Ενημερωτικό Δελτίο
Σχέδιο Νόμου
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Εφαρμογή της
Το σχέδιο νόμου
περιλαμβάνει
αλλαγές σε
διατάξεις
 Κώδικα
Φορολογικής
Διαδικασίας
 Φορολογίας
Εισοδήματος
 ΕΝΦΙΑ

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην
Βουλή προς ψήφιση, και περιλαμβάνει αλλαγές στην νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ,
την Φορολογία Εισοδήματος και κυρίως σε διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν την επιβολή προστίμων και την
έννοια της φοροδιαφυγής. Παραθέτουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες
αλλαγές, νέο ενημερωτικό δελτίο θα εκδοθεί με την οριστικοποίηση και
ψήφιση των σχετικών διατάξεων.

Φορολογική Ενημέρωση
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Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος
Αλλάζει η κλίμακα του φόρου
εισοδήματος για τα ενοίκια από
φορολογικά έτη που αρχίζουν
από 1η Ιανουαρίου 2015 ως
εξής:
 Ετήσιο Εισόδημα από
ακίνητη περιουσία έως και
12.000 € φορολογείται με
συντελεστή 15% (έναντι 11%
ως σήμερα)

Το σχέδιο νόμου
καταργεί την
δυνατότητα εκχώρησης
ανείσπρακτων ενοικίων
στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Ετήσιο Εισόδημα από
ακίνητη περιουσία άνω των
12.000 € φορολογείται με
συντελεστή 35% (έναντι 33%
ως σήμερα)

Καταργείται η παράγραφος 4
του άρθρου 39 του ν.
4172/2013 και κατά συνέπεια
καταργείται η δυνατότητα
εκχώρησης ανείσπρακτων
ενοικίων και μη φορολόγησης
τους για τα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2015 και μετά.
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Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Εκπρόθεσμη δήλωση
(αρχική ή τροποποιητική)
υποβάλλεται πλέον
οποτεδήποτε μέχρι την
παραγραφή του
δικαιώματος της
Φορολογικής Διοίκησης
για έλεγχο της αρχικής
δήλωσης.
Δήλωση μπορεί να
υποβληθεί και μετά την
έκδοση οριστικής πράξης
διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου,
για εισόδημα, έσοδα ή
περιουσιακά στοιχεία που
δεν προέκυψαν κατά τον
έλεγχο.

Καταργείται το πρόστιμο
του άρθρου 59 που
επιβάλλεται (100% του
φόρου) στις περιπτώσεις
που ο φορολογούμενος
δεν απέδωσε
οποιαδήποτε
παρακρατούμενο φόρο
εντός της νόμιμης
προθεσμίας, και
καθορίζονται νέα
πρόστιμα για τους
παρακρατούμενους
φόρους τα οποία όμως
επιβάλλονται μόνο μετά
από έλεγχο στις
περιπτώσεις που
διαπιστώνεται η μη
υποβολή δήλωσης, και
συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης
παρακρατούμενου φόρου
από την οποία θα
προέκυπτε υποχρέωση
απόδοσης φόρου
επιβάλλεται πρόστιμο
ποσοστού 50% επί του
ποσού του φόρου που
αναλογεί στη μη
υποβληθείσα δήλωση.
Σε περίπτωση υποβολής
ανακριβούς δήλωσης
παρακρατούμενου φόρου
επιβάλλεται πρόστιμο
ποσοστού 50% επί της
διαφοράς του φόρου.

Εισάγονται νέες
μεταβατικές διατάξεις
σχετικά με τις παραβάσεις
του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ που
διαπράχθηκαν μέχρι την
31.12.2013, αλλά και για
υποθέσεις που εκκρεμούν
ενώπιον της διεύθυνσης
επίλυσης διαφορών ή των
τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων.

Καταργείται το
πρόστιμο 100% σε
περίπτωση μη
απόδοσης
παρακρατούμενων
φόρων.
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Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Τα πρόστιμα που
αφορούν τον Συνοπτικό
Πίνακα Ενδοομιλικών
Συναλλαγών
εκλογικεύονται.

Στις περιπτώσεις
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς/ατελούς
Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών ή Φακέλου
Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών
Συναλλαγών επιβάλλονται, τα
ακόλουθα πρόστιμα:
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς/ατελούς
υποβολής του Συνοπτικού
Πίνακα Πληροφοριών
επιβάλλεται πρόστιμο
υπολογιζόμενο σε ποσοστό
ένα χιλιοστό (1/1000) των
συναλλαγών του υπόχρεου
φορολογουμένου για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση
τεκμηρίωσης. Το παραπάνω
πρόστιμο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 500 € και
μεγαλύτερο των 2.000 €.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής τροποποιητικού
συνοπτικού πίνακα, το
παραπάνω πρόστιμο
επιβάλλεται μόνο αν
μεταβάλλονται τα ποσά των
συναλλαγών και οι συνολικές
διαφορές είναι άνω των
200.000 €.

Σε περίπτωση υποβολής
ανακριβούς Συνοπτικού
Πίνακα Πληροφοριών το
παραπάνω πρόστιμο
υπολογίζεται επί των
ποσών που αφορά η
ανακρίβεια και
επιβάλλεται μόνο αν η
ανακρίβεια αφορά
ποσοστό μεγαλύτερο του
10% των συνολικών
συναλλαγών για τις
οποίες υπήρχε
υποχρέωση τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση μη
υποβολής του Συνοπτικού
Πίνακα Πληροφοριών
επιβάλλεται πρόστιμο
υπολογιζόμενο σε
ποσοστό ένα χιλιοστό
(1/1000) των συναλλαγών
για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση τεκμηρίωσης,
το οποίο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 2.500
€ και μεγαλύτερο των
10.000 €.

Σε περίπτωση που ο
φάκελος τεκμηρίωσης
τεθεί στη διάθεση της
Φορολογικής Διοίκησης
από την τριακοστή πρώτη
(31η) ημέρα από την
κοινοποίηση σχετικής
πρόσκλησης έως την
εξηκοστή (60η) ημέρα
επιβάλλεται πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, αν διατεθεί από
την εξηκοστή πρώτη (61η)
ημέρα έως την
ενενηκοστή (90η) ημέρα
επιβάλλεται πρόστιμο
10.000 €, ενώ αν δεν
διατεθεί καθόλου ή
διατεθεί μετά την
ενενηκοστή (90η) ημέρα
επιβάλλεται πρόστιμο
ίσο με 20.000 €.
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Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Έγκλημα φοροδιαφυγής
διαπράττει όποιος με
πρόθεση:
α) προκειμένου να
αποφύγει την πληρωμή
φόρου εισοδήματος,
ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου
ακινήτων (ΕΦΑ),
αποκρύπτει από τα
όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης φορολογητέα
εισοδήματα από
οποιαδήποτε
πηγή ή περιουσιακά στο
ιχεία, ιδίως παραλείποντ
ας να υποβάλει δήλωση
ή υποβάλλοντας
ανακριβή δήλωση ή
καταχωρίζοντας στα
λογιστικά αρχεία

εικονικές (ολικά ή
μερικά) δαπάνες ή
επικαλούμενος στη
φορολογική δήλωση
τέτοιες δαπάνες, ώστε να
μην εμφανίζεται
φορολογητέα ύλη ή να
εμφανίζεται αυτή
μειωμένη,
β) προκειμένου να
αποφύγει την πληρωμή
του φόρου
προστιθέμενης αξίας, του
φόρου κύκλου εργασιών,
του φόρου ασφαλίστρων
και των
παρακρατούμενων και
επιρριπτόμενων φόρων,
τελών ή εισφορών, δεν
αποδίδει ή αποδίδει
ανακριβώς ή συμψηφίζει
ή εκπίπτει ανακριβώς

αυτούς, καθώς και όποιος
παραπλανά τη Φορολογική
Διοίκηση με την παράσταση
ψευδών γεγονότων ως
αληθινών ή με την αθέμιτη
παρασιώπηση ή απόκρυψη
αληθινών γεγονότων και δεν
αποδίδει ή αποδίδει
ανακριβώς ή συμψηφίζει ή
εκπίπτει ανακριβώς αυτούς
ή λαμβάνει επιστροφή,
καθώς και όποιος διακρατεί
τέτοιους φόρους, τέλη ή
εισφορές,
γ) προκειμένου να αποφύγει
την πληρωμή φόρου πλοίων
δεν αποδίδει ή αποδίδει
ανακριβώς στο Δημόσιο τον
φόρο αυτό.

.

Όποιος διαπράττει
έγκλημα φοροδιαφυγής
τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών:
α) αν ο φόρος που
αναλογεί στα
φορολογητέα
εισοδήματα ή στα
περιουσιακά στοιχεία
που έχουν αποκρυβεί
υπερβαίνει ανά
φορολογικό ή
διαχειριστικό έτος ή ανά
φορολογική υπόθεση τις
εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση
ποσό του κύριου φόρου,
τέλους ή εισφοράς που
δεν αποδόθηκε ή
αποδόθηκε ανακριβώς ή
επεστράφη ή
συμψηφίστηκε ή εξέπεσε
ή διακρατείται
υπερβαίνει ανά
φορολογικό ή
διαχειριστικό έτος ή ανά
φορολογική υπόθεση:
αα) τις 50.000 €, εφόσον
αφορά φόρο
προστιθέμενης αξίας ή

ββ) τις 100.000 € ανά
είδος φόρου, τέλους ή
εισφοράς σε κάθε άλλη
περίπτωση.

Η έννοια της
φοροδιαφυγής
συνδέεται με την
προϋπόθεση
πρόθεσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Premier Consulting
Λουκιανού 6
106 75,
Αθήνα
T: 210 72 99340
F: 210 72 99338
www.premier.gr
Email:
nmarselos@premier.gr
ixenopoulos@premier.gr

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη
επαγγελματικών αποφάσεων.
Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν
πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης
συμβουλευτικής υπηρεσίας.

