωσή της και την επανάληψη της έκδοσης της. Αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις η πράξη της φορολογικής αρχής δεν θα ακυρώνεται και το δικαστήριο θα δικάζει στην ουσία της την προσφυγή.
Περαιτέρω η οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενου και φορολογικού συστήµατος θα
πραγµατοποιηθεί µε:
• Την αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών για
να απελευθερωθούν πόροι, να στηριχθεί και να διευκολυνθεί το καθηµερινό έργο των στελεχών και των υπαλλήλων του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού
µηχανισµού.
• Την εφαρµογή από το 2011 νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών για να µειωθεί το κόστος διαχείρισης των καθηµερινών φορολογικών υποθέσεων και να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη επαφής των πολιτών µε τις φορολογικές
υπηρεσίες.
Η Κυβέρνηση προχωρά επίσης στην περαιτέρω διεύρυνση και αυστηροποίηση του υφιστάµενου ποινικού θεσµικού πλαισίου, έτσι ώστε η ποινική καταστολή των αδικηµάτων της φοροδιαφυγής να είναι άµεση, δραστική
και ανεξάρτητη από την εκδίκαση της φορολογικής διαφοράς.
Το 2011 θα είναι η χρονιά της δραστικής ποινικής καταστολής της φοροδιαφυγής σε όλες της τις εκφάνσεις.

Έτσι θα διακόψουµε οριστικά τη σχέση µε το κακό µας
παρελθόν. Το µέλλον της Χώρας δεν µπορεί να είναι, ούτε η συνέχιση ούτε η διαχείριση του παρελθόντος. Αν
θέλουµε αναγνωρίσιµο και ελπιδοφόρο µέλλον δεν µπορούµε να παρατείνουµε το παρελθόν ή και το παρόν.
Β . ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄
Στο άρθρο 1 αποτυπώνεται ο σκοπός των διατάξεων
του Κεφαλαίου Α΄ που είναι η εκούσια κατάργηση των
φορολογικών εκκρεµοτήτων, όπως καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα.
Με το άρθρο 2 δίνονται οι έννοιες βασικών όρων των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄. Σηµειώνεται ότι µεταξύ
των επιβαρυντικών στοιχείων που προσαυξάνουν το φόρο, εκτός από τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που µνηµονεύονται στην περίπτωση 4 του άρθρου 2, περιλαµβάνονται
και επιβαρυντικά στοιχεία που προκύπτουν από δελτία
πληροφοριών ή άλλα στοιχεία ή έγγραφα (υποπεριπτώσεις ιστ) και ιζ) της περιπτ. 4).
Με το άρθρο 3 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Α΄. Κατ’ αρχήν υπάγονται σε αυτό οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και
λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους του παρελθόντος και µέχρι 31.12.2009.
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζεται ποιες θεωρούνται
εκκρεµείς υποθέσεις προκειµένου να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄.
Στο άρθρο 4 περιλαµβάνονται υποθέσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής. Μεταξύ άλλων εξαιρούνται οι ανέλεγκτες χρήσεις στις οποίες τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα από 20.000.000 ευρώ και όλες οι επόµενες χρήσεις, οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου (ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών, πλοίων, µεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.λπ.), οι υποθέσεις
των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, οι υποθέσεις για
τις οποίες δεν υποβλήθηκε µέχρι 31.8.2010 εµπρόθεσµη
ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος, οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων τα οποία
µε βάση το περιουσιολόγιο του έτους 2008 υπόκεινται
σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.
Οι εξαιρέσεις που περιλαµβάνονται στην παρ. 1 του
άρθρου 4 δεν ισχύουν προκειµένου να περαιωθούν οι ελεγµένες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα υπαγωγής των φορολογικών υποθέσεων στις
ρυθµίσεις. Περαιώνεται η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη
και οι συνεχόµενες µε αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις. Ο επιτηδευµατίας αποδέχεται την καταβολή της συνολικής
οφειλής που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα
του άρθρου 9 καταβάλλοντας τον επιπλέον φόρο που
προκύπτει χωρίς να συµψηφίζεται ή να εκπίπτει ο φόρος
που βεβαιώθηκε µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις
πριν τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Τα χρηµατικά
ποσά που καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο δεν αναζητούνται
ούτε συµψηφίζονται µε την επιφύλαξη της παραγράφου
5 του άρθρου 9. Ειδικά για τις ελεγµένες υποθέσεις, δηλαδή για αυτές που εκκρεµούν ενώπιον των ελεγκτικών
οργάνων για συµβιβασµό και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης προσφυγής καθώς και για
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εκείνες που έχει ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή και εκκρεµούν για εκδίκαση στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο ή στο
∆ιοικητικό Εφετείο, ο φορολογούµενος µπορεί να επιλέξει ποιά ή ποιές εκκρεµείς καταλογιστικές πράξεις επιθυµεί να περαιώσει.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ο τρόπος και οι συντελεστές
που προσδιορίζουν το φόρο για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων. Ο συντελεστής ορίζεται σε 2% για
όλα τα επαγγέλµατα, µε εξαίρεση συγκεκριµένα επαγγέλµατα (πρακτορεία τουρισµού και ταξιδιών, πρατηριούχοι βενζίνης και πετρελαίου) που µνηµονεύονται στο
άρθρο, στα οποία τα ακαθάριστα έσοδα, λόγω φύσεως
του επιτηδεύµατος είναι δυσανάλογα υψηλά. Επί του
συντελεστή αυτού εφαρµόζεται συντελεστής προοδευτικότητας ανάλογα µε το ποσό των ακαθάριστων εσόδων και επί του αποτελέσµατος υπολογίζεται ο επιπλέον
φόρος µε συντελεστή 25% για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και
20% για κάθε άλλη περίπτωση. Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά
στοιχεία ή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 έως και 9. Αν δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές και µόνο δηλώσεις Φ.Π.Α. το ποσό του φόρου προσαυξάνεται κατά 10% και δεν µπορεί
να είναι κατώτερο από 200 ευρώ. Αν συνεπώς, κάποιος
οφείλει να καταβάλει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 11 για µία χρήση το κατώτερο ελάχιστο ποσό φόρου π.χ. 300 ευρώ, όµως δεν υπέβαλε µια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό που πρέπει να καταβάλει για τη χρήση αυτή θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 300+200= 500 ευρώ.
Με την παράγραφο 11 ορίζονται τα ελάχιστα καταβλητέα ποσά για κάθε χρήση, αν το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο από αυτά. Τα ποσά αυτά είναι: 300 ευρώ
για τους επιτηδευµατίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία
Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 500 ευρώ για όσους τηρούν
βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και 700 ευρώ για όσους
τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικά για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες τα ελάχιστα ποσά φόρου για
την Β΄ και Γ’ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ορίζονται σε
700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.
Με την παράγραφο 12 ορίζεται ότι η ζηµιά που προκύπτει από τη δήλωση εισοδήµατος της τελευταίας περαιούµενης χρήσης µεταφέρεται στις επόµενες χρήσεις µόνο εφόσον η τελευταία χρήση που περαιώνεται καθώς
και οι τέσσερις προηγούµενές της δεν βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή µε αποκρυβείσα φορολογητέα ή δεν υπάρχει άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που να προσαυξάνει
το φόρο.
Στην παράγραφο 13 ορίζεται ότι και στις περιπτώσεις
που έχει εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη
ελεγκτική αρχή ή εκκρεµεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, η περαίωση γίνεται µε αναλογική εφαρµογή των οριζοµένων
στο άρθρο 11.
Στο άρθρο 7 ρυθµίζεται η περαίωση των ανέλεγκτων
φορολογικών αντικειµένων πλην εισοδήµατος. Για την
περαίωση των ανελέγκτων υποθέσεων Φ.Π.Α. υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε συντελεστή 15% επί του ποσού της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και το προκύπτον ποσό
προσαυξάνεται κατά 30%. Αν προκύπτει αναµφισβήτητα
η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου υπολογίζεται
Φ.Π.Α. επί της καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου µε
συντελεστή 15%. Επίσης ρυθµίζονται τα θέµατα που α-

φορούν το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στην περ.δ) της παραγράφου 2 και ειδικότερα σε περίπτωση δήλωσης πιστωτικού υπολοίπου
προς επιστροφή. Εάν έχει ήδη διενεργηθεί επιστροφή από το ∆ηµόσιο, ο φορολογούµενος οφείλει µε έκτακτη
δήλωσή του εντός προθεσµίας ενός µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής του ποσού της παρ.3 του άρθρου 9
να το αποδώσει στο ∆ηµόσιο. Οι εκκρεµείς προσωρινές
καταλογιστικές πράξεις επιβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς περαιώνονται µε διαγραφή των πρόσθετων φόρων και προστίµων. Όταν διαπιστώνεται η µη υποβολή
δηλώσεων ή υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία διενεργείται έλεγχος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με το άρθρο 8 ρυθµίζεται η περαίωση υποθέσεων που
αφορούν επιβολή προστίµων του Κ.Β.Σ. που εκκρεµούν
είτε ενώπιον των ∆.Ο.Υ. για διοικητικό συµβιβασµό είτε
ενώπιον των δικαστηρίων για εκδίκαση. Επί των υποθέσεων αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 11 για την περαίωση εκκρεµών ελεγµένων υποθέσεων.
Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται σε γενικές γραµµές η διαδικασία περαίωσης. Ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά
ζητήµατα της διαδικασίας ρυθµίζονται µε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
13. Η διαδικασία καταγράφεται ως εξής: Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων εκδίδει εκκαθαριστικό σηµείωµα µε βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατά της κατά
την ηµεροµηνία που θα ορισθεί µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 13. Η ηµεροµηνία αυτή θα προηγείται της
ηµεροµηνίας έκδοσης του εκκαθαριστικού. Ακολούθως η
Γενική Γραµµατεία αποστέλλει ταχυδροµικά το εκκαθαριστικό σηµείωµα σε όσους εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων και ενηµερώνει τις αρµόδιες
∆.Ο.Υ. Μέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα ορισθεί µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 13, ο φορολογούµενος που έλαβε το εκκαθαριστικό σηµείωµα και
επιθυµεί να περαιώσει πρέπει να καταβάλει το 20% του
ποσού της συνολικής οφειλής το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 500 ευρώ. Η καταβολή αυτή συνιστά
αυτοδικαίως αποδοχή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Με το άρθρο 10 καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του
υπολοίπου 80% της συνολικής οφειλής όπως προκύπτει
από το εκκαθαριστικό σηµείωµα. Για αρχική συνολική οφειλή µέχρι 5.000 ευρώ το 80% καταβάλλεται σε 6 µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστη καταβολή δόσης 500 ευρώ µε εξαίρεση την τελευταία δόση. Για αρχική συνολική οφειλή
πάνω από 5.000 και µέχρι 10.000 ευρώ, το 80% καταβάλλεται σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις. Για οφειλή από 10.000
µέχρι 15.000 ευρώ σε 12 ίσες µηνιαίες δόσεις, για οφειλή από 15.000 µέχρι 20.000 σε 18 ίσες µηνιαίες δόσεις
και για οφειλή από 20.000 και άνω σε 24 ίσες µηνιαίες
δόσεις. Η πρώτη δόση του 80% της συνολικής οφειλής
πρέπει να καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα εκείνου κατά τον οποίον έγινε
η αποδοχή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος και του
20% της συνολικής οφειλής. Αν καταβληθεί ολόκληρο το
οφειλόµενο ποσό είτε κατά την ηµεροµηνία καταβολής
του 20% της συνολικής οφειλής, είτε µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση
ποσοστού 10% επί του ποσού αυτού.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ο υπολογισµός του φόρου
προκειµένου να περαιωθούν οι ελεγµένες υποθέσεις
που εκκρεµούν είτε για διοικητική επίλυση στις ∆.Ο.Υ. εί-
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τε για εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια α΄ και β΄ βαθµού.
Για όσες υποθέσεις εκκρεµούν στις ∆.Ο.Υ. και για όσες δεν έχουν συζητηθεί στο διοικητικό πρωτοδικείο,
καθώς και για όσες έχουν συζητηθεί είτε στο διοικητικό
πρωτοδικείο είτε στο διοικητικό εφετείο και τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις επιβολής φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου ακυρώθηκαν για τυπικούς και µόνον
λόγους, διαγράφονται οι πρόσθετοι φόροι και καταβάλλεται ο κύριος φόρος ή διαγράφονται τα 4/5 των προστίµων και καταβάλλεται το 1/5 αυτών. Στις υποθέσεις στις
οποίες έγινε µερικώς ή ολικώς δεκτή η προσφυγή για
λόγους ουσιαστικούς διαγράφονται οι πρόσθετοι φόροι
και το 75% του κύριου φόρου και καταβάλλεται το 25%.
Αν η υπόθεση αφορά πρόστιµο διαγράφονται τα 9/10 και
καταβάλλεται το 1/10. Οι µειώσεις του φόρου και του
προστίµου υπολογίζονται επί του τµήµατος εκείνου του
κυρίου φόρου ή του προστίµου που ακυρώθηκε µε την απόφαση του δικαστηρίου.
Αν έχει απορριφθεί στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος
η προσφυγή, το µέρος εκείνο των φόρων ή των προστίµων που δεν ακυρώθηκε µε την απόφαση του δικαστηρίου, περαιώνεται µε µείωση του προσθέτου φόρου στο
80% και συνεπώς µε καταβολή του συνόλου του κυρίου
φόρου και του 20% του πρόσθετου φόρου.
Αν πρόκειται για πρόστιµο διαγράφονται τα ¾ και καταβάλλεται το ¼ .
Με το άρθρο 12 ορίζεται ότι στην περαίωση του νόµου
αυτού µπορούν να ενταχθούν και οι υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και περιλαµβάνονται
στις επιλεχθείσες προς έλεγχο, εφόσον δεν έχει αρχίσει
ο έλεγχος ή έχει αρχίσει αλλά δεν έχει περατωθεί.
Για όσες υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων 2008 και
2009 έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο, ορίζεται ότι υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄, µε τις εξαιρέσεις φυσικά που ορίζονται στο άρθρο 4, µε την υποχρέωση καταβολής ποσού φόρου ίσου µε το ½ του ελάχιστου
ποσού της παραγράφου 11 του άρθρου 6. Επίσης στις υποθέσεις αυτές έχουν αναλογική εφαρµογή οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 σύµφωνα µε τις
οποίες προβλέπεται ότι ο φορολογούµενος έχει δικαίωµα να περαιώσει ορισµένες µόνο από τις ανέλεγκτες υποθέσεις µε την προϋπόθεση ότι περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη υπόθεσή του και οι
συνεχόµενες µε αυτή.
Για όσες υποθέσεις εντάσσονται στην παράγραφο 2
και ακολουθείται η διαδικασία περαίωσης, όπως ορίζεται
ειδικότερα σε αυτό το άρθρο, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την επιλογή για έλεγχο βάσει δείγµατος.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι επί ανέλεγκτων υποθέσεων που έχουν υπαχθεί στην περαίωση κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για όλες τις υπαγόµενες ανέλεγκτες χρήσεις, εφόσον εξοφλείται η προκύπτουσα συνολική οφειλή βάσει του οικείου Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος καθώς και αυτή που προκύπτει από την
περαίωση των τυχόν σχετικών εκκρεµών προσωρινών
φύλλων ελέγχου ή πράξεων ή αποφάσεων επιβολής
προστίµου Κ.Β.Σ. κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 6, 7 και
8, δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και
στοιχείων που αφορούν τις περαιωθείσες χρήσεις µέχρι
και το 2005, από το χρόνο εξόφλησης των ανωτέρω ποσών και µετά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ορίζεται για
τη διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Τα ίδια ισχύουν και για υ-

ποθέσεις που έχουν ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο ή έχουν
περαιωθεί µε οποιαδήποτε ρύθµιση, και µε την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της
οφειλής. Όµως οι προβλέψεις αυτές δεν ισχύουν κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου για υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου δήλωση φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία
του άρθρου 12 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) καθώς και
επί µεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας του άρθρου 13 του
Κ.Φ.Ε.
Με την παράγραφο 6 καθορίζεται ειδικός τρόπος περαιώσεως υποθέσεων επιτηδευµατιών οι οποίοι είναι λήπτες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η
περαίωση των υποθέσεων αυτών γίνεται κατόπιν αιτήσεως των επιτηδευµατιών στις ∆.Ο.Υ. και υπολογίζεται φόρος εισοδήµατος επί της συνολικής αξίας των στοιχείων
αυτών προ Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται σε 40% επί της
συνολικής αξίας και αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε
55%.
Με την παράγραφο 7 προσδιορίζεται ότι παρατείνεται
µέχρι 31.12.2011 η προθεσµία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την κοινοποίηση
των φύλλων ελέγχου ή των πράξεων επιβολής φόρων,
εισφορών ή τελών. Είναι σαφές ότι για τις υποθέσεις
που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
ρύθµισης, δεν παρατείνεται η προθεσµία παραγραφής.
Με το άρθρο 13 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών µε απόφασή του να ρυθµίσει κάθε
αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων του
κεφαλαίου αυτού όπως είναι οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά
ιδρύµατα ή άλλοι φορείς στα οποία διενεργείται η καταβολή των οφειλόµενων ποσών όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σηµείωµα, το περιεχόµενο, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης του συµπληρωµατικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος (π.χ. όταν υπάρχει πιστωτικός Φ.Π.Α.) κόκ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ρυθµίζονται τα ληξιπρόθεσµα, µέχρι την ισχύ του νόµου χρέη προς το ∆ηµόσιο, που έχουν βεβαιωθεί µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε στις
∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κράτους. Η ρύθµιση αυτή
κρίνεται απαραίτητη ως ύστατη ευκαιρία, προκειµένου
να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση των µικρών απαιτήσεων µε δικαστικά έξοδα που θα δηµιουργηθούν µε
την εντατικοποίηση των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης αφ’ ενός και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους λόγω της οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας πολλών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν άµεσα
στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους
αφετέρου.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθµισης βοηθούν
τους οφειλέτες που επιθυµούν να είναι συνεπείς να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε λίγες ή πολλές δόσεις, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα τους, ταυτόχρονα όµως µε τους λοιπούς όρους που τίθενται τους
αποτρέπει να δηµιουργήσουν νέα ληξιπρόθεσµα χρέη ή
να µην υποβάλλουν τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις
που από το νόµο έχουν υποχρέωση.
Για να ενισχυθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ
των οφειλετών που θα υπαχθούν στην ρύθµιση, παρέχεται για τα ληξιπρόθεσµα χρέη που έχουν βεβαιωθεί από
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το έτος 2007 και µετά, τα οποία επιβαρύνονται µε χαµηλό ποσοστό προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής οπότε η απαλλαγή που θα χορηγηθεί στις προσαυξήσεις
αυτές θα είναι σε ποσό ελάχιστη σε σύγκριση µε το σύνολο της οφειλής, η δυνατότητα της έκπτωσης µέρους
των πρόσθετων φόρων ή πρόσθετων τελών (φορολογικών προσαυξήσεων), το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε το
έτος βεβαίωσης, µε έναρξη 10% για το έτος 2007 και κατάληξη το έτος 2010 µε έκπτωση 40%. Αντίθετα όσα
χρέη έχουν βεβαιωθεί από το έτος 2006 και προγενέστερα, όπου οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής είναι
σηµαντικές και το ποσό της απαλλαγής αυτών, ανάλογα
µε τον αριθµό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης,
αρκετά υψηλό, δεν χορηγείται έκπτωση στις φορολογικές προσαυξήσεις.
Επίσης η ρύθµιση είναι αρκετά ευέλικτη ώστε ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης της ρύθµισης που επέλεξε, να µπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθµιση µε περισσότερες δόσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής
για το υπόλοιπο ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθµιση
µε το ποσοστό που ορίζεται για τη ρύθµιση της νέας επιλογής του.
Στην αντίθετη ακριβώς περίπτωση που οφειλέτης έχει
ενταχθεί σε ρύθµιση µε πολλές µηνιαίες δόσεις και αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ταµειακή ευχέρεια, µπορεί
µε αίτησή του να ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθµιση
µε λιγότερες µηνιαίες δόσεις, οπότε θα τύχει µεγαλύτερου ποσού απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής για το ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθµιση.
Εάν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της
οφειλής του από οποιαδήποτε ρύθµιση τότε απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το εφάπαξ καταβαλλόµενο ποσό, µε εξαίρεση την περίπτωση που επιλέξει την εξόφληση της οφειλής του σε µέχρι τρείς µηνιαίες δόσεις.
Μία άλλη ευελιξία της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η
δυνατότητα του οφειλέτη που για οποιοδήποτε λόγο δεν
εντάχθηκε µέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 να ενταχθεί µεταγενέστερα, εφόσον καταβάλλει τις δόσεις των οποίων
θα έχει παρέλθει η ηµεροµηνία καταβολής τους µαζί µε
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και να τύχει
των ευεργετηµάτων της ρύθµισης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δυνατότητας επιλογής άλλης ρύθµισης, ανάλογα µε την ευχέρεια του οφειλέτη, η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση µετά την καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της πρώτης δόσης, αλλά και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της όλης διαδικασίας
θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που του παρέχεται
µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου αυτού.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 καθορίζεται το πρόγραµµα των ρυθµίσεων που µπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης, καθώς και η οικονοµική ωφέλειά του από την απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ή της έκπτωσης των πρόσθετων φόρων ή τελών
στην εφάπαξ εξόφληση.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται η ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης καθώς και της εφάπαξ εξόφλησης που (όταν υφίσταται και έκπτωση φορολογικών προσαυξήσεων) µπορεί να διενεργηθεί εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Στην παράγραφο 3 ορίζονται οι όροι απώλειας της

ρύθµισης και στην παράγραφο 4 ορίζεται το ποσοστό
της προσαύξησης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής µιας δόσης.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και για χρονικό διάστηµα δύο ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής από τα όργανα του άρθρου 14 του
ν. 2648/1998, για χρέη που βεβαιώθηκαν ταµειακά µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Στην παράγραφο 6 ορίζονται τα ευεργετήµατα του οφειλέτη αλλά και τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου και στην
παράγραφο 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Οικονοµικών να καθορίσει µε αποφάσεις του τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε
πρόγραµµα ρύθµισης µπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα, την υπαγωγή οφειλέτη στη ρύθµιση µετά την
29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων αλλά µη ληξιπροθέσµων οφειλών, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τη διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας στους οφειλέτες που είναι
συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ειδικότερα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ΚΕ∆Ε ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην κεντρική φορολογική διοίκηση ή σε ειδικές οµάδες εργασίας, που συγκροτούνται από εξειδικευµένους υπαλλήλους από τον Υπουργό Οικονοµικών, να λαµβάνουν µέτρα είσπραξης κατά των οφειλετών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται µε βάση κάποια κοινά κριτήρια όπως το ύψος και το
είδος της οφειλής ή το είδος του περιουσιακού στοιχείου σε βάρος του οποίου λαµβάνεται το µέτρο. Η παραπάνω συµπλήρωση κρίνεται αναγκαία λόγω της παρουσιαζόµενης υστέρησης στην είσπραξη των ληξιπροθέσµων, αλλά και της ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται στο τέλος της παρ. 3
του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε, εδάφιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αντιταχθεί σε συµψηφισµό και απαίτηση βεβαιωµένη ακόµη και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη,
ώστε να συµψηφίζονται οι απαιτήσεις κυρίως από επιστρεφόµενους φόρους και τέλη χωρίς δήλωση του οφειλέτη .
Με την παράγραφο 3 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 µε το οποίο καθορίζεται ποιός έχει το βάρος απόδειξης επί εισοδήµατος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία προέλευσης και το οποίο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 4 και 48 του ν.2238/1994) λογίζεται ως εισόδηµα προερχόµενο από ελευθέρια επαγγέλµατα. Αν και
από την ισχύουσα διάταξη θα µπορούσε να υποστηριχθεί
ότι προέκυπτε χωρίς αµφιβολία το γεγονός ότι ο φορολογούµενος υποχρεούται να αποδείξει την πραγµατική
πηγή ή αιτία του εισοδήµατός του, δεδοµένου ότι η ισχύουσα διάταξη χρησιµοποιεί το ρήµα «λογίζεται», εντούτοις για την άρση κάθε αµφιβολίας µε την προσθήκη του
εδαφίου αυτού στην παράγραφο 3 ορίζεται αυτό πλέον
και ρητά.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 ορίζεται ότι από
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την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µέχρι
31.12.2012 παρατείνεται η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωµένων ταµειακά στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16, τροποποιούνται οι
διατάξεις του ν. 2523/1997 ( ΦΕΚ 179 Α΄) για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία,
προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η τιµωρία της φοροδιαφυγής από τις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές. Επίσης περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.
Στόχος είναι µε το πλέγµα των ρυθµίσεων αυτών που
συµπληρώνουν τις διατάξεις του φορολογικού νόµου
αλλά και τις διατάξεις των άλλων Κεφαλαίων αυτού του
νόµου να αντιµετωπιστούν άµεσα και αποφασιστικά από
την πλευρά της πολιτείας τα αδικήµατα φοροδιαφυγής
που τελούνται µε την µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση
του Φ.Π.Α. και των άλλων παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών ή ακόµα και µε πλαστά ή εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία ή στοιχεία που δεν καταχωρούνται σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. κατά την πώληση ή την διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 ορίζονται αυστηρότερα οι ποινές που προβλέπονται όταν τελείται το αδίκηµα της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο ∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης αξίας, του
φόρου κύκλου - εργασιών και των παρακρατούµενων και
επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών από φορολογούµενο ο οποίος προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω
φόρους, τέλη ή εισφορές ή συµψήφισε ή εξαπατώντας
τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α..
Με την παράγραφο 2 αυξάνεται η ποινή φυλάκισης από τουλάχιστον δύο (2) µήνες σε τουλάχιστον τέσσερις
(4) µήνες για τον υπόχρεο που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόµενα από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία,
τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον εµπίπτει σε µια από τις
περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997, δηλαδή όταν παρεµποδίζεται η
διενέργεια φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση
βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και
κάθε φορά που στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου διαπιστώνεται επανάληψη της µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των προβλεπόµενων από το π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών
ή την παροχή υπηρεσιών ή διαπιστώνεται µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των ίδιων στοιχείων για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές. Επίσης για τους υπόχρεους που
επαναλαµβάνουν τις προαναφερόµενες παραβάσεις σε
διάστηµα τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης
αναστολής λειτουργίας του επιτηδευµατία διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης και είναι τουλάχιστον έξι µήνες.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου επεκτείνεται το
πεδίο εφαρµογής για την άσκηση άµεσης ποινικής δίωξης αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών αρχών και σε άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα καταλαµβάνονται οι εξής περιπτώσεις:
- όταν τελείται το αδίκηµα της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο ∆ηµόσιο του Φ.Π.Α, του φόρου κύ-

κλου εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό που ο
υπόχρεος δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε ως επιστροφή Φ.Π.Α. υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ,
- όταν τελείται το αδίκηµα της µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των προβλεποµένων βάσει του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή της µη καταχώρισης
των συναλλαγών στα πρόσθετα βιβλία, για τις οποίες
δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα οικεία στοιχεία εσόδων, όταν
τα παραστατικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν από τον υπόχρεο είναι πάνω από δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία
τα πεντακόσια (500) ευρώ και
- όταν τελείται το αδίκηµα της φοροδιαφυγής µε έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος διαφεύγει την πληρωµή του φόρου ή µη, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ζητείται από τον
αρµόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της
υπόθεσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και χωρίς να εξαρτάται η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας από
οποιαδήποτε προθεσµία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από όργανα της φορολογικής διοίκησης ή τελεσίδικης κρίσης του διοικητικού δικαστηρίου.
Στην παράγραφο 4 προσδιορίζεται η υποχρέωση του
προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις εκτός αυτών που ρυθµίζονται µε την προηγούµενη παράγραφο, να υποβάλει αµέσως σχετική µηνυτήρια αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρχή, για
την άσκηση της κατά νόµο ποινικής δίωξης σε όλες τις
περιπτώσεις που έχουν τελεστεί αδικήµατα φοροδιαφυγής και οι υπόχρεοι δεν έχουν ασκήσει προσφυγή κατά
του φύλλου ελέγχου στο οποίο διαπιστώνονται οι πράξεις που συνιστούν το αδίκηµα της φοροδιαφυγής. Αυτή
η πρόβλεψη είναι σηµαντική, προκειµένου να δίδεται
προτεραιότητα στην άµεση ποινική δίωξη σε υποθέσεις
φοροδιαφυγής και να µην αποµακρύνεται χρονικά η ποινική δίωξη από τον χρόνο τέλεσης του αδικήµατος.
Με την παράγραφο 5 προσδιορίζεται ως αρµόδιο δικαστήριο για τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής, πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, κατά περίπτωση το τριµελές
πληµµελειοδικείο ή το τριµελές εφετείο κακουργηµάτων
του τόπου της έδρας της αρµόδιας για τη φορολόγηση
∆.Ο.Υ.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται τροποποίηση στο
άρθρο 13 του νόµου για τις κυρώσεις, προκειµένου να
παρέχεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση, αν
διαπιστώσει κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν εκδοθεί παραπάνω από 10 παραστατικά ή εάν η αξία του παραστατικού που δεν έχει παρανόµως εκδοθεί είναι πάνω από
500 ευρώ, ακόµα και εάν πρόκειται για ένα µη εκδοθέν
παραστατικό, τότε µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών σφραγίζεται για 48 ώρες ο χώρος επαγγελµατικής
εγκατάστασης του επιτηδευµατία (κατάστηµα, γραφείο,
εργοστάσιο, αποθήκη κόκ). Με την εξουσιοδότηση που
παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία αυτή.
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ ρυθµίζονται θέµατα
για τα τέλη κυκλοφορίας καθώς επίσης και οι αποσβέσεις της αξίας των αδειών φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 17 επιδιώκεται η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισµός του τρόπου
υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010 καθώς και των δίκυκλων και τρίκυκλων µοτοσικλετών ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους
στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εγκατάλειψης του κριτηρίου της παλαιότητας και της δηµιουργίας
µιας αναλογικότερης και δικαιότερης κλίµακας τελών
κυκλοφορίας µε την προσθήκη νέων κλιµακίων κυβισµού, προκειµένου το σύστηµα να γίνει πιο αποτελεσµατικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες της
αγοράς, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί τα τελευταία
χρόνια.
Περαιτέρω, στην κατεύθυνση της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και της στροφής των καταναλωτών, µέσω της
φορολογίας, στην αγορά νέων πιο καθαρών οχηµάτων,
τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτων καθώς και των επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) που θα ταξινοµηθούν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και µετά,
συνδέονται αποκλειστικά µε τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα του κάθε οχήµατος (γραµµάρια διοξειδίου του
άνθρακα ανά χιλιόµετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα προαναφερόµενα αυτοκίνητα, ασχέτως της τεχνολογίας που αυτά ενσωµατώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ). Αυτό εκτιµάται ότι θα έχει σαν
αποτέλεσµα τη στροφή του κοινού σε πιο «καθαρής τεχνολογίας» οχήµατα. Άλλωστε, τα περισσότερα κράτη
µέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εισάγει φορολογικό σύστηµα
τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που συνδέεται ολικώς
ή µερικώς µε τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).
Οι παραπάνω προτεινόµενες ρυθµίσεις κρίθηκαν αναγκαίες δεδοµένου ότι το σύστηµα των τελών κυκλοφορίας του έτους 2010, µέσα από την κατάταξη του στόλου
των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών σε 4 κλάσεις, ανάλογα της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Συγκεκριµένα,
οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν, ιδιαίτερα για τα πιο παλιά
οχήµατα, δηµιούργησαν αδικίες και δίκαιες αντιδράσεις
από µεγάλη µερίδα πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν
είχαν την οικονοµική δυνατότητα να προχωρήσουν στην
αγορά νέας τεχνολογίας αυτοκινήτων. Επιπλέον, η έλλειψη αξιόπιστων µηχανογραφικών στοιχείων όσον αφορά στο έτος κατασκευής µεγάλου αριθµού οχηµάτων, είχε ως αποτέλεσµα, την υιοθέτηση της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησης στην Ελλάδα, η οποία δηµιούργησε περαιτέρω αδικίες. Τέλος, η επιβολή του ειδικού φόρου µεγάλου κυλινδρισµού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ.,
είχε ως αποτέλεσµα, την πρόσθετη επιβάρυνσή τους και
την από το λόγο αυτό µαζική κατάθεση των πινακίδων
για ακινησία, από µεγάλο αριθµό κατόχων. Για τους λόγους αυτούς ο ειδικός αυτός φόρος καταργείται και εν
µέρει ενσωµατώνεται στα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:
1) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την
31.12.2010, καθώς και τις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας
ταξινόµησής τους, υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα τους.
2) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα τα οποία ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011
και µετά, υπολογίζονται αποκλειστικά µε κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος. Ειδικά τις, για τις Ι.Χ. δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται µε βάση τον κυβισµό τους και µε την κλίµακα
που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινοµηθούν έως την 31.12.2010. Τούτο διότι, δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα.
3) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), υπολογίζονται µε ιδιαίτερη κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο διότι, τα οχήµατα αυτά, ως επαγγελµατικά,
διανύουν ετησίως πολλαπλάσιες αποστάσεις από εκείνες των επιβατικών, µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
4) Παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για
όλα τα ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, καθώς και για τα
υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα έως
1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.12.2010. Εφόσον, τα πιο πάνω
οχήµατα έχουν κυλινδρισµό κινητήρα άνω των 1.929
κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν
στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
5) Προκειµένου για τα λοιπά οχήµατα (φορτηγά ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, λεωφορεία κλπ), τα υφιστάµενα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται κατά µέσο όρο σε ποσοστό 10%, σε σχέση µε το έτος 2010, επειδή τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το έτος 2009.
6) Ρητά ορίζεται ότι, από την έναρξη της ισχύος του
άρθρου αυτού παύει να ισχύει όπως και για τα οχήµατα
της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α’) µε τις οποίες
κυρώθηκε και τροποποιήθηκε η από 2.11.2009 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 219 Α΄), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄).
7) Με την παράγραφο 6 επιδιώκεται η βελτιστοποίηση
της µεθοδολογίας υπολογισµού των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, προσθέτοντας ως κίνητρο την εξοικονόµηση
ενέργειας, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα και τρέχοντα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας καταναλωτών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 ρυθµίζονται τα θέµατα
των αποσβέσεων της αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως. Για την οµαλή µετάβαση στο
νέο πλαίσιο οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, µε το
οποίο επιδιώκεται η αναδιοργάνωση του θεσµικού πλαι-
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σίου, µε βάση α) το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τις εξελίξεις της αγοράς, γ) τις συνθήκες και
τη διάρθρωση του συγκεκριµένου κλάδου στη χώρα µας,
προκειµένου αυτές να καταστούν αφ’ ενός βιώσιµες και
αφ’ ετέρου ανταγωνιστικές, υιοθετείται η διαδικασία της
σταδιακής µετάβασης στο νέο καθεστώς, όσον αφορά
στις οικονοµικές προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται, γι’ αυτή τη
µεταβατική περίοδο, πρόσθετη ισόποση κατ΄ έτος µείωση των ακαθάριστων εσόδων των επαγγελµατιών που
κατέχουν τις άδειες των οδικών µεταφορών Φορτηγών
∆ηµόσιας Χρήσης Εθνικών, ∆ιεθνών, Νοµαρχιακών και
Βυτιοφόρων, από 3 έως 7 έτη, κατά επιλογήν, στα ποσά
της εµπορευµατικής αξίας αυτών. Η επιλογή γίνεται από
τον µεταφορέα, δηλαδή εάν θα αποσβέσει την οριζόµενη αξία σε 3, 4, 5, 6 ή 7 έτη, όπως επίσης εάν σε κάποιο
έτος δεν επιθυµεί να πραγµατοποιήσει απόσβεση, λόγω
µη ύπαρξης κέρδους παρέχεται η ευχέρεια να µην την
πραγµατοποιήσει, χωρίς όµως να χάνει το δικαίωµα έκπτωσης της αξίας αυτής στα επόµενα έτη. Για να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισµού της εµπορευµατικής
αξίας των αδειών αυτών, προτείνεται να λαµβάνονται υπόψη οι αξίες όπως αυτές διαµορφώνονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του
νόµου για τις «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές». Για
τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ
υπέρ του ∆ηµοσίου ειδική εισφορά ανάλογα µε την κατηγορία και το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος ως
εξής:
α. ∆έκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β. ∆ύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι επτά τόνους.
γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόµενο και
µέχρι τους σαράντα τόνους.
Εάν οι αιτούµενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής µεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς
διαµορφώνονται ως εξής:
α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο
τόνο.
β. Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο και
µέχρι τους σαράντα δύο τόνους.

Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας
Φ.∆.Χ., λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήµατος
επιµεριζόµενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόµενα έτη
από τη λήψη της άδειας.
Περαιτέρω, για την ενίσχυση ειδικά των µικρών εκµεταλλευτών Φ.∆.Χ που διενεργούν νοµαρχιακές εµπορευµατικές µεταφορές, αναγνωρίζεται επιπλέον προσαύξηση των ποσών των αποσβέσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Οι µειώσεις αυτές παρέχονται διότι µε την απελευθέρωση της αγοράς, θα µειωθεί η εµπορική αξία αυτών, µε
αποτέλεσµα την απώλεια κεφαλαίου για όσους ιδιοκτήτες έχουν αγοράσει από τρίτους Φ.∆.Χ, κυρίως κατά τα
τελευταία χρόνια.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προτείνεται η σταδιακή κατάργηση του καταβαλλόµενου φόρου επί της υπεραξίας των µεταβιβαζόµενων αδειών. Από 1.1.2013
δεν θα οφείλεται φόρος κατά την µεταβίβαση των αδειών αυτών.
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.
Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Γ. Παπακωνσταντίνου

Κ. Μπιρµπίλη
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

∆. Ρέππας

Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση
ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 1
Εισαγωγή
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A΄ του νόµου αυτού
καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των
φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την κατάργησή
τους.
Άρθρο 2
Βασικές έννοιες
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής :
1. Ελεγµένη και ανέλεγκτη υπόθεση: Ελεγµένη θεωρείται η υπόθεση που έχει ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο
και έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις
και ανέλεγκτη αυτή που δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο.
2. ∆ηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά
που προκύπτουν από τα κύρια έντυπα των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος που έχουν υποβληθεί, µετά
την αφαίρεση: α) των εσόδων από συµµετοχές σε άλλες
επιχειρήσεις και β) των εσόδων από µισθώµατα ακινήτων για όλους τους υπόχρεους, µε εξαίρεση τα νοµικά
πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) .
3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το ποσό που
προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή
λοιπά στοιχεία ή έγγραφα ή από απόφαση επιβολής προστίµου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και αφορά:
α) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών
από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου ή β) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία
φορολογικού στοιχείου ή γ) την καθαρή αξία ληφθέντος
φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο
του αντισυµβαλλόµενου ή δ) την καθαρή αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή
φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί. Σε περίπτωση
µερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως αξία λαµβάνεται η αξία της εικονικότητας.
4. Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που
επαυξάνει το φόρο είναι παράβαση που συνίσταται σε:
α) µη τήρηση ή µη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρηµένου βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου,
β) µη επίδειξη των θεωρηµένων Βιβλίων σε έλεγχο,
γ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή µη
καταχώρηση εσόδων,
δ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και τις
δαπάνες ή µη καταχώρηση αγορών και δαπανών,
ε) ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε µη καταχώρηση δεδοµένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγο-

ρές ή τις δαπάνες,
στ) τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόµενης από
τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,
ζ) ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την
αξία,
η) έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. µη καταχωρηµένου στα Βιβλία,
θ) µη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου,
ι) καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών,
ια) έκδοση ή σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορολογικό µηχανισµό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,
ιβ) µη αναγραφή του είδους των αγαθών,
ιγ) µη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισµού,
ιδ) µη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να
προσδιορίζεται η αξία,
ιε) µη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ ή υπουργική απόφαση χωρίς να
προσδιορίζεται η αξία,
ιστ) µη έκδοση ή µη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναµφισβήτητα από
δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς
να προσδιορίζεται η αξία,
ιζ) έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή
νόθευση τέτοιου στοιχείου, η οποία προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.
Άρθρο 3
Υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθµίσεις
1. Στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του παρόντος
Κεφαλαίου υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων
επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31.12.2009.
2. Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις, ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου:
α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί,
β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
γ) εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια µετά από άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν
συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Ως εκκρεµείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους,
δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και µέχρι την 31.8.2010:
αα) έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου ή
πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις, που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν
στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο
ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου,
ββ) έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίµου
Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί
ακόµη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.
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Άρθρο 4
Υποθέσεις που εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις
1. Από τις υποθέσεις του προηγούµενου άρθρου εξαιρούνται:
α) οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι 31.8.2010 εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση
φόρου εισοδήµατος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόµενες αυτής,
β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄),
γ) οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συµπληρωµατικές δηλώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249
Α΄), µε εξαίρεση τις προηγούµενες ή επόµενες χρήσεις
αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συµπληρωµατικές
δηλώσεις,
δ) από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία
τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα του
ποσού των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ ή του
αντίστοιχου ποσού σε δραχµές και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις,
ε) οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των
ακινήτων, φόρου αυτόµατου υπερτιµήµατος και τέλους
συναλλαγής,
στ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
ζ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των
οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου
του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και
οι υποθέσεις των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2
του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
η) από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία
υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις,
θ) οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων
τα οποία, µε βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη
περιουσία (Κεφάλαιο ∆΄του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α΄).
2. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ΄ και στ΄της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 12.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και αποτελέσµατα υπαγωγής
των υποθέσεων στις ρυθµίσεις
1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κατάργηση των εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων γίνεται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόµενες µε αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση.
3. Επιτρέπεται η περαίωση ορισµένων, µόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση, µε την

επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.
4. Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φόρου εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων
µπορεί να περαιώνονται τα εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις υποθέσεις αυτές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6, 7 και 8.
5. Ο επιτηδευµατίας, για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεών του, αποδέχεται την καταβολή της
συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό
Σηµείωµα του άρθρου 9, χωρίς να συµψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε µε βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν.
6. Για τις ελεγµένες υποθέσεις που υπάγονται στις
ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, η περαίωση διενεργείται για καθεµία εκκρεµή καταλογιστική πράξη ξεχωριστά και για όποια καταλογιστική πράξη επιθυµεί ο φορολογούµενος, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειµένου
και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.
7. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο, κατ’ εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος Κεφαλαίου, δεν αναζητούνται, ούτε συµψηφίζονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου
9.
Άρθρο 6
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων
φορολογίας εισοδήµατος
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος πραγµατοποιείται µε την καταβολή
φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε µε βάση
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε.
2. Για τον υπολογισµό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή δύο
τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλµατα, µε εξαίρεση
αυτά που αφορούν δραστηριότητες µε Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), οι οποίοι αντιστοιχούν
στους παρακάτω Κωδικούς Αριθµούς των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, για τα οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:
α) µε συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰):
Κ.Α. 4214: έµπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου
Κ.Α. 4214 α: έµπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρµανσης (εκτός του Κ.Α.4235)
Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων
καπνοβιοµηχανίας
Κ.Α. 5402: έµπορος προϊόντων καπνοβιοµηχανίας
χονδρικώς,
β) µε συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12‰):
Κ.Α. 4235: έµπορος πετρελαίου θέρµανσης (διανοµή
κατ’ οίκον)
Κ.Α. 4235: έµπορος-µεταπωλητής πετρελαίου θέρµανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α),
γ) µε συντελεστή ένα τοις εκατό (1%):
Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)
Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων µέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)
Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (έσοδα
από οργάνωση τουρισµού εσωτερικού ή εξωτερικού)
Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµή-
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θειες από οργανωµένο τουρισµό από το εξωτερικό).
3. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα µε τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως εξής:
4. Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υΑκαθάριστα έσοδα

έως και 150.000 ευρώ

Συντελεστής
προοδευτικότητας
1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30

πολογισµούς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%).
5. Το ποσό του φόρου της προηγούµενης παραγράφου
προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά
στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ως εξής:
α) Για παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως και ιγ΄,
κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Για παραβάσεις των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄, κατά
σαράντα τοις εκατό (40%).
γ) Για την περίπτωση ιστ΄, κατά σαράντα τοις εκατό
(40%).
δ) Για την περίπτωση ιζ΄, κατά εξήντα τοις εκατό
(60%).
6. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον
υπολογισµό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε
το συντελεστή της παραγράφου 2, περαιτέρω το άθροισµα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε τον οικείο συντελεστή προοδευτικότητας της παραγράφου 3, µε την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 8 και επί
του γινοµένου επιβάλλεται φόρος µε τον οικείο συντελεστή της παραγράφου 4. Ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται ως εξής:
α) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη των περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 3 του άρθρου
2, κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
β) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
7. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
καθώς και της παραγράφου 5, περιπτώσεις α΄και β΄,
λαµβάνονται υπόψη οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες:
α) έχουν οριστικοποιηθεί ή

β) εκκρεµούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη
∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή για εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια.
8. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη η οποία
αφορά απόκρυψη εσόδων, το ποσό της απόκρυψης προστίθεται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα προκειµένου
να προσδιορισθεί ο οικείος συντελεστής προοδευτικότητας και να εφαρµοστούν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.
9. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία που επαυξάνουν το φόρο, για την προσαύξηση του φόρου ισχύουν τα µεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6, ανάλογα µε την
περίπτωση.
10. Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει
υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό του
φόρου που προκύπτει κατά τις προηγούµενες παραγράφους, ανάλογα µε την περίπτωση, προσαυξάνεται κατά
δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό που προκύπτει από την
προσαύξηση αυτή δεν µπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύπτει κατά τις προηγούµενες παραγράφους ή στο ελάχιστο ποσό φόρου όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο.
11. Αν από τον υπολογισµό του φόρου κατά τις προηγούµενες παραγράφους δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει:
α) Ποσό µικρότερο από τριακόσια (300) ευρώ, προκειµένου για µη υπόχρεο ή επιτηδευµατία που δεν τήρησε
Βιβλία ή τήρησε Βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
το ποσό του φόρου ορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.
β) Ποσό µικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, προκειµένου για επιτηδευµατία που τήρησε Βιβλία δεύτερης
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα
πεντακόσια (500) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε επτακόσια (700) ευρώ.
γ) Ποσό µικρότερο από επτακόσια (700) ευρώ, προκειµένου για επιτηδευµατία που τήρησε Βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα επτακόσια (700) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε
χίλια (1.000) ευρώ.
12. Ζηµιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος της τελευταίας περαιούµενης χρήσης δεν
µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα θετικά εισοδήµατα
των επόµενων χρήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις
(4) προηγούµενες χρήσεις, βαρύνεται µε παράβαση
Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το
φόρο ή µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
13. Προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή πράξη
προσδιορισµού του φόρου που εκκρεµεί στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 και αφορά τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνεται µε ανάλογη εφαρµογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
Άρθρο 7
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών
φορολογικών αντικειµένων
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την πε-
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ραίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των
λοιπών φορολογικών αντικειµένων, µε την επιφύλαξη
των οριζόµενων στις επόµενες παραγράφους.
2. Για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης
Φ.Π.Α.:
α) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχει
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και το προκύπτον ποσό προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό
(30%).
β) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις προκύπτει αναµφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, επί του ποσού της καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε συντελεστή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%).
γ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούµενης
χρήσης, το οποίο έχει µεταφερθεί στην επόµενη ανέλεγκτη χρήση, συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους
στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της επόµενης περίπτωσης δ΄.
δ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούµενης
χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής όπως αυτή
προκύπτει µε βάση την περαίωση της χρήσης αυτής, εφόσον η εν λόγω χρήση ή έστω µία από τις τέσσερις (4)
προηγούµενες χρήσεις, βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή
άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή µε
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά στις περιπτώσεις
που το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει δηλώθηκε
προς επιστροφή, η επιστροφή δεν διενεργείται και αν
αυτή έχει ήδη διενεργηθεί κατά ένα µέρος ή στο σύνολό
της, το σχετικό ποσό αποδίδεται από τον υπόχρεο στο
∆ηµόσιο µε έκτακτη δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός µηνός από την ηµεροµηνία καταβολής του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Αν το ποσό αυτό δεν αποδοθεί µέσα στην προθεσµία αυτή εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις.
3. Εκκρεµείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επιβολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής προστίµου που εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3, και αφορούν τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται µε ανάλογη
εφαρµογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
4. Αν διαπιστώνεται η µη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία, διενεργείται έλεγχος µε βάση τις
κείµενες διατάξεις, µε εξαίρεση τις µη υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6.
Άρθρο 8
Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Αποφάσεις επιβολής προστίµου του Κ.Β.Σ. που εκκρεµούν στις ∆.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3, και αφορούν τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέ-

σεις, περαιώνονται µε ανάλογη εφαρµογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία περαίωσης
1. Για την πραγµατοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών εκδίδει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, µε βάση τα δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στα
κεντρικά υπολογιστικά συστήµατά της κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για καθεµία υπόθεση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) την αρµόδια για την κατά οικονοµικό έτος ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του επιτηδευµατία και τον κωδικό
αυτής,
β) τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη,
γ) τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία Βιβλίων Κ.Β.Σ.,
δ) τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα,
ε) την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2,
στ) το συντελεστή του φόρου περαίωσης,
ζ) το ποσό του φόρου περαίωσης κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 6,
η) το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 7,
θ) το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος και το
ποσό της συνολικής οφειλής,
ι) το ποσό της οφειλής που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για να γίνει αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και να υπαχθεί η υπόθεση στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα αποστέλλεται ταχυδροµικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον επιτηδευµατία που αφορά, µε ενηµέρωση της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος
∆.Ο.Υ..
3. Ο επιτηδευµατίας που επιθυµεί να ρυθµιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι
τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, το οποίο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό. Η καταβολή από τον επιτηδευµατία του
αναφερόµενου στο προηγούµενο εδάφιο ποσού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη αποδοχή του περιεχοµένου του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, καθώς και
των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία και επέρχεται µε την εξόφληση της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. Η κατά το πρώτο εδάφιο καταβολή
δεν µπορεί να γίνει µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής δεν επιτρέπεται η υπαγωγή φορολογικών υποθέσεων στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
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4. Αν µετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. συµπληρωµατικά στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου
49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα κατά τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου, συµψηφιζοµένου του ποσού που
καταβλήθηκε µε την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία που υφίστανται
ήδη στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και λοιπές ελεγκτικές αρχές
κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 13 αλλά δεν ήταν διαθέσιµα στη
Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ηµεροµηνία και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων, καθώς επίσης και για τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας και των ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοιχεία που είχαν κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα µε
την περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, αλλά
δεν είχαν ελεγχθεί.
Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής των φόρων
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήµατος και φόρου
προστιθέµενης αξίας που περιλαµβάνονται στο Ειδικό
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και αφορούν τις ρυθµιζόµενες
ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευµατία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες µηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της
κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ, µε εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις,
µε εξαίρεση την τελευταία δόση.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και µέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε εξαίρεση την τελευταία δόση.
δ). Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και µέχρι
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δέκα οκτώ (18) ίσες
µηνιαίες δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον εντός
του οποίου το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα έγινε αποδεκτό
και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των αντίστοιχων επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται
σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
3. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόµενο κατά
την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.

Άρθρο 11
Περαίωση εκκρεµών ελεγµένων υποθέσεων
1. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς και
εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις
προσδιορισµού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, περαιώνονται
µε διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισµό
στο 1/5 των κάθε είδους προστίµων.
2. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε
δεκτή εν όλω ή εν µέρει η προσφυγή, περαιώνονται µε
διαγραφή των πρόσθετων φόρων και µείωση του κύριου
φόρου στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και προκειµένου περί προστίµου, µε περιορισµό αυτού στο 1/10. Η
διαγραφή και η µείωση διενεργείται στο µέρος του κυρίου φόρου, των πρόσθετων φόρων και του προστίµου για
το οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή.
3. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις οποίες µε
βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν
µέρει η προσφυγή, περαιώνονται µε µείωση του πρόσθετου φόρου στο είκοσι τοις εκατό (20%) και του προστίµου στο ¼. Η µείωση διενεργείται στο µέρος των πρόσθετων φόρων και του προστίµου για το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή.
4. Τα οριζόµενα στις ως άνω παραγράφους 1, 2 και 3 ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3.
5. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 περαιώνονται µε τον περιορισµό
στο εξήντα τοις εκατό (60%) του επιβληθέντος προστίµου Κ.Β.Σ., εξαντλούµενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές ως προς τα συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιµο.
6. Η περαίωση κατά τις προηγούµενες παραγράφους
επέρχεται εφόσον µέσα στην προθεσµία που ορίζεται µε
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 επέλθει επίλυση της διαφοράς για
κάθε εκκρεµή καταλογιστική πράξη, στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού, ανάλογα µε
την περίπτωση, µετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου.
Εφόσον πρόκειται για υπαγόµενες υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, µαζί µε την
αίτηση προσκοµίζεται και βεβαίωση από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµη συζητηθεί.
7. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται από τον προϊστάµενο της
ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε την οικεία καταλογιστική
πράξη στο όνοµα του υπόχρεου, µε τη σύνταξη σχετικών
χρηµατικών καταλόγων. Ως προς τη σύνταξη των καταλόγων και τα λοιπά εν γένει θέµατα έχουν εφαρµογή οι
κείµενες διατάξεις.
8. Με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανά
εκκρεµή καταλογιστική πράξη στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος άρθρου ή το αργότερο εντός δύο (2)
εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών από την ηµεροµηνία επίλυσης, καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της
βάσει συµβιβασµού οφειλής το οποίο δεν µπορεί να είναι
κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ εκτός αν το σύνολο της βάσει συµβιβασµού οφειλής είναι µικρότερο, και
το υπόλοιπο οφειλόµενο βάσει συµβιβασµού ποσό από
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την ίδια καταλογιστική πράξη καταβάλλεται σε δόσεις
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10. Οι διατάξεις
του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), ισχύουν ανάλογα και εν προκειµένω.
Σε περιπτώσεις εκκρεµών καταλογιστικών πράξεων
που περαιώνονται κατά τα ανωτέρω για τις οποίες υπάρχει ήδη βεβαίωση ποσού για οποιοδήποτε λόγο, αυτό
συνυπολογίζεται προκειµένου να βεβαιωθεί το βάσει
συµβιβασµού ποσό. Αν το ήδη βεβαιωθέν ποσό υπερβαίνει αυτό που προκύπτει βάσει συµβιβασµού, το επιπλέον
ήδη βεβαιωθέν ποσό δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον
αυτοέλεγχο και την άρση της υποχρέωσης διαφύλαξης
βιβλίων και στοιχείων
1. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) και περιλαµβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύµφωνα µε τις
1105941/1845/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1130/2007 (ΦΕΚ 2217 Β΄) και
1028045/1232/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1035/2009 (ΦΕΚ 503 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο.
και για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει
και δεν έχει περατωθεί, υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέσεων, εφαρµοζόµενων στο σύνολό τους των διατάξεων αυτών.
2. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
ν. 3296/2004, διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και 31.12.2009, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέσεων, υπολογιζόµενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ποσού φόρου εισοδήµατος ίσου µε το ½ του ελάχιστου ποσού της παραγράφου 11 του άρθρου 6.
3. Εφόσον υφίστανται υποθέσεις των προηγούµενων
παραγράφων, καθώς και λοιπές ανέλεγκτες υποθέσεις
του ίδιου επιτηδευµατία, υπαγόµενες στη ρύθµιση του
παρόντος Κεφαλαίου, οι διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 5 εφαρµόζονται για το σύνολο των πιο
πάνω υποθέσεων.
4. Οι δηλώσεις που αφορούν υποθέσεις της παραγράφου 2 οι οποίες θα περαιωθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εξαιρούνται της επιλογής προς έλεγχο βάσει δείγµατος µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004, όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν αναριθµηθεί και αντικατασταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του
ν. 3842/2010.
5. Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόµενες ανέλεγκτες
χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεµή προσωρινά
φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής
προστίµου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και των οικείων πρακτικών συµβιβασµού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά
το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες
χρήσεις µέχρι και τη χρήση 2005, από την ηµεροµηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέ-

σεις που έχουν ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί µε οποιαδήποτε ρύθµιση, και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις
για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου δήλωση φόρου κληρονοµιών,
δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ
266 Α΄), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..
6. Επιτηδευµατίας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει λάβει µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει
τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ
179 Α΄), µε εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, µπορεί να υποβάλλει στην αρµόδια για τη
φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ., ειδικό σηµείωµα δήλωσης των τιµολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών
στοιχείων και να δηλώσει τον αριθµό, την ηµεροµηνία
έκδοσης και την αξία καθενός από αυτά, καθώς και τη
συνολική αξία.
Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήµατος ίσος µε το πενήντα πέντε τοις εκατό
(55%) αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και σαράντα τοις εκατό (40%) σε κάθε άλλη περίπτωση.
Το ειδικό σηµείωµα υποβάλλεται µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση του άρθρου
13. Με την υποβολή του καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό ( 20%) του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο
ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες µηνιαίες δόσεις η κάθε µία
εκ των οποίων δεν µπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήµατος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση, είτε
αφορά σε προσαυξήσεις, είτε σε πρόστιµο του Κ.Β.Σ., είτε σε θέµατα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά και µόνο
για τα δηλωθέντα µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία και εφαρµόζεται για τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997.
7. Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2010 ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών,
παρατείνεται µέχρι 31.12.2011. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινήτων και φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
Άρθρο 13
∆ιαδικασία βεβαίωσης οφειλών και
τρόπος καταβολής τους
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται:
α) Οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλοι φορείς
στα οποία διενεργείται η καταβολή του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και η καταβολή των δόσεων της
οφειλής.
β) Το περιεχόµενο, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης Εκκαθαριστικού ή Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος των παραγράφων 1 και 4 του
άρθρου 9, καθώς και οι συνέπειες και οι διαδικασίες που
ακολουθούνται σε περίπτωση µη αποδοχής του από τον
επιτηδευµατία.
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γ) Ο ειδικότερος τρόπος βεβαίωσης των οφειλών στις
αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και τα παραστατικά που θεωρούνται ως
αποδεικτικά είσπραξης για τις ανάγκες εφαρµογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού.
δ) Ο ειδικότερος τρόπος, ο χρόνος και η κατανοµή των
καταβαλλόµενων εσόδων στους κωδικούς του προϋπολογισµού.
ε) Ο ειδικότερος τρόπος πίστωσης των καταβαλλόµενων εσόδων.
στ) Οι συνέπειες της εκπρόθεσµης καταβολής µιας ή
περισσοτέρων δόσεων για την περαίωση των υποθέσεων του παρόντος Κεφαλαίου.
ζ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία σύνταξης και υποβολής στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από τον επιτηδευµατία
του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος στην περίπτωση µη έκδοσής του από την Γ.Γ.Π.Σ..
η) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία διόρθωσης του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
προφανών σφαλµάτων του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος.
θ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία αποδοχής του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος όταν ο επιτηδευµατίας δεν
επιθυµεί να περαιώσει το σύνολο των χρήσεων που περιλαµβάνονται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα.
ι) Ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρθρου 7
και των άρθρων 8 και 11 και,
ια) κάθε αναγκαίο ζήτηµα ή διαδικασία για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 14
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
1. Τα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ληξιπρόθεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, χρέη προς το ∆ηµόσιο, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται µέσω των
∆.Ο.Υ., µπορεί, µετά από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται µέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010 στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωµένα, να ρυθµίζονται
και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή
πρόσθετα τέλη που συµβεβαιώθηκαν µε την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και µετά, κατά ποσοστό, που διαφοροποιείται, ανάλογα µε το έτος βεβαίωσης :
αα) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007, κατά ποσοστό
δέκα στα εκατό (10%),
ββ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008, κατά ποσοστό
είκοσι στα εκατό (20%),
γγ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009, κατά ποσοστό
τριάντα στα εκατό (30%) και,
δδ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό
σαράντα στα εκατό (40%).
β) Σε δύο (2) έως τρεις (3) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά

ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
γ) Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις µε
απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και µε ελάχιστο
ποσό µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
δ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες
δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
(80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
ε) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες
δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
στ) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β΄έως και
στ΄, λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία καταβολής της α΄δόσης. Οι υπόλοιπες δόσεις επιβαρύνονται µε
προσαύξηση ένα στα εκατό (1%) ανά µήνα και όπως ειδικότερα πρόκειται να καθορισθεί σύµφωνα µε την κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 υπουργικής απόφασης.
2. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, η δεύτερη
δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Νοεµβρίου 2010, οι δε επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα των επόµενων µηνών. Εξαιρετικά οι απαλλαγές
της εφάπαξ εξόφλησης που προβλέπονται στην περίπτωση α΄της προηγούµενης παραγράφου, δεν ισχύουν
αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός πέντε εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
3. Οι ευνοϊκοί όροι εξόφλησης της παραγράφου 1,
παύουν να ισχύουν αν ο οφειλέτης:
α) ∆εν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της περίπτωσης β΄ ή δύο δόσεις της περίπτωσης γ΄ ή τρείς δόσεις
των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης
της ρύθµισής του για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του
ενός µηνός στην περίπτωση β΄των δύο µηνών στην περίπτωση γ΄ή των τριών µηνών στις λοιπές περιπτώσεις της
παραγράφου 1,
γ) δεν υποβάλει εµπρόθεσµα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας,
καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των χρεών του και µέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος για τα χρέη του που βεβαιώνονται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µετά,
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο µηνών, ή
ε) απολέσει διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής που
του έχει χορηγηθεί για υφιστάµενα χρέη κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ή που θα του χορηγηθεί για
χρέη που θα βεβαιωθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
στ) δεν είναι ενήµερος για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο µηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 1.
4. Αν καθυστερήσει η πληρωµή δόσης, η δόση επιβα-
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ρύνεται µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής πέντε
τοις εκατό (5%) για κάθε µήνα καθυστέρησης.
5. Για χρονικό διάστηµα δύο ετών δεν επιτρέπεται η
χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής σύµφωνα και µε τα άρθρα 13 έως 21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ
238 Α΄) από τα όργανα του άρθρου 14 του ιδίου νόµου,
για χρέη που βεβαιώθηκαν ταµειακά µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
6. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθµιση των χρεών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους, δεν λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του
ν. 2523/1997, αναστέλλονται δε όσα τυχόν λήφθηκαν.
Κατά το χρονικό διάστηµα της ρύθµισης αναστέλλεται
επίσης η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά αποκλειστικά χρέη που υπήχθησαν στην ρύθµιση
του άρθρου αυτού. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή για κατασχέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθµισης, τα αποδιδόµενα όµως ποσά
από αυτές καλύπτουν δόσεις της ρύθµισης, εφόσον δεν
συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 πλην της
παραγράφου 2 εφαρµόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού.
Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού, και δεν συµπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, µπορεί να υπαχθεί σε άλλο
πρόγραµµα της παραγράφου 1, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες µπορούν να υπαχθούν
στις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 µετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις
υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων αλλά µη ληξιπροθέσµων οφειλών, δ) οι προϋποθέσεις χορήγησης και η
διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
∆ιατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.
Κατάργηση του Κ.Β.Σ.
1. Το άρθρο 9 του ν. 356/1975 (ΚΕ∆Ε), αντικαθίσταται
ως εξής:
« Άρθρο 9
Απαρίθµηση αναγκαστικών µέτρων
Τα αναγκαστικά µέτρα που εφαρµόζονται για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι τα εξής:
1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτου.

2) Κατάσχεση ακινήτων.
Η χρήση των αναγκαστικών αυτών µέτρων εναπόκειται στη κρίση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωµένο το έσοδο, ο οποίος µπορεί
να τα λάβει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη
κρίση του. Τα αναγκαστικά µέτρα του άρθρου αυτού, καθώς και τα µέτρα του προηγούµενου άρθρου, µπορεί να
λαµβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για
ένα ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό
όργανο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
να κατανέµονται οι αρµοδιότητες κατά την χρήση των αναγκαστικών µέτρων και την διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων της εκτελέσεως µεταξύ των προϊσταµένων
των ∆.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που είναι βεβαιωµένο το έσοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως δύναται να αντιταχθεί σε συµψηφισµό και απαίτηση βεβαιωµένη ακόµη και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Όταν το εισόδηµα συνίσταται σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή µη διαρκή ή µη
σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούµενος φέρει το βάρος αποδείξεως είτε της πραγµατικής πηγής ή αιτίας
προέλευσής του, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο µε ειδική διάταξη, προκειµένου αυτό να µην φορολογηθεί ως εισόδηµα
από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων. Το εισόδηµα
αυτό τεκµαίρεται ότι αποκτήθηκε κατά την προηγούµενη
χρήση εκείνης κατά την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξή
του εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικό
χρόνο απόκτησης.»
4. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µέχρι
31.12.2012 παρατείνεται η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, χρεών.
5. α) Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ( ΦΕΚ 84 Α΄ Κ.Β.Σ.), µε τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών, σχετικά µε την τήρηση
των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ισχύουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου 2012.
β) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών ειδική νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µε σκοπό τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ.. Η Επιτροπή αξιολογεί
τις διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών
σχετικά µε την ένταξη εκείνων των διατάξεων που αξιολογούνται ως σκόπιµες και λειτουργικές, είτε αυτούσιων
είτε τροποποιηµένων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄) ή σε άλλο φορολογικό νόµο.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, είναι εννεαµελής και αποτελείται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή µη, ως Πρόεδρο και από δηµόσιους λειτουργούς,
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και πρόσωπα
µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία, ως µέλη. Με την ίδια α-
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πόφαση ορίζεται ως γραµµατέας της Επιτροπής υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει την εισήγησή της το
αργότερο µέχρι τις 30.6.2011. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών οι εργασίες της Επιτροπής µπορεί
να παραταθούν για τρεις µήνες.
Άρθρο 16
∆ιατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία
της φοροδιαφυγής
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αδίκηµα µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο
∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου κύκλου - εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούµενος ο οποίος προκειµένου να αποφύγει την
πληρωµή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς
τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α.,
τιµωρούµενος: α) µε φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση
ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό
του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση
ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό
του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ µέχρι το ποσό των
εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδοµήντα πέντε χιλιάδες
(75.000) ευρώ.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων,
τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε µερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επίσης, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή
εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόµενα από το π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα
πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος, τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ειδικά για υπόχρεους που, κατά τα οριζόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο, εµπίπτουν στις διατάξεις του
πέµπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
(6) µηνών. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 καταλαµβάνουν και το αδίκηµα της παρούσας παραγράφου.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, στις περιπτώσεις: α) της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 18, β) της παραγράφου 5 του άρθρου 19, όταν το πλήθος των µη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν
σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ και γ) της περίπτωσης
β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19, δεν ακολουθείται η

διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, αλλά η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την ολοκλήρωση
του ελέγχου και ζητείται από τον αρµόδιο εισαγγελέα η
κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης µε βάση τα
πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21
του ν. 2523/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, εφόσον δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, υποβάλλει αµελλητί, σχετική µηνυτήρια αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της κατά νόµο
ποινικής δίωξης.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρµόδιο δικαστήριο είναι κατά περίπτωση το τριµελές πληµµελειοδικείο ή το τριµελές εφετείο κακουργηµάτων του τόπου της έδρας της αρµόδιας για τη φορολόγηση δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.»
6. Στο τέλος της παραγράγου 1 του άρθρου 13 του ν.
2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η µη έκδοση
πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα µη εκδοθέντα ή το µη εκδοθέν
παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια
(500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήµατος, γραφείου,
εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελµατία, αναστέλλεται άµεσα για 48 ώρες, µε πράξη των
οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελµατική εγκατάσταση σφραγίζεται µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει
εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε. για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Η,
σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα εδάφια, αναστολή της
λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης µε πράξη των ελεγκτικών οργάνων, δεν εµποδίζει την περαιτέρω αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευµατία µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ
Α∆ΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Άρθρο 17
Τέλη κυκλοφορίας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
(ΦΕΚ 242 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
αυτοκίνητα οχήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του παρόντος άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφορετι-
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κά και λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία

βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από
το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα µε βάση
τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄). Επίσης περιλαµβάνονται
και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
Κατηγορία

Μικτό βάρος σε Τέλη κυκλοφορίας
χιλιόγραµµα
(σε ευρώ)
έως 1.500
70

Κινητήρας σε κυβικά Τέλη κυκλοφορίας
εκατοστά
(σε ευρώ)

Α΄

Α΄

Έως

300

20

Β΄

1.501 - 3.500

95

Β΄

301 -

785

50

Γ΄

3.501 - 10.000

270

Γ΄

786 -

1071

110

∆΄

10.001 - 20.000

540

∆΄

1072 -

1357

120

Ε΄

20.001 - 30.000

850

Ε΄

1358 -

1548

220

ΣΤ΄

1549 -

1738

240

ΣΤ΄

30.001 - 40.000

1.200

Ζ΄

1739 -

1928

270

Ζ΄

40.001 και άνω

1.350

Η΄

1929 -

2357

600

Θ΄

2358

3000

800

Ι΄

3001

4000

1.000

Κ΄

4001 και άνω

1.200

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
(γρµ. CO2 ανά χιλιόµετρο)
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
(σε ευρώ)

Για τα ρυµουλκά (τράκτορ) : 270 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία

Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)

Α΄

Έως

33

190

Β΄

34 -

50

370

Γ΄

51 και άνω

465

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 485 ευρώ.
Β. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010
: 260 ευρώ.
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως εξής:

0 - 100

0

101 - 120

0,80

121 - 140

1,00

141 - 160

1,50

161 - 180

2,00

181 - 200

2,25

201 - 250

2,50

0 - 100

0

Άνω των 251

3,00

101 - 150

2,00

Άνω των 151

2,50

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα): 125 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επι-

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
(γρµ. CO2 ανά χιλιόµετρο)
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
(σε ευρώ)

34

Α

έως 50

190

Β

51 και άνω

350

Α

έως 50

195

Β

51 και άνω

270

µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν
ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την
31.12.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης καθώς και στις δίκυκλες
και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα άνω
των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.12.2010, τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι
απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα
της παραγράφου 1.
3. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
οχηµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που
καταβάλλεται για την προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και εποµένων, αποτελεί
στο σύνολό του έσοδο του ∆ηµοσίου.
4. Από την έναρξη του νόµου αυτού παύει να ισχύει ως
προς τα οχήµατα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόµου
που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 219 Α΄) που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α΄) και του
άρθρου 32 του ν. 3775/2009 ( ΦΕΚ 122 Α΄).
5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εποµένων.
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5
του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), προστίθεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση
ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.»

έως 40

390

Άρθρο 18
Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων
δηµοσίας χρήσεως

41 και άνω

540

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Α΄

Μικτό βάρος σε Τέλη κυκλοφορίας
χιλιόγραµµα
(σε ευρώ)
έως 3.500
115

Β΄

3.501 - 10.000

175

Γ΄

10.001 - 19.000

310

∆΄

19.001 - 26.000

450

Ε΄

26.001 - 33.000

590

ΣΤ΄

33.001 - 40.000

840

Ζ΄

40.001 και άνω

1.320

Για τα ρυµουλκά (τράκτορ) : 270 ευρώ
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία

Αστικά

Υπεραστικά

Τουριστικά

Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοκαι ορθίων
φορίας (σε
ευρώ)

Θέσεις καθηµένων

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 270 ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη: 25 ευρώ.
∆. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχηµάτων: 3 ευρώ ανά ηµέρα.
Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων:
α) Για µοτοσικλέτες: 25 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήµατα: 125 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων,
µοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10 ευρώ.»
2. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας
χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.12.2010, απαλλάσσονται των
τελών κυκλοφορίας.
Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθώς
και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες

1. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόµου «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές» όπως ειδικότερα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του
ίδιου νόµου υπόκεινται σε απόσβεση σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια.
Όσοι επαγγελµατίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας µπορούν κατ΄ επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστηµα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, µε έναρξη ισχύος το έτος 2010.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης νοµαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων
προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%).
Κατά τη µεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δηµόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας
αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόµενα έτη.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλµατος λόγω συνταξιοδότησης του εκµεταλλευτή και χωρίς µεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως παρατάθηκε µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του
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άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 25 Α΄), και ισχύει για τις
µεταβιβάσεις των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών µεταφορών, καθώς και των νοµαρχιακών φορτηγών αυτοκινήτων [ν.1073/1980, (ΦΕΚ 14 Α΄)], προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται µειωµένα κατά
ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) από την
1.10.2010, πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2011, εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) από την 1.1.2012 και
δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 1.1.2013.».
Άρθρο 19
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Κ. Μπιρµπίλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

∆. Ρέππας

Χ. Καστανίδης

Αριθµ. 149/32/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση
ληξιπροθέσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, καθορίζεται
προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών
διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις.
Ειδικότερα:
1.α. Για την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων
του Κεφαλαίου αυτού προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων :
- Ελεγµένη και ανέλεγκτη υπόθεση,
- ∆ηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα,
- Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη,
- Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που
επαυξάνει το φόρο.
β. Ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής των προτεινόµενων ρυθµίσεων, υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φο-

ρολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31.12.2009 και
προσδιορίζονται οι υποθέσεις που θεωρούνται εκκρεµείς.
γ. Προσδιορίζονται οι υποθέσεις που εξαιρούνται από
τις προτεινόµενες ρυθµίσεις οι οποίες είναι:
- οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι
31.8.2010 εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση
φόρου εισοδήµατος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόµενες αυτής,
- οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
- οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συµπληρωµατικές δηλώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, µε εξαίρεση
τις προηγούµενες ή επόµενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συµπληρωµατικές δηλώσεις,
- από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχµές και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις,
- οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων και ειδικού φόρου επί
των ακινήτων (άρθρα 15 έως 17 του ν. 3091/2001),
- οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
- οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των
οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου
του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, καθώς και οι υποθέσεις
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου
101 του ν.2238/1994 Κ.Φ.Ε. (µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου),
- από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία
υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις,
-οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων τα
οποία, µε βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους
2008, υπάγονται στο φόρο ακίνητης Περιουσίας,
(άρθρα 1 - 4)
2.α. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα υπαγωγής των υποθέσεων στις προτεινόµενες
ρυθµίσεις.
β. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος πραγµατοποιείται µε την καταβολή
φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε µε βάση
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε.
γ. Για τον υπολογισµό του φόρου, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή δύο
τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλµατα, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις για τις οποίες προτείνεται µικρότερος
συντελεστής.
δ. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή προοδευτικότητας 1 έως 1,30 ανάλογα µε τα δηλωθέντα ακαθάριστα
έσοδα.
ε. Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υ-
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πολογισµούς, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%).
- Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται µε ποσοστό από
20% έως 60% αν υπάρχουν οι οριζόµενες παραβάσεις ή
επιβαρυντικά στοιχεία.
στ. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για
τον υπολογισµό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 15% ο δε φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) κατά περίπτωση.
ζ. Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει
υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό του
φόρου που προκύπτει κατά τα προαναφερόµενα κατά
περίπτωση, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%).
Το ποσό που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και
προστίθεται στο φόρο που προκύπτει ως ανωτέρω ή στο
ελάχιστο οριζόµενο ποσό φόρου.
η. Ορίζονται τα ελάχιστα ποσά φόρου που θα καταβάλλουν οι επιτηδευµατίες (από τριακόσια (300) ευρώ έως χίλια (1000) ευρώ ανά περίπτωση).
(άρθρα 5 -6)
3.α. Ορίζεται ότι η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος, συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση, ως ειλικρινών, των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειµένων, µε
την επιφύλαξη των οριζόµενων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων Φ.Π.Α. κ.λπ.
β. Προβλέπεται ο τρόπος περαίωσης των παραβάσεων
του Κ.Β.Σ.
(άρθρα 7 - 8)
4.α. Προσδιορίζεται η διαδικασία περαίωσης και προβλέπεται ότι για την πραγµατοποίηση της περαίωσης
των ανέλεγκτων υποθέσεων, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών εκδίδει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις προτεινόµενες
ρυθµίσεις, το οποίο περιέχει τα οριζόµενα στοιχεία.
β. Ο επιτηδευµατίας, που επιθυµεί να ρυθµιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις, υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις
εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, το οποίο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο
από το ποσό αυτό.
γ. Τέλος προβλέπεται ότι, αν µετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
συµπληρωµατικά στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται
βάσει αυτών συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα
κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, συµψηφιζόµενου του ποσού που καταβλήθηκε µε την αποδοχή
του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος.
(άρθρο 9)
5.α. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήµατος και φόρου
προστιθέµενης αξίας που περιλαµβάνονται στο Ειδικό
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και αφορούν τις ρυθµιζόµενες
ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευµατία και καταβάλλονται από έξι (6) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις ανάλογα µε το ύψος της αρχικής συνολικής οφειλής.
β. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ολόκληρο το ο-

φειλόµενο ποσό καταβληθεί µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού
δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού. (άρθρο 10)
6.α. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις
προσδιορισµού του φόρου και οι αποφάσεις επιβολής
προστίµου ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, περαιώνονται µε διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισµό στο 1/5 των κάθε είδος προστίµων.
β. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε
δεκτή µερικώς ή ολικώς η προσφυγή, περαιώνονται µε
διαγραφή των πρόσθετων φόρων και µείωση του κύριου
φόρου στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και προκειµένου περί προστίµου, µε περιορισµό αυτού στο 1/10.
γ. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις οποίες µε
βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν
µέρει η προσφυγή, περαιώνονται µε µείωση του πρόσθετου φόρου στο είκοσι τοις εκατό (20%) και του τυχόν
προστίµου στο ¼ .
δ. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις
της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του υπό ψήφιση νόµου. (Υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί µέχρι 31.8.2010 και έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή Φ.Π.Α. που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεµούν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια).
ε. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 (υποθέσεις που
έχουν ήδη ελεγχθεί µέχρι 31.8.2010 και έχουν εκδοθεί
αποφάσεις επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. για συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόµη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες) περαιώνονται µε
τον περιορισµό στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικά
επιβληθέντος προστίµου Κ.Β.Σ., εξαντλούµενης κάθε
περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις
αυτές ως προς τα συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορά
το εν λόγω πρόστιµο.
στ. Με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανά εκκρεµή καταλογιστική πράξη στο πλαίσιο της εφαρµογής των προτεινόµενων διατάξεων ή το αργότερο εντός δύο(2) εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών από την ηµεροµηνία επίλυσης, καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό
(20%) της βάσει συµβιβασµού οφειλής το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ και το
υπόλοιπο µε τις οριζόµενες δόσεις.
ζ. Σε περιπτώσεις εκκρεµών καταλογιστικών πράξεων
που περαιώνονται κατά τα ανωτέρω, για τις οποίες υφίσταται ήδη βεβαίωση ποσού που υπερβαίνει αυτό που
προκύπτει βάσει συµβιβασµού, το ποσό που έχει βεβαιωθεί δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται.
(άρθρο 11)
7.α. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.
3296/2004 (αυτοέλεγχος υποβαλλόµενων φορολογικών
δηλώσεων) και περιλαµβάνονται στις επιλεχθείσες προς
έλεγχο δηλώσεις σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις
και για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει
αρχίσει και δεν έχει περατωθεί, υπάγονται στις προτεινόµενες διατάξεις περί ανέλεγκτων υποθέσεων, εφαρµοζόµενων στο σύνολό τους των διατάξεων αυτών.
β. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.
3296/2004, διαχειριστικών περιόδων 2007, (εξαιρουµέ-
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νων των δηλώσεων που υπήχθησαν στην Α.Υ.Ο.Ο.
1028045/1232/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1035/2009), καθώς και 2008
και 2009, υπάγονται στις προτεινόµενες διατάξεις περί
ανέλεγκτων υποθέσεων, υπολογιζόµενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ποσού φόρου εισοδήµατος ίσου
µε το ½ του ελάχιστου ποσού της παραγράφου 11 του
άρθρου 6 του υπό ψήφιση νόµου.
γ. Επιτηδευµατίας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει λάβει µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει
τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997 µε εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων,
µπορεί να υποβάλλει στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ., ειδικό σηµείωµα δήλωσης των τιµολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων εντός της προθεσµίας που θα οριστεί µε τη σχετική υπουργική απόφαση και να δηλώσει τον αριθµό, τον αντισυµβαλλόµενο και την αξία ενός εκάστου αυτών καθώς
και τη συνολική αξία.
Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήµατος ίσος µε το 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε. και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση
Με την υποβολή του καταβάλλεται το 20% του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σε 12
ίσες µηνιαίες δόσεις η κάθε µία εκ των οποίων δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Εφόσον εξοφληθεί ο προαναφερόµενος φόρος εισοδήµατος δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση, είτε αφορά
σε προσαυξήσεις, είτε σε πρόστιµο του Κ.Β.Σ., είτε σε
θέµατα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά και µόνο για
τα δηλωθέντα µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία ούτε εφαρµόζονται σχετικές ποινικές διατάξεις.
δ. Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2010, ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται
το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2011. Η διάταξη αυτή δεν
ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών,
γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινήτων, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας
(Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων.
(άρθρο 12)
8. Καθορίζεται, µε υπουργική απόφαση, η διαδικασία
βεβαίωσης οφειλών και ο τρόπος καταβολής τους, στην
οποία αναφέρονται:
- Οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλοι φορείς
στα οποία διενεργείται η αποδοχή του Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος.
- Ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος.
- Ο ειδικότερος τρόπος βεβαίωσης των οφειλών στις
αρµόδιες ∆.Ο.Υ., και τα παραστατικά που θεωρούνται ως
αποδεικτικά είσπραξης για τις ανάγκες εφαρµογής των
προτεινόµενων διατάξεων.
- Ο ειδικότερος τρόπος , ο χρόνος και η κατανοµή των
καταβαλλόµενων εσόδων στους κωδικούς του προϋπολογισµού, κ.λπ.
(άρθρο 13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων και την αποτελεσµατική τιµωρία των αδικηµάτων φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα:
1.α. Τα, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, ληξιπρόθεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-

κα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, χρέη προς το ∆ηµόσιο
καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται µέσω
των ∆.Ο.Υ., µπορεί, µετά από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται µέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010 στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωµένα, να
ρυθµίζονται και να καταβάλλονται:
- Εφάπαξ, µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή
πρόσθετα τέλη που συµβεβαιώθηκαν µε την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και µετά, κατά ποσοστό από δέκα
τοις εκατό (10%) έως σαράντα τοις εκατό (40%), ανάλογα µε το έτος βεβαίωσης.
- Σε δύο (2) έως τρεις (3) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά
ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
- Σε τέσσερις (4) έως (12) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
- Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες
δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
(80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
- Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
- Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και
µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
β. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκοί όροι εξόφλησης και προβλέπεται ότι, αν καθυστερήσει η πληρωµή δόσης, η δόση
επιβαρύνεται µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής
πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε µήνα καθυστέρησης.
γ. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθµιση των χρεών του , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους, δεν λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις) του ν.2523/1997, αναστέλλονται δε όσα τυχόν λήφθηκαν.
ε. Κατά το χρονικό διάστηµα της ρύθµισης αναστέλλεται επίσης η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση
αφορά αποκλειστικά χρέη που υπήχθησαν στην ρύθµιση.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
στ. Προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων αλλά µη
ληξιπροθέσµων οφειλών, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους.
(άρθρο 14)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα αναγκαστικά
µέτρα που εφαρµόζονται για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, τη χρήση αυτών, τον ορισµό του διοικητικού οργάνου, την αναστολή παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. κ.λπ.
β. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών ειδική εννεαµελής νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε σκοπό τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ. Η επιτροπή
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αυτή συγκροτείται µε υπουργική απόφαση και ολοκληρώνει το έργο της µέχρι 30.6.2011 µε δυνατότητα παράτασης τριών µηνών.
(άρθρο 15)
3.α. Η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α.
κ.λπ., συνιστά αδίκηµα φοροδιαφυγής και στην περίπτωση που το προς απόδοση ποσό ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης. (Σήµερα ισχύει για ποσό
άνω των 3.000 ευρώ).
β. ∆ιπλασιάζονται τα προβλεπόµενα στην παρ.5 του
άρθρου 19 του ν.2523/1997 κατώτατα όρια ποινών φυλάκισης. (άρθρο 16)
4. Αναπροσαρµόζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήµατα για το έτος
2011 και τα επόµενα ως ακολούθως:
α. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την
31.12.2010 και τις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες,
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής
τους στην Ελλάδα, τα τέλη υπολογίζονται µε βάση τον
κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών και κυµαίνονται από 20
έως 1.200 Ευρώ.
Σε σχέση µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα και λόγω της
κατάργησης του κριτηρίου της παλαιότητας:
• Για τα µέχρι 1738 κυβικών εκατοστών (κ.ε.) αυτοκίνητα µειώνονται τα τέλη για όσα κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως και 31.12.2004 και αυξάνονται (από
20-56) Ευρώ για όσα κυκλοφόρησαν πρώτη φορά από
1.1.2005 έως 31.12.2010.
• Για τα αυτοκίνητα κυλινδρισµού από 1739-1928 κ.ε.
µειώνονται (από 32-82 ευρώ) τα τέλη για όσα κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως και 31.12.1999 και
αυξάνονται (από 18-86 Ευρώ) για όσα κυκλοφόρησαν
πρώτη φορά από 1.1.2000 έως 31.12.2010.
• Για τα αυτοκίνητα κυλινδρισµού από 1929-3000 κ.ε.
µειώνονται (από 71-80 ευρώ) τα τέλη για όσα κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως και 31.12.1995 και
αυξάνονται (από 4-238 Ευρώ) για όσα κυκλοφόρησαν
πρώτη φορά από 1.1.1996 έως 31.12.2010.
• Για τα αυτοκίνητα κυλινδρισµού άνω των 3000 κ.ε.
που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στην Ελλάδα οποτεδήποτε έως και 31.12.2010 τα τέλη αυξάνονται (από 120638 Ευρώ).
• Για όλες τις δίκυκλες και τρίκυκλες ι.χ. µοτοσικλέτες,
µε εξαίρεση µόνο αυτές µε κυλινδρισµό από 786-1071
κ.ε. για τις οποίες τα τέλη µειώνονται κατά 2 Ευρώ, τα
τέλη αυξάνονται από 2 έως 620 ευρώ.
Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα µεγάλα κυλινδρισµού Ι.Χ.
αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες επιβαρύνονταν µέχρι σήµερα και µε ειδικό φόρο ύψους από 150 έως 650 Ευρώ, ο οποίος µε τις προτεινόµενες διατάξεις καταργείται.
β. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και µετά, τα
τέλη υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
(γρµ. CO2 ανά χιλιόµετρο)
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
(σε ευρώ)
0 - 100

0

101 - 120

0,80

121 - 140

1,00

141 - 160

1,50

161 - 180

2,00

181 - 200

2,25

201 - 250

2,50

Άνω των 251

3,00

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα) τα τέλη αυξάνονται στα 125 (από 112) ευρώ.
γ. Τα τέλη για τα φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης κυµαίνονται από 70 έως 1.350 Ευρώ ανάλογα µε το µικτό βάρος τους. (Τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 κυµαίνονταν από 61 έως 1.232 Ευρώ).
Για τα ρυµουλκά (τράκτορ) ιδιωτικής χρήσης τα τέλη
αυξάνονται στα 270 (από 246) ευρώ.
δ. Για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα τέλη αυξάνονται από 15-43 ευρώ, ανάλογα µε τις θέσεις καθηµένων.
Για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που δεν ανήκουν
στις πιο πάνω κατηγορίες αυξάνονται στα 485 (από 439)
ευρώ
ε. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010 τα τέλη
αυξάνονται στα 260 (από 236) ευρώ.
στ. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας
χρήσης (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη
φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και µετά, τα τέλη υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως
εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
(γρµ. CO2 ανά χιλιόµετρο)
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
(σε ευρώ)
0 - 100

0

101 - 150

2,00

Άνω των 151

2,50
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ζ. Τα τέλη για τα φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες δηµόσιας χρήσης κυµαίνονται από 115 έως 1.320 Ευρώ ανάλογα µε το µικτό βάρος τους. (Τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2010 κυµαίνονταν από 106 έως 1.200 Ευρώ).
Για τα ρυµουλκά (τράκτορ) δηµόσιας χρήσης τα τέλη
αυξάνονται στα 270 (από 246) ευρώ.
η. Για τα λεωφορεία δηµόσιας χρήσης (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά) τα τέλη αυξάνονται από 15-48 ευρώ, ανάλογα µε τις θέσεις καθηµένων. Για τα αυτοκίνητα
δηµόσιας χρήσης που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες αυξάνονται στα 270 (από 246) ευρώ.
θ. Αυξάνονται επίσης τα τέλη για:
τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις
της χώρας µας µε άλλα κράτη στα 25 (από 22) ευρώ.
τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων στα 3 (από 2,3) ευρώ ανά ηµέρα.
Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία µοτοσικλετών στα 25
(από 23) ευρώ και λοιπών οχηµάτων στα 125 (από 114)
ευρώ.
τα δίτροχα, τρίτροχα, µοτοποδήλατα στα 10 (από 8,8)
ευρώ.
ι. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας
χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.12.2010, απαλλάσσονται των
τελών κυκλοφορίας. Επίσης απαλλάσσονται τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί
στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.12.2010.
Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης καθώς και στις δίκυκλες
και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα άνω
των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.12.2010, τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων που καταβάλλεται για την προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και εποµένων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού.
(άρθρο 17)
5.α. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των
Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ.∆.Χ.) που καθορίζονται
στην παρ.7 του άρθρου 14 του νόµου «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές» υπόκεινται σε απόσβεση.
Όσοι επαγγελµατίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας µπορούν κατ’ επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστηµα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, µε έναρξη ισχύος το έτος 2010.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης νοµαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων
προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%).
Κατά τη µεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δηµόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας
αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόµενα έτη.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλµατος λόγω συνταξιοδότησης του εκµεταλλευτή και χωρίς µεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.
β. Προβλέπεται ότι, τα ποσά που καταβάλλονται σε κάθε µεταβίβαση αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, µε την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαµβανοµένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη µεταβίβαση
(400.000 δρχ. για φορτηγό δηµόσιας χρήσης εθνικών και
διεθνών µεταφορών και 200.000 δρχ. για τα νοµαρχιακά
φορτηγά) καταβάλλονται µειωµένα κατά ποσοστό είκοσι
πέντε τις εκατό (25%) από την 1.10.2010, 50% από
1.1.2011, 75% από την 1.1.2012 και δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 1.1.2013.
(άρθρο 18)
Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 30.000 Ευρώ περίπου, από
τη σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµικών.
(άρθρο 15 παρ.5β)
2. Απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο λόγω: α) της απαλλαγής ποσοστού από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής και β) της έκπτωσης ποσοστού από τυχόν
πρόσθετους φόρους ή τέλη που συµβεβαιώθηκαν µε την
κύρια οφειλή από τα έτη 2007 – 2010, για όσους θα εξοφλήσουν το σύνολο των χρεών τους εφάπαξ.
(άρθρο 14 παρ.1)
Η απώλεια αυτή υπερκαλύπτεται από την αναµενόµενη επίσπευση και διασφάλιση είσπραξης εσόδων του ∆ηµοσίου, συνολικού ποσού 150.000.000 Ευρώ, περίπου
για το έτος 2010 και 200.000.000 Ευρώ περίπου για το έτος 2011 που θα επέλθει από την ως άνω ρύθµιση.
3. Απώλεια εσόδων: α) από τη δυνατότητα απόσβεσης
των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών δηµόσιας χρήσης (άρθρο 18 παρ.1) και β) από τη σταδιακή εξάλειψη
του φόρου στις περιπτώσεις µεταβίβασης αυτοκινήτων
δηµόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. (άρθρο 18 παρ. 2)
4. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 88.000.000 Ευρώ,
περίπου, από την αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επόµενων των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
(άρθρο 17)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 15.000.000 Ευρώ περίπου, από την αύξηση των τελών κυκλοφορίας έτους
2011 και επόµενων, των φορτηγών, λεωφορείων, ταξί
κ.λπ..
(άρθρο 17)
6. Επισπεύδεται και διασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων
του ∆ηµοσίου συνολικού ποσού 1.300.000.000 Ευρώ περίπου, για το τρέχον και τα δύο επόµενα έτη, από τη βεβαίωση και είσπραξη φόρων κατά τη διαδικασία της περαίωσης: α) ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων, β) παραβάσεων του Κ.Β.Σ., γ) εκκρεµών ελεγµένων υποθέσεων και δ) υποθέσεων που έχουν υπαχθεί σε αυτοέλεγχο.
(άρθρα 6 – 12)
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Εκούσια κατάργηση φορολογικών
διαφορών, ρύθµιση ληξιπροθέσµων χρεών, διατάξεις
για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις.»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 30.000 Ευρώ περίπου, από
τη σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµικών.
(άρθρο 15 παρ.5β)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο λόγω: α) της απαλλαγής ποσοστού από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής και β) της έκπτωσης ποσοστού από τυχόν
πρόσθετους φόρους ή τέλη που συµβεβαιώθηκαν µε την
κύρια οφειλή από τα έτη 2007 – 2010, για όσους θα εξοφλήσουν το σύνολο των χρεών τους εφάπαξ.
(άρθρο 14 παρ.1)
Η απώλεια αυτή υπερκαλύπτεται από την αναµενόµενη επίσπευση και διασφάλιση είσπραξης εσόδων του ∆ηµοσίου, συνολικού ποσού 150.000.000 Ευρώ, περίπου
για το έτος 2010 και 200.000.000 Ευρώ περίπου για το έτος 2011 που θα επέλθει από την ως άνω ρύθµιση.
3. Απώλεια εσόδων: α) από τη δυνατότητα απόσβεσης
των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών δηµόσιας χρήσης (άρθρο 18 παρ.1) και β) από τη σταδιακή εξάλειψη
του φόρου στις περιπτώσεις µεταβίβασης αυτοκινήτων
δηµόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. (άρθρο 18 παρ. 2)
4. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 88.000.000 Ευρώ,
περίπου, από την αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επόµενων των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
(άρθρο 17)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου

