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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 58 και της παραγράφου
3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 προκύπτει η υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής
Διοίκησης για τη σύνταξη έκθεσης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους επί της πορείας των
δημοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του
ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής κατά το χρόνο που πέρασε. Η έκθεση αυτή, η οποία
περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων
επί παραβάσεων φορολογικής νομοθεσίας καθώς και πίνακες παραβατών, υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με την παρούσα έκθεση επιχειρείται η ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για το
έργο και την αναπτυχθείσα δραστηριότητα των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης, Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών, κατά το έτος 2018 στους
τομείς βεβαίωσης και είσπραξης των κρατικών εσόδων και της διενέργειας φορολογικών ελέγχων.
Η έκθεση αποτελείται από τρεις Ενότητες, καθώς και δύο παραρτήματα με πίνακες και
καταστάσεις. Συνοπτικά, το περιεχόμενό της έχει ως ακολούθως:
Στην πρώτη ενότητα απεικονίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και οι
εξελίξεις στα κρατικά έσοδα της προηγούμενης τριετίας, με παράθεση των αριθμητικών μεγεθών,
κατά βασικές κατηγορίες, των βεβαιωθέντων, των εισπραχθέντων, των επιστραφέντων, των
διαγραφέντων και των μεταφερομένων για είσπραξη στο επόμενο οικονομικό έτος εσόδων.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργική διάρθρωση των φορολογικών
υπηρεσιών και του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου.
Στην τρίτη ενότητα καταγράφεται το νομοθετικό έργο των φορολογικών υπηρεσιών και
το περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων.
Στο Παράρτημα Α΄ παρατίθενται πίνακες σχετικά με την πορεία των εσόδων κατά την
προηγούμενη τριετία καθώς και αναλυτικοί πίνακες για το βεβαιωτικό και εισπρακτικό έργο των
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).
Τέλος, στο Παράρτημα Β΄ επισυνάπτονται σχετικές καταστάσεις επί

παραβάσεων της

φορολογικής νομοθεσίας (πίνακες παραβατών).
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
1) Τα βεβαιωθέντα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των 61.484,4
εκατ. ευρώ (χωρίς την επαναβεβαίωση του εισπρακτέου υπολοίπου την 31.12.2017) και
παρουσίασαν μείωση κατά 767,4 εκατ. ευρώ έναντι του έτους 2017, ήτοι ποσοστό -1,23%.
2) Τα εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 54.765,4 εκατ.
ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 552,8 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,02% έναντι αυτών του
2017 και αύξηση 608,4 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων 54.157 εκατ. ευρώ, ήτοι
ποσοστό αύξησης 1,12%.
3) Οι επιστροφές ανέρχονται στο ποσό των 5.581,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό
1.900,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές για τις οποίες είχε δοθεί
έκτακτη χρηματοδότηση (ΑΥΟ 2/56170/ΔΛΔ ΦΕΚ 1894/Β΄/27-06-2016 & 2/57103/ΔΠΓΚ ΦΕΚ
1932/Β΄/29-06-2016). Το ποσό αυτό δεν επιβάρυνε το ποσό των επιστροφών του τακτικού
προϋπολογισμού. Επομένως οι επιστροφές που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχονται
στο ποσό των 3.681,4 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 3.648 εκατ. ευρώ, ήτοι εμφανίζονται
αυξημένες κατά 33,4 εκατ. ευρώ έναντι αυτών και σε ποσοστό 0,92%.
Στα ποσά των επιστροφών συμπεριλαμβάνονται επιστροφές που διενεργούνται τόσο μέσω
Τραπεζών (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), όσο και μέσω των Δ.Ο.Υ. (Φ.Π.Α.,
Κεφάλαιο κ.λ.π.).
4) Οι διαγραφές ανέρχονται στο ποσό των 2.802,1 εκατ. ευρώ.
Έτσι με τα δεδομένα αυτά, το έτος 2018 στα έσοδα προϋπολογισμού παρέμεινε
ανείσπρακτο υπόλοιπο 104.040,8 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μεταφερθεί και θα επαναβεβαιωθεί στο
έτος 2019 σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014. Η ανωτέρω διαδικασία
έχει καθυστερήσει λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της Νέας
Οικονομικής Ταξινόμησης όπως έχει καθοριστεί με τα άρθρα 4 και 12 του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103),
η οποία τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2019.
5) Ειδικά σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018 έναντι
ληξιπροθέσμων οφειλών, στο πλαίσιο της ταξινόμησης που υιοθετείται σε «παλαιές» και «νέες»
ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνονται τα εξής:
Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου
30/11/2017 («παλαιό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο») ανέρχονται σε 2.877,56 εκατ., σημειώνοντας
6

αύξηση κατά 7,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2017 (2.678,11 εκατ.),
επίδοση η οποία συνιστά υπέρβαση του ετήσιου στόχου ύψους 2.800 εκατ. κατά 2,8%. Οι
εισπράξεις της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της περιόδου
1/12/2017-30/11/2018 («νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο»), το οποίο υπολογίζεται σε 10.944,01 εκατ.,
ανέρχονται σε 2.640,09 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες του
προηγούμενου έτους (2.434,60 εκατ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση των εισπράξεων έναντι νέου
ληξιπροθέσμου υπολοίπου σημειώθηκε παρά την σημαντική μείωση του «νέου ληξιπροθέσμου
υπολοίπου» κατά 15,4% σε σχέση το αντίστοιχο ποσό του έτους 2017 (12.930,76 εκατ.).
Σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού του σχετικού με την είσπραξη έναντι νέου
ληξιπροθέσμου υπολοίπου κρίσιμου δείκτη αξιολόγησης, εξαιρούνται οι χαρακτηριζόμενες ως
«μη φορολογικές κατηγορίες», οι οποίες είναι οι εξής: 5-Λοιπές Εισφορές, 27-Έμμεσοι Υπέρ
Τρίτων, 31-Μισθώματα, 32- Υπηρεσίες, 36-Δάνεια, 37-Υπέρ Διαφόρων Τρίτων, 38-Λοιπά
Πρόστιμα μη φορολογικά, 39- Παράβολα, 41-Καταλογισμοί, 49-Λοιπά μη φορολογικά. Στο
πλαίσιο των παραπάνω εξαιρέσεων, οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018 έναντι
ληξιπροθέσμου υπολοίπου της περιόδου 1/12/2017-30/11/2018, εκτός των «μη φορολογικών
κατηγοριών», το οποίο ανέρχεται σε 9.149,64 εκατ., υπολογίζεται σε 2.538,83 εκατ. Τα παραπάνω
δεδομένα, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες διαγραφές ύψους 343,29 εκατ., διαμορφώνουν τον
δείκτη είσπραξης της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018, έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της
περιόδου 1/12/2017-30/11/2018, εκτός των «μη φορολογικών κατηγοριών», σε επίπεδο 28,8%.
Καθώς ο σχετικός στόχος για τον ετήσιο δείκτη είσπραξης ανέρχεται σε 24,0%, η παραπάνω
επίδοση συνιστά υπέρβαση του ετήσιου στόχου κατά 20,1%. Επιπλέον εξαιρώντας από το «νέο
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» εκτός των χαρακτηριζόμενων ως «μη φορολογικών κατηγοριών» τις
οφειλές συνολικού ύψους 82,62 εκατ., οι οποίες μέχρι το τέλος του έτους 2018 είχαν
χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, ο σχετικός δείκτης είσπραξης υπολογίζεται 29,1%.
Η πορεία των εσόδων κατά κατηγορία απεικονίζεται αναλυτικά στους πίνακες που
παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄.
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2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
2.1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
1) Τα βεβαιωθέντα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των 62.251,8
εκατ. ευρώ (χωρίς την επαναβεβαίωση του εισπρακτέου υπολοίπου την 31.12.2016) και
παρουσίασαν αύξηση κατά 23,5 εκατ. ευρώ έναντι του έτους 2016, ήτοι ποσοστό 0,04%.
2) Τα εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 54.212,6 εκατ.
ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 1.091,6 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 2,05% έναντι αυτών του
2016 και αύξηση 549,6 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων 53.663 εκατ. ευρώ, ήτοι
ποσοστό αύξησης 1,0%.
3) Οι επιστροφές ανέρχονται στο ποσό των 6.052 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 692
εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές για τις οποίες είχε δοθεί έκτακτη
χρηματοδότηση (ΑΥΟ 2/56170/ΔΛΔ ΦΕΚ 1894/Β΄/27-06-2016 & 2/57103/ΔΠΓΚ ΦΕΚ
1932/Β΄/29-06-2016). Το ποσό αυτό δεν επιβάρυνε το ποσό των επιστροφών του τακτικού
προϋπολογισμού. Επομένως οι επιστροφές που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχονται
στο ποσό των 5.360 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 3.289 εκατ. ευρώ, ήτοι εμφανίζονται
αυξημένες κατά 2.071 εκατ. ευρώ έναντι αυτών και σε ποσοστό 63%.
Στα ποσά των επιστροφών συμπεριλαμβάνονται επιστροφές που διενεργούνται τόσο μέσω
Τραπεζών (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), όσο και μέσω των Δ.Ο.Υ. (Φ.Π.Α.,
Κεφάλαιο κ.λ.π.).
4) Οι διαγραφές

ανέρχονται στο ποσό των 1.955,1 εκατ. ευρώ. Στις διαγραφές

περιλαμβάνονται τα ποσά εκπτώσεων (λόγω εφ’ άπαξ καταβολής) και οι διαγραφές λόγω λάθους
βεβαίωσης ποσών ή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
Έτσι με τα δεδομένα αυτά, το έτος 2017 στα έσοδα προϋπολογισμού παρέμεινε
ανείσπρακτο υπόλοιπο 100.123,9 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε και επαναβεβαιώθηκε στο
έτος 2018 σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014.
5) Ειδικά σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 έναντι
ληξιπροθέσμων οφειλών, στο πλαίσιο της ταξινόμησης που υιοθετείται σε «παλαιές» και «νέες»
ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνονται τα εξής:
Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου
30/11/2016 («παλαιό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο») ανέρχονται σε 2.678,11 εκατ., σημειώνοντας
αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2016 (2.475,27 εκατ.),
επίδοση η οποία συνιστά ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου ύψους 2.700 εκατ. κατά 99,2%.
Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της περιόδου
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1/12/2016-30/11/2017 («νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο»), το οποίο υπολογίζεται σε 12.930,76 εκατ.,
ανέρχονται σε 2.434,60 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 10,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες του
προηγούμενου έτους (2.727,31 εκατ.). Σε μεγάλο βαθμό η μείωση των εισπράξεων ερμηνεύεται
από τον περιορισμό του «νέου ληξιπροθέσμου υπολοίπου» κατά 7,0% σε σχέση το αντίστοιχο
ποσό του έτους 2016 (13.906,30 εκατ.).
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του δείκτη είσπραξης, βάσει του οποίου
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον καθορισμένο στόχο, εξαιρούνται οι
χαρακτηριζόμενες ως «μη φορολογικές κατηγορίες», οι οποίες είναι οι εξής: 5-Λοιπές Εισφορές,
27-Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων, 31-Μισθώματα, 32- Υπηρεσίες, 36-Δάνεια, 37-Υπέρ Διαφόρων Τρίτων,
38-Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά, 39- Παράβολα, 41-Καταλογισμοί, 49-Λοιπά μη φορολογικά.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εξαιρέσεων, οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017 έναντι
ληξιπροθέσμου υπολοίπου της περιόδου 1/12/2016-30/11/2017, εκτός των «μη φορολογικών
κατηγοριών», το οποίο ανέρχεται σε 10.875,10 εκατ., υπολογίζεται σε 2.390,78 εκατ. Τα
παραπάνω δεδομένα, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες διαγραφές ύψους 199,30 εκατ.,
διαμορφώνουν τον δείκτη είσπραξης της περιόδου 1/1/2017-31/12/2017, έναντι ληξιπροθέσμου
υπολοίπου της περιόδου 1/12/2016-30/11/2017, εκτός των «μη φορολογικών κατηγοριών», σε
επίπεδο 22,4%. Καθώς ο σχετικός στόχος για τον ετήσιο δείκτη είσπραξης ανέρχεται σε 23,5%, το
ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου υπολογίζεται 95,3%.
2.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
1) Τα βεβαιωθέντα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των 62.228,3
εκατ. ευρώ (χωρίς την επαναβεβαίωση του εισπρακτέου υπολοίπου την 31.12.2015) και
παρουσίασαν μείωση κατά 223.494,00 εκατ. ευρώ έναντι του έτους 2015, ήτοι ποσοστό -78,22%.
Υπενθυμίζουμε ότι το έτος 2015 υπήρξε στρέβλωση στα βεβαιωθέντα ποσά, η οποία προήλθε από
την λανθασμένη βεβαίωση Φ.Π.Α. ποσού 207.520 εκατ. ευρώ στη Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. Για το ποσό
αυτό είχε γίνει ισόποση διαγραφή. Εάν αφαιρέσουμε το ποσό της λανθασμένης βεβαίωσης
(207.520 εκατ. ευρώ) από το συνολικό ποσό βεβαίωσης έτους 2015, τα πραγματικά βεβαιωθέντα
έσοδα έτους 2015 ανήλθαν σε 78.202,30 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο τα βεβαιωθέντα έσοδα
έτους 2016 ποσού 62.228,3 εκατ. ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 15.974,0 εκατ. ευρώ έναντι
του έτους 2015, ήτοι ποσοστό -20,43%.
2) Τα εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 53.121,0 εκατ.
ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 3.422,2 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 6,89% έναντι αυτών του
2015 και αύξηση 746 εκατ. ευρώ

έναντι των προϋπολογισθέντων 52.375 εκατ. ευρώ, ήτοι

ποσοστό αύξησης 1,42%.
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3) Οι επιστροφές ανέρχονται στο ποσό των 4.289,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό
1.026,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές για τις οποίες είχε δοθεί
έκτακτη χρηματοδότηση (ΑΥΟ 2/56170/ΔΛΔ ΦΕΚ 1894/Β΄/27-06-2016 & 2/57103/ΔΠΓΚ ΦΕΚ
1932/Β΄/29-06-2016). Το ποσό αυτό δεν επιβάρυνε το ποσό των επιστροφών του τακτικού
προϋπολογισμού. Επομένως οι επιστροφές που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό ανέρχονται
στο ποσό των 3.263,4 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 3.268 εκατ. ευρώ, ήτοι εμφανίζονται
μειωμένες κατά 4,6 εκατ. ευρώ έναντι αυτών και σε ποσοστό -0,14%.
Στα ποσά των επιστροφών συμπεριλαμβάνονται επιστροφές που διενεργούνται τόσο μέσω
Τραπεζών (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), όσο και μέσω των Δ.Ο.Υ. (Φ.Π.Α.,
Κεφάλαιο κ.λ.π.).
4) Οι διαγραφές

ανέρχονται στο ποσό των 1.840,4 εκατ. ευρώ. Στις διαγραφές

περιλαμβάνονται τα ποσά εκπτώσεων (λόγω εφ’ άπαξ καταβολής) και οι διαγραφές λόγω λάθους
βεβαίωσης ποσών ή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
Έτσι με τα δεδομένα αυτά, το έτος 2016 στα έσοδα προϋπολογισμού παρέμεινε
ανείσπρακτο υπόλοιπο 94.039,9 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε και επαναβεβαιώθηκε στο έτος
2017 σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014.
5) Ειδικά σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 έναντι
ληξιπροθέσμων οφειλών, στο πλαίσιο της ταξινόμησης που υιοθετείται σε «παλαιές» και «νέες»
ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνονται τα εξής:


Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου

30/11/2015 («παλαιό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο») ανέρχονται σε 2.475,27 εκατ., σημειώνοντας
αύξηση κατά 50,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 2015 (1.640,52 εκατ.), επίδοση η
οποία συνιστά ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου ύψους 2.050 εκατ. κατά 120,7%.


Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της

περιόδου 1/12/2015-30/11/2016 («νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο»), το οποίο υπολογίζεται σε
13.906,30 εκατ., ανέρχονται σε 2.727,31 εκατ., υψηλότερες κατά 21,4% σε σχέση με τις
αντίστοιχες του προηγούμενου έτους (2.246,91 εκατ.).
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του δείκτη είσπραξης, βάσει του οποίου
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον καθορισμένο στόχο, εξαιρούνται οι
χαρακτηριζόμενες ως «μη φορολογικές κατηγορίες», οι οποίες είναι οι εξής: 5-Λοιπές Εισφορές,
27-Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων, 31-Μισθώματα, 32-Υπηρεσίες, 36-Δάνεια, 37-Υπέρ Διαφόρων Τρίτων,
38-Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά, 39-Παράβολα, 41-Καταλογισμοί, 49-Λοιπά μη φορολογικά.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εξαιρέσεων, οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016
έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της περιόδου 1/12/2015-30/11/2016, εκτός των «μη
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φορολογικών κατηγοριών», το οποίο ανέρχεται σε 12.157,35 εκατ., υπολογίζεται σε 2.682,13
εκατ. Τα παραπάνω δεδομένα, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες διαγραφές ύψους 232,03 εκατ.,
διαμορφώνουν τον δείκτη είσπραξης της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, έναντι ληξιπροθέσμου
υπολοίπου της περιόδου 1/12/2015-30/11/2016, εκτός των «μη φορολογικών κατηγοριών», σε
επίπεδο 22,5%. Καθώς ο σχετικός στόχος για τον ετήσιο δείκτη είσπραξης ανέρχεται σε 23%, το
ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου υπολογίζεται 97,8% .
2.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
1) Τα βεβαιωθέντα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των 285.722,3
εκατ. ευρώ (χωρίς την επαναβεβαίωση του εισπρακτέου υπολοίπου την 31.12.2014). Το ποσό αυτό
βρίσκεται έξω από το πλαίσιο κανονικότητας που συνθέτει την ιστορικότητα των ποσών που
βεβαιώνονται κάθε έτος λόγω στρέβλωσης που προήλθε από λανθασμένη βεβαίωση Φ.Π.Α.
ποσού 207.520 εκατ. ευρώ στη Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, όπως επισημάνθηκε και στο ενημερωτικό
σημείωμα στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις 06/11/2015. Για το ποσό
αυτό έγινε ισόποση διαγραφή.
2) Τα εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 49.698,8 εκατ.
ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή μείωση 372,7 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση 0,74% έναντι αυτών του 2014
και μείωση 4.049,20 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων 53.748 εκατ. ευρώ, ήτοι σε
ποσοστό -7,53% έναντι αυτών.
3) Οι επιστροφές ανέρχονται στο ποσό των 3.108,2 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων
2.877 εκατ. ευρώ, ήτοι εμφανίζονται αυξημένες κατά 231,2 εκατ. ευρώ έναντι αυτών και σε
ποσοστό 8,04%.
Στα ποσά των επιστροφών συμπεριλαμβάνονται επιστροφές που διενεργούνται τόσο μέσω
Τραπεζών (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), όσο και μέσω των Δ.Ο.Υ. (Φ.Π.Α.,
Κεφάλαιο κ.λ.π.).
4) Οι διαγραφές ανέρχονται στο ποσό των 225.200,2 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, ποσό
207.520 εκατ. ευρώ αφορά στη διαγραφή λανθασμένης βεβαίωσης Φ.Π.Α. όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
Στις διαγραφές περιλαμβάνονται τα ποσά εκπτώσεων (λόγω εφ’ άπαξ καταβολής) και οι
διαγραφές λόγω λάθους βεβαίωσης ποσών ή βάσει δικαστικών αποφάσεων.
Έτσι με τα δεδομένα αυτά, το έτος 2015 στα έσοδα προϋπολογισμού παρέμεινε
ανείσπρακτο υπόλοιπο 86.773 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε και επαναβεβαιώθηκε στο έτος
2016 σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4270/2014.
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5) Ειδικά σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 έναντι
ληξιπροθέσμων οφειλών, στο πλαίσιο της ταξινόμησης που υιοθετείται σε «παλαιές» και «νέες»
ληξιπρόθεσμες οφειλές, επισημαίνονται τα εξής:


Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου

30/11/2014 («παλαιό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο») ανέρχονται σε 1.640,53 εκατ., σημειώνοντας
αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 2014 (1.563,20 εκατ.), επίδοση η
οποία συνιστά ποσοστό επίτευξης του ετήσιου στόχου ύψους 1.700 εκατ. κατά 96,5%.


Οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της

περιόδου 1/12/2013-30/11/2014 («νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο»), το οποίο υπολογίζεται σε
15.916,48 εκατ., ανέρχονται σε 2.260,71 εκατ., υψηλότερες κατά 6,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες
του προηγούμενου έτους (2.116,52 εκατ.). Επισημαίνεται ότι ο στόχος είσπραξης για την
συγκεκριμένη κατηγορία, τέθηκε έναντι του χαρακτηριζόμενου ως «Αποτελεσματικού
Ληξιπροθέσμου Υπολοίπου», το οποίο διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας τα εξής κριτήρια: α) Δεν
περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από κατηγορίες φόρων με ιδιαίτερα
χαμηλή εισπρακτική απόδοση, β) Δεν περιλαμβάνει κατηγορίες πτωχών οφειλετών, δημοσίωνδημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και μηδενικά και προσωρινά Α.Φ.Μ., γ) Περιλαμβάνει οφειλές,
οι οποίες ταξινομούνται εντός προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο των παραπάνω κριτηρίων, οι
εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 έναντι «Αποτελεσματικού Ληξιπροθέσμου
Υπολοίπου» της περιόδου 1/12/2014-30/11/2015, το οποίο ανέρχεται σε 8.646,03 εκατ.,
υπολογίζεται σε 1.640,53 εκατ. Τα παραπάνω δεδομένα, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες
διαγραφές ύψους 294,82 εκατ., διαμορφώνουν δείκτη είσπραξης της περιόδου 1/1/201531/12/2015, έναντι «Αποτελεσματικού Ληξιπροθέσμου Υπολοίπου» της περιόδου 1/12/201430/11/2015, 26,1%. Καθώς ο σχετικός στόχος είσπραξης ανέρχεται σε 25%, η προαναφερόμενη
επίδοση συνιστά υπέρβαση του στόχου.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Από

τον

Οργανισμό

της

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Εσόδων

(Δ.ΟΡΓ.Α

1036960/10.3.2017, ΦΕΚ Β΄ 968/22.3.2017) προβλέπεται επακριβώς η διάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητες των υπαγόμενων σε αυτήν Υπηρεσιών.
Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης είναι η
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης
αυτών, ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, η
διασφάλιση της συνεργασίας με όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών
καθώς και η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων των Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης.
Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται επτά (7) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οχτώ (8)
Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Εκατόν δέκα οκτώ (113) Περιφερειακές Υπηρεσίες
(Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Δ.Ο.Υ.).
Σημειώνεται ότι βάση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14.5.2018 (ΦΕΚ Β΄
1771/18.5.2018) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συγχωνεύτηκε από 18.06.2018 η Δ.Ο.Υ. Β΄
Λάρισας (Α΄- Β΄ τάξεως) με τη Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας (Α΄ τάξεως), η οποία μετονομάστηκε σε
«Δ.Ο.Υ. Λάρισας». Περαιτέρω, βάση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1125548 ΕΞ 2018/22.8.2018
(ΦΕΚ Β΄ 3805/4.9.2018) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συγχωνεύτηκε από 08.10.2018 η
Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου (Α΄- Β΄ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (Α΄ τάξεως) καθώς και η
Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά (Α΄- Β΄ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά (Α΄ τάξεως). Επιπλέον, συγχωνεύτηκε
από 22.10.2018 η Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών (Α΄- Β΄ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών (Α΄ τάξεως) καθώς
και η Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά (Α΄- Β΄ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά (Α΄ τάξεως).
Επιπλέον, βάση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1048863 ΕΞ 2019/1.4.2019 (ΦΕΚ Β΄
1195/9.4.2019) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συστάθηκε μία (1) Ειδική Αποκεντρωμένη
Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής».
Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης διαρθρώνεται ως εξής:
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 Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας
o Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης,
o Διεύθυνση Ελέγχων,
o Διεύθυνση Εισπράξεων,
o Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας,
o Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας,
o Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου,
o Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Έργο των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι κατά κύριο λόγο ο διοικητικός
σχεδιασμός και συντονισμός για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την τυχόν
αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας στα πλαίσια της εκτέλεσης του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
της Α.Α.Δ.Ε., η εποπτεία και παροχή εντολών και οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η χάραξη στρατηγικής για τους
διενεργούμενους ελέγχους, αλλά και για τη βελτιστοποίηση της είσπραξης. Επίσης, έργο τους
είναι η ανάλυση και παρακολούθηση της εικόνας του φορολογούμενου, η βελτίωση της
συμμόρφωσης των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους
υποχρεώσεων, η συνεργασία με Υπουργεία, Υπηρεσίες ή Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, για την παροχή πληροφοριών σε πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.
 Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
o Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη των
οφειλών που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, την επιδίωξη της είσπραξης
των οφειλών με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές και οφειλέτες που
καθορίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών
ανεπίδεκτων είσπραξης.
o Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την
επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών με χρέη σε
Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι
οποίες διατηρούν την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών
αρμοδιότητάς τους.
o Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί Υπηρεσία φορολογικού
ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης με έδρα το Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον
αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
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o Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο αποτελεί Υπηρεσία
φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης με έδρα το Δήμο Αθηναίων και η κατά
τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια
o Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και
Πατρών, που έχουν βασικό έργο την αποτελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση των
Δ.Ο.Υ. της χωρικής τους αρμοδιότητας αλλά και την υποστήριξη του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για την αξιολόγηση της απόδοσης του
Έργου των Δ.Ο.Υ.
 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
o Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης,

επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα

«Ελέγχων» και «Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης».
o Δ.Ο.Υ. Α΄& Β΄ τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες δεν λειτουργούν Τμήματα
«Ελέγχων» και «Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης».
o Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος στις οποίες δεν λειτουργούν
Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης».
Οι Δ.Ο.Υ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως οι βασικές μονάδες επεξεργασίας και ελέγχου
της φορολογητέας ύλης και ως τα κύτταρα και τα φυτώρια στήριξης του όλου φοροελεγκτικού
συστήματος.
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Απολογιστικά στοιχεία έτους 2018
Κατά το 2018 τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων έχουν ως εξής:


Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ελέγχθηκαν 417 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές
φόρων,

προσαυξήσεων

και

προστίμων

606.745.305,47

ευρώ

και

από

το

Κ.Ε.Φ.Ο.ΜΕ.Π. ελέγχθηκαν 930 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές
φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 130.069.893,59 ευρώ.


Από τις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης ελέγχθηκαν
2.771 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και
προστίμων 210.257.099,91 ευρώ.



Από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. ελέγχθηκαν 22.246 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά
διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 951.304.786,51 ευρώ.

Συνολικά ελέγχθηκαν από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ. 26.779 επιχειρήσεις και
βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 1.898.377.085,48 ευρώ.
Επιπλέον οι Δ.Ο.Υ. το έτος 2018 διενήργησαν 2.736 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με
συνολική βεβαίωση 20.840.688,71 ευρώ.
Τέλος, διενεργήθηκαν 86.942 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των
φορολογικών υποχρεώσεων, από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ., και διαπιστώθηκαν σε 22.339 από τους
ελέγχους αυτούς συνολικά 71.334 παραβάσεις. Η μέση παραβατικότητα των επιχειρήσεων που
ήλεγξαν τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στο εν λόγω διάστημα ήταν 25,69 %.
2.2. Απολογιστικά στοιχεία πρώτου οκταμήνου 2019.
Μέσα στο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, 2019, ελέγχθηκαν από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ 276
υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 136.587.057,75
ευρώ, από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π ελέγχθηκαν 506 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων,
προσαυξήσεων και προστίμων 21.123.435,65 ευρώ και από τις Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων
Εταιριών 1.359 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων
85.060.324,81 ευρώ.
Από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ., ελέγχθηκαν 12.428 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων,
προσαυξήσεων και προστίμων 355.394.297,73 ευρώ.
Επιπλέον οι Δ.Ο.Υ. κατά το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους διενήργησαν 1.658 ελέγχους
φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση 17.556.719,89 ευρώ.
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Τέλος, διενεργήθηκαν 53.300 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των
φορολογικών υποχρεώσεων, από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ., και διαπιστώθηκαν σε 15.707 από τους
ελέγχους αυτούς συνολικά 37.626 παραβάσεις. Η μέση παραβατικότητα των επιχειρήσεων που
ήλεγξαν τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στο εν λόγω διάστημα ήταν 29,47% ."
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κατά το φορολογικό έτος 2018 ψηφίστηκαν διατάξεις με στόχο τη ρύθμιση ουσιαστικών
ζητημάτων που αφορούν στη φορολόγηση των εισοδημάτων και την ομαλή εφαρμογή του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται
από την 1.1.2014 και μετά. Επίσης, εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι από την
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.), αλλά και από άλλες επισπεύδουσες
υπηρεσίες με τη συμμετοχή της Δ.Ε.Α.Φ. σε αυτές.
1.1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών, Νομικών Προσώπων/Οντοτήτων και Πλοίων.
Σχεδιάστηκαν τα απαραίτητα έντυπα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων καθώς και στην ειδική φορολογία των πλοίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ). Τα έντυπα αυτά σχεδιάζονται και τυπώνονται έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας. Συντάχθηκε, επίσης, νέο φυλλάδιο
με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων σε
συνεργασία με την παραπάνω Διεύθυνση.
Το νομοθετικό έργο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, αναφορικά με τη
φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων/οντοτήτων καθώς και με τη φορολόγηση των
πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών συνοψίζεται στα ακόλουθα:
1.1.1. Νομοθετικές Διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄5/18.1.2018) (Άρθρα 27, 353, 354, 397 και 398)
επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Εισήχθη στον ν.4172/2013 (ΚΦΕ), μετά το άρθρο 71, «Μέρος Έβδομο – Φορολογικά
Κίνητρα»

στο

«Κεφαλαιοποίηση

οποίο

εντάχθηκαν

αφορολόγητων

νέα

άρθρα

αποθεματικών

71Α

«Κίνητρα

εισηγμένων

Ευρεσιτεχνίας»,
εταιρειών»

και

71Β
71Γ

«Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε». Σύμφωνα
με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την τροποποίηση αυτή οι υφιστάμενες διατάξεις που
αφορούν φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων
αποθεματικών εντάσσονται στον ΚΦΕ για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας με ταυτόχρονη
κατάργηση των άρθρων 71 του ν.3842/2010, 101 του ν.1892/1990 και 13 του ν.1473/1984.
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β) Ορίστηκε ότι για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό
Κτηματολόγιο (Φορέας) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013, καθώς και ότι απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό
τέλος ή άλλο φόρο άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και
συμπαρομαρτούντες φόρου και τέλη.
γ) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3887/2010, όπως αυτές ίσχυαν μετά
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 116 του ν.4070/2012, καταργώντας
με τον τρόπο αυτό τον ειδικό τρόπο φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ.
αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές
καταργήθηκε η επιβολή φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του Φ.Δ.Χ. οχήματος, ο οποίος
καταβαλλόταν πριν από την πράξη μεταβίβασης αυτού. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για
μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 17.1.2018 και μετά.
δ) Καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2520/1997 περί χρηματοδοτικής
μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων.
ε) Καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 για
μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2017 και μετά και ως εκ τούτου η φορολογική μεταχείριση
των καταβαλλόμενων μερισμάτων προς μετόχους ΚΤΕΛ από ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, από 1.1.2017 και εφεξής, ακολουθεί εκείνη του ν.4172/2013.
στ) Καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 οι οποίες
αφορούσαν σε φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτηρίων που χορηγούνταν σε ιδιοκτήτες και
μισθωτές ακινήτων στις περιοχές «Γεράνι» και «Μεταξουργείο» του Ιστορικού Κέντρου της
Αθήνας (πλην επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα).
η) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 18 και 19 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και προβλέφθηκε η
δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών, χρεωστικών, πιστωτικών και
μηδενικών φορολογικών δηλώσεων και μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου και μέχρι την
κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με διαφορετικές κυρώσεις,
ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για δηλώσεις που
υποβάλλονται από 17.1.2018 και μετά.
θ) Τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 72 του ΚΦΔ προκειμένου οι νέες
διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ίδιου νόμου να εφαρμόζονται, με έναρξη ισχύος την
17.1.2018, και σε υποθέσεις που ανάγονται σε χρόνο πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
ΚΦΔ (ήτοι έως 31.12.2019), για τις οποίες έχει εφαρμογή η μεταβατική ρύθμιση της παρ. 18 του
άρθρου του ΚΦΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν.4509/2017.
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2. Με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α΄84/15.5.2018) (Άρθρα 114 και 142) επήλθαν οι
ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.4172/2013:
α) Προστέθηκε περίπτωση ι΄ στην παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 σύμφωνα με την
οποία, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι αμοιβές που καταβάλλονται σε συνάλλαγμα
από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.) στα μέλη της – ζωγράφους με
το πόδι και το στόμα οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία
της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.
β) Αντικαταστάθηκε η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2016» από τη φράση «κατά τα
φορολογικά έτη 2016 και 2017» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 35Α του άρθρου 72 του ν.4172/2013.
Δηλαδή, παρατάθηκε για ακόμα ένα φορολογικό έτος (2017) η ως άνω μεταβατική διάταξη,
σύμφωνα με την οποία οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι που δεν ασκούν
επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα και το πραγματικό τους εισόδημα δεν
υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και παράλληλα το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 9.500 ευρώ, φορολογούνται ως μισθωτοί με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και
τις μειώσεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013.
γ) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 με το
οποίο εισάγεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που
προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του
προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της
1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3995).
δ) Τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 και
ρυθμίστηκε ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης (και κατ’ επέκταση και των υπόλοιπων
δόσεων) για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.
ε) Παρατάθηκε η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του
ν.2579/1998 προθεσμία, σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας των
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του ως άνω
άρθρου και νόμου (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ), από τη λήξη
της έως και τις 31.12.2018.
3. Με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 (Α΄105/14.6.2018) (Άρθρα 14, 114, 115, 116 και 117)
επήλθε αναμόρφωση στις υφιστάμενες διατάξεις του ν.4172/2013 και ρυθμίστηκαν τα ακόλουθα:
α) Προβλέφθηκε ότι οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες,
χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων
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εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο,
τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτων με
εξαίρεση τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον φόρο δωρεάς και κληρονομίας.
β) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 27Α του ν.4172/2013,
σύμφωνα με το οποίο οι κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες σε πιστωτικά ιδρύματα που
αποκτώνται από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα αυτοδικαίως και χωρίς
αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
γ) Τροποποιήθηκε η περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 και
επαναδιατυπώθηκε η έννοια του κέντρου ζωτικών συμφερόντων.
δ) Διασφαλίστηκε η μονιμότητα της ισχύουσας για τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017,
μεταβατικής διάταξης των παρ.35 και 35Α του άρθρου 72 του ν.4172/2013 με την προσθήκη τριών
νέων εδαφίων στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Με τις νέες διατάξεις, που
ισχύουν από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα, ορίστηκε ότι στα εισοδήματα που αποκτούν
οι

περιστασιακά

ή

ευκαιριακά

απασχολούμενοι,

εφόσον

δεν ασκούν

επιχειρηματική

δραστηριότητα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή αγροτική ατομική
δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (μισθοί,
συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των
1.900 έως 2.100 ευρώ του άρθρου 16, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Εάν
το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29.
ε) Αντικαταστάθηκαν στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 οι λέξεις «το Ελληνικό
Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει»
από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία», για
νομοτεχνικούς λόγους, με σκοπό την εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ με τα
λογιστικά πρότυπα.
στ) Αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 και από το φορολογικό έτος
2018 και επόμενα εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι πωλήσεις από
φυσικά πρόσωπα περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική
αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού

ή έχουν διακρατηθεί για χρονικό διάστημα

μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
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ζ) Προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του ν.4172/2013, προκειμένου από το
φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, να μην νοείται ως μεμονωμένη πράξη η μεταβίβαση
περιουσιακού στοιχείου η οποία εμπίπτει στις διατάξεις των 41 και 42 περί μεταβίβασης ακίνητης
περιουσίας και τίτλων αντίστοιχα.
η) Τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4172/2013 έτσι ώστε, από το φορολογικό έτος 2018
και επόμενα, να υπάγονται πλέον στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις
αγορές χρεογράφων, οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά
συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.
θ) Αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 και
ορίστηκε ότι, κατ’ εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας
μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία
προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαλλάσσεται από τον φόρο. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το φορολογικό έτος 2018
και επόμενα.
ι) Προστέθηκε νέο τέταρτο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013, με το
οποίο ορίζεται ότι ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής
ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος
κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Οι διατάξεις αυτές
έχουν εφαρμογή, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
ια) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013,
σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται πέραν του φόρου εισοδήματος και από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια
τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες,
καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, από το φορολογικό
έτος 2018 και επόμενα.
ιβ) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 και
ορίστηκε ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), στις καθαρές
αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις
καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία
δημοσίευσής του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018.
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ιγ) Τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 και
αντικαταστάθηκαν οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» με τις λέξεις «με το άρθρο 32» για
νομοτεχνικούς λόγους, καθόσον το άρθρο 31 του ΚΦΔ (περί άμεσου προσδιορισμού του φόρου)
δεν έχει εφαρμογή στα φυσικά πρόσωπα.
ιδ) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 και
ρυθμίστηκε η καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Οι διατάξεις αυτές
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018 και μετά
και επομένως, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2017.
ιε) Τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013, έτσι
ώστε, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα, η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα να
μειώνεται στο μισό όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
και όχι όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά. Οι νέες διατάξεις ισχύουν από το φορολογικό
έτος 2018 και επόμενα.
ιζ) Προστέθηκε άρθρο 71Δ στο ν.4172/2013 με τις διατάξεις του οποίου παρέχονται
κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στα φυσικά
πρόσωπα καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προχωρούν σε αντίστοιχες
προσλήψεις.
ιη) Προστέθηκε άρθρο 71Ε στο ν.4172/2013 με τις διατάξεις του οποίου παρέχονται
κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επενδύουν
σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων.
ιθ) Προστέθηκε νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 24 του ν.4172/2013 θεσπίζονται
οικονομικά κίνητρα για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
ορίστηκε ότι το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένεται
με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ προσαυξημένους
κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του
10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις
14.6.2018 και εφεξής.
κ) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 115 αντικαθίσταται η περ. στ` του άρθρου 23
του ν. 4172/2013 ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «ή λήψη», με σκοπό τη νομοτεχνική διόρθωση της
διάταξης καθόσον δε νοείται ως δαπάνη η λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό
αδίκημα.
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κα) Με τις διατάξεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018
καταργείται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» της
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 και τα κριτήρια πλήρωσης αυτού και παράλληλα, στην
περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 24 εισάγεται ο όρος «χρηματοδοτική μίσθωση» των διατάξεων του
ν. 4308/2014, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως ο ορισμός που χρησιμοποιείται στο φορολογικό
νομοθετικό πλαίσιο με αυτόν των Ε.Λ.Π.
κβ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 5.γ του άρθρου 115 του πιο πάνω νόμου
τροποποιείται ο πίνακας της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με το πιο πάνω
άρθρο: i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές)» και ii. η περίπτωση
«Μέσα Μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων
και σκαφών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και
σκάφη».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις πιο πάνω διατάξεις τροποποιείται o πίνακας
της παραγράφου 4 του άρθρου 24 και ορίζεται ότι αφενός αποσβένονται τόσο οι εσωτερικές όσο
και οι διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές με συντελεστή 12% και αφετέρου, προκειμένου
για την αντιμετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν προκύψει από
την ερμηνεία των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των μέσων μεταφοράς ατόμων, όλα τα
μέσα μεταφοράς ατόμων εξαιρουμένων των τρένων, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και
σκαφών αντιμετωπίζονται ενιαία και αποσβένονται με συντελεστή 16%.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του άρθρου 115 του ν.
4549/2018, προκειμένου για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των συγκεκριμένων κατηγοριών
παγίων από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
κγ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του ν.4549/2018 αντικαταστάθηκε
η παράγραφος 5 του άρθρου 27 ν.4172/2013. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι σε
περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός
φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από
αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της
δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως
προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 δεν έχουν εφαρμογή.
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Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιείται, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, ο
ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας για την αποφυγή καταστρατήγησης της δυνατότητας
έκπτωσης ζημιών μέσω της απόκτησης ζημιογόνων εταιρειών.
Ειδικότερα, δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4172/2013
περί μεταφοράς ζημίας της εταιρείας, της οποίας η μετοχική σύνθεση μεταβάλλεται με
αποτέλεσμα να καθίσταται ελεγχόμενη, τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους
όσο και για τις μεταφερόμενες από προηγούμενα έτη φορολογικές ζημίες, αν κατά τη διάρκεια
ενός φορολογικού έτους ισχύουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1) μεταβληθούν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο οικείο φορολογικό έτος: α) η
μετοχική της σύνθεση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% της αξίας μετοχικού κεφαλαίου ή του
συνολικού αριθμού των μετοχών ή β) η έμμεση ιδιοκτησία στην εταιρεία αυτή σε ποσοστό που
υπερβαίνει το ίδιο ως άνω ποσοστό της αξίας μετοχικού κεφαλαίου ή του συνολικού αριθμού των
μετοχών ή γ) τα δικαιώματα ψήφου που διατηρεί ένας μέτοχος ή εταίρος στην επιχείρηση αυτή σε
ποσοστό που υπερβαίνει το 33% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και
2) σημειώνεται μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που
συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου σημαντική αλλαγή
δραστηριότητας της εταιρείας εάν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυτής κατά το έτος μεταβολής
σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών το αμέσως προηγούμενο έτος μεταβάλλεται σε ποσοστό άνω
του 50%.
Περαιτέρω, διαγράφονται οι λέξεις «μετοχικού κεφαλαίου», προκειμένου οι διατάξεις
αυτές να καταλαμβάνουν όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45. Οι
νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2014.
κδ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 115 του νόμου αυτού γίνονται
νομοτεχνικές διορθώσεις στο άρθρο 63 του ν.4172/2013 προκειμένου, κατά την αιτιολογική
έκθεση του νόμου, να συμφωνούν οι σχετικές διατάξεις με το περιεχόμενο των αντίστοιχων
διατάξεων της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών).
κε) Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018 προστίθεται νέα
παράγραφος στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία όταν νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη
διανεμηθέντα κέρδη του νομικού πρόσωπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά
εμφανίζονται κατά τον χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου με τον συντελεστή της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
(ήτοι 15%). Ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του
φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα πιο πάνω
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αναφερόμενα ισχύουν και σε περίπτωση μετατροπής AE, ΕΠΕ ή ΙΚΕ σε προσωπική εταιρεία, με
αποτέλεσμα να αλλάζει η κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Ο φόρος
αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής.
κστ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 115 του νόμου αυτού αντικαθίσταται
η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση, αφενός μεν οι διατάξεις του ΚΦΕ περί μη συνεργάσιμων κρατών να ανταποκρίνονται στις
διεθνείς εξελίξεις, αναφορικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και αφετέρου να
ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια συμμόρφωσης σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια του
Παραρτήματος V των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου ECOFIN στις 5.12.2017 (15429/17) FISC
345 ECOFIN 1088, σχετικά με τον Ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών
δικαιοδοσιών. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία καθορίζει τα μη
συνεργάσιμα κράτη.
κζ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 115 του νόμου αυτού τροποποιείται η
παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 προκειμένου για τα εισπραττόμενα μερίσματα, για
τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, να εκπίπτει το ποσό του
αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών και το ποσό του φόρου
που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος και όχι το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για μερίσματα που εισπράττονται από
το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
4. Με τις διατάξεις του ν. 4551/2018 (Α΄116/2.7.2018) (Άρθρο 7) ρυθμίστηκε η
φορολογική μεταχείριση του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), ήτοι του
ποσού που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά
του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι
Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου
επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με
μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής
μεταφοράς για την ίδια απόσταση).
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5. Με την Π.Ν.Π. Α΄ 138/26.7.2018 (Άρθρα 3,4,5,6 και 20) ρυθμίστηκαν ζητήματα
παράτασης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, καταβολής φόρου εισοδήματος,
έκπτωσης χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυρόπληκτων και τέθηκαν φορολογικές ρυθμίσεις
για πυρόπληκτους. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν.4576/2018 (Α΄196/27.11.2018) (Άρθρο 3), η
ανωτέρω Π.Ν.Π κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Με τις διατάξεις του ν. 4569/2018 (Α΄179/11.10.2018) (Άρθρο 35) επήλθε τροποποίηση
του άρθρου 14 του ν.4172/2013 αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της
πτητικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
7. Με τις διατάξεις του ν. 4577/2018 (Α΄199/3.12.2018) (Άρθρο 17) τροποποιήθηκε το
άρθρο 31 του ν. 3986/2011 αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος και πιο συγκεκριμένα:
α) Καταργήθηκε, για λόγους νομοτεχνικούς η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν.3986/2011, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος τέλους επιτηδεύματος
500 ευρώ από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς
Εργαζομένων, καθώς οι εν λόγω Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εξαιρούνται
γενικώς από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος με βάση τις κοινοποιούμενες
διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου.
β) Ορίστηκε ότι, από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί
συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού
Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε
εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.
8. Με τις διατάξεις του ν. 4579/2018 (Α΄201/3.12.2018) (Άρθρο 23) επήλθε τροποποίηση
του άρθρου 58 του ν.4172/2013, η οποία συνίσταται σε σταδιακή μείωση του συντελεστή
φορολόγησης εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά μία ποσοστιαία
μονάδα ανά έτος από 29% σε 25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022
και επόμενα, αρχής γενομένης από το εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο
φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1
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της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4261/2014, αυτά εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή
είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).
9. Με τις διατάξεις του ν. 4582/2018 (Α΄208/11.12.2018) (Άρθρο 86) προστέθηκε νέο
εδάφιο στην παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των
εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15
τουν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων
κατηγοριών), σύμφωνα με το οποίο μετά την παρακράτηση με συντελεστή 20% που ορίζεται με
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 60 του ΚΦΕ, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων για τα εν λόγω εισοδήματα.
10. Με τις διατάξεις του ν. 4583/2018 (Α΄212/18.12.2018) (Άρθρα 59 και 101) επήλθαν οι
ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΦΕ:
α) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 34 και 67 του ν.4172/2013 ώστε να ρυθμιστούν για τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επομένων ζητήματα σχετικά με
τη δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των συζύγων
(συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων των εξαρτώμενων μελών και των τεκμαρτών δαπανών
στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη χωριστή βεβαίωση φόρου
εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υποβάλλεται κοινή ή χωριστή δήλωση από τους συζύγους.
β) Παρατάθηκε η αναστολή των διατάξεων φορολόγησης της υπεραξίας μεταβίβασης
ακινήτων του άρθρου 41 του ν.4172/2013 μέχρι και την 31.12.2019.
11. Με τις διατάξεις του ν. 4587/2018 (Α΄218/24.12.2018) (Άρθρα 57 και 60) επήλθαν οι
ακόλουθες μεταβολές:
α) Αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και
ορίστηκε ότι για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης
αυτών.
β) Παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 10 του ν.2579/1998 αναφορικά με τη φορολογική
μεταχείριση της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία Δ.Χ. οχημάτων (ταξί,
τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ) έως και τις 31.12.2019.
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1.1.2. Υπουργικές Αποφάσεις
Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών:
1.

ΠΟΛ.1024/2018 (Β΄542/16.02.2018) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία

καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65
του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017.
2.

ΠΟΛ.1080/2018

(Β΄1981/01.06.2018)

Απόφαση

Υφυπουργού

Οικονομικών

αναφορικά με την υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
3.

Αριθ. πρωτ. 52738/ΔΕΚΝΤ55 (Β΄1843/22.05.2018) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και

Ανάπτυξης και Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν.
4172/2013 (Α' 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α'5).
4.

ΠΟΛ.1121/2018 (Β΄2478/27.06.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με την

οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
5.

ΠΟΛ.1138/2018 (Β΄3012/25.07.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με την

οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
6.

ΠΟΛ.1139/2018 (Β΄3011/25.07.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με την

οποία τροποποιήθηκε η

ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄136) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών

αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται
υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου
38 του ν.2873/2000.
7.

ΠΟΛ.1146/2018 (Β΄3020/26.07.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με την

οποία δόθηκε παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α)
αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε
υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι
και β΄ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού,
είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.
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8.

ΠΟΛ.1154/2018

(Β΄

3253/08.08.2018)

Απόφαση

Υπουργού

Οικονομικών,

Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής
ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού
απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ,
διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της
Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς
και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
9.

ΠΟΛ.1159/3.8.2018 (Β΄3391/10.08.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών για

τον καθορισμό των βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες
μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
Α΄77)
10. ΠΟΛ.1209/12.11.2018 (Β΄5092/14.11.2018) Κ.Υ.Α Υπουργού Οικονομικών και
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας
καταχώρησης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του
Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά
θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.
11. ΠΟΛ.1221/26.11.2018 (Β΄5597/12.12.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό των
προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
12. Αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018/13.12.2018 (Β΄ 5619/13.12.2018) Απόφαση
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία επήλθε τροποποίηση της
45231/20.04.2017 (ΦΕΚ Β' 1445) κοινής υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης
Πληρωμών με Κάρτα", σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).
13. Επιμέλεια έκδοσης σαράντα πέντε (45) Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού

Οικονομικών,

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε
θέματα φορολογικών Δ/νσεων της Α.Α.Δ.Ε., που αναφέρονται στην νηολόγηση αντίστοιχα
σαράντα πέντε (45) ποντοπόρων πλοίων στην ελληνική σημαία μέσα στο έτος 2018.
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1.1.3. Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.:
1.

ΠΟΛ.1044/2018 (Β΄880/13.03.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκε ο Τύπος και περιεχόμενο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από
Επιχειρηματική Δραστηριότητα» - Έντυπο Ε3.
2.

ΠΟΛ.1045/2018 (Β΄ 881/13.03.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκε ο Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα,
τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.
3.

ΠΟΛ.1057/2018 (Β΄1137/28.03.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκε ο Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
4.

ΠΟΛ.1068/2018 (Β΄1319/17.04.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκε ο Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που
συνυποβάλλονται με αυτή.
5.

ΠΟΛ.1150/2018 (Β΄3220/06.08.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 6 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23
και 24 Ιουλίου 2018.
6.

ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579/22.08.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με την

υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
7.

ΠΟΛ.1168/2018 (Β΄3717/30.08.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

καθορίστηκε ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση
κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ
του ν.4172/2013.
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8.

ΠΟΛ.1170/2018 (Β΄3720/30.08.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία

τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» - Καθορισμός
τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.
9.

ΠΟΛ.1194/2018 (Β΄4782/25.10.2018) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία

τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
10. ΠΟΛ.1244/2018 (Β’6044/31.12.2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία για τον
καθορισμό των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου
όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167).
1.1.4. Εγκύκλιοι Διαταγές
Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους εκδόθηκαν οι ακόλουθες εγκύκλιοι σχετικά με τη φορολόγηση φυσικών προσώπων:
1.

ΠΟΛ.1014/29.01.2018 εγκύκλιος αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου
99 του ν.4446/2016.
2.

ΠΟΛ.1020/01.02.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. πρωτ. 266/2017

γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
3.

ΠΟΛ.1023/12.02.2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις

φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί
συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της.
4.

ΠΟΛ.1029/15.02.2018 εγκύκλιος αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της

περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα
αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.
5.

ΠΟΛ.1035/28.02.2018 εγκύκλιος με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για την

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής
τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα.
6.

ΠΟΛ.1036/28.02.2018 εγκύκλιος σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ημερήσιας

αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού.
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7.

ΠΟΛ.1042/06.03.2018 εγκύκλιος σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των

πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη
του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016.
8.

ΠΟΛ.1069/13.04.2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση

και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων φορολογικού έτους 2017.
9.

ΠΟΛ.1072/16.04.2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης

εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και
Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
10. ΠΟΛ.1082/10.05.2018 εγκύκλιος αναφορικά με την αναγραφή στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων
σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών
με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την
1η Ιανουαρίου 2009.
11. ΠΟΛ.1083/10.05.2018 εγκύκλιος σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που
υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και
συντάξεις.
12. ΠΟΛ.1087/11.05.2018 εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης
στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.
13. ΠΟΛ.1092/21.05.2018 εγκύκλιος αναφορικά με την παρακράτηση φόρου κατά την
κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων.
14. ΠΟΛ.1097/22.05.2018 εγκύκλιος αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού
επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
15. ΠΟΛ.1098/23.05.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. πρωτ. 30/2017
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την
επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν
γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ.
16. ΠΟΛ.1099/23.05.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. πρωτ. 13/2018
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς
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παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας.
17. ΠΟΛ.1100/23.05.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 130/2017 πρωτ.
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.
18. ΠΟΛ.1103/11.05.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5).
19. ΠΟΛ.1106/06.06.2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018.
20. ΠΟΛ.1117/19.06.2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του ν.3842/2010, της παρ.2 του άρθρου 58 του
ν.4172/2013 και του άρθρου 27 Α του ν.4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των
διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013.
21. ΠΟΛ.1119/22.06.2018 εγκύκλιος αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του
ν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του
ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α΄ 170).
22. ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 65
του ν.4520/2018 (Α΄30), με τις οποίες προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 30 του
ν.4144/2013 (Α΄88), σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του επιδόματος εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
23. ΠΟΛ.1125/2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως
προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού
επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
24. ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιος με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων
27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5).
25. ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 14 και των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105).
26. ΠΟΛ.1165/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. πρωτ. 147/2018
γνωμοδότηση της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική
δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο
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στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων
φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου
1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η
εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής.
27. ΠΟΛ.1175/2018 εγκύκλιος αναφορικά με τη μη επιβολή ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και
αφορούν τα έτη 2003 – 2007.
28. ΠΟΛ.1180/2018 εγκύκλιος αναφορικά με την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά
πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
29. ΠΟΛ.1185/2018 εγκύκλιος με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες επί ειδικών
ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε
υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
30. ΠΟΛ. 1205/2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα.
31. ΠΟΛ.1206/2018 εγκύκλιος σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
32. ΠΟΛ.1215/2018 εγκύκλιος με την οποία συμπληρώθηκε η ΠΟΛ. 1252/2015
εγκύκλιος, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών
συνυποβαλλόμενων εντύπων).
33. ΠΟΛ.1216/2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την
επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς
του άρθρου 46 του ν.1566/1985.
34. ΠΟΛ.1219/2018 εγκύκλιος σχετικά με το χρόνο έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών
(Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών.
35. ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
36. ΠΟΛ.1228/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 23
του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201) (Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των κερδών
από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οντότητες).
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37. ΠΟΛ.1231/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η διοικητική κωδικοποίηση
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)».
38. ΠΟΛ. 1235/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17
του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199).
39. ΠΟΛ.1241/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 54,
59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).
40. ΠΟΛ.1242/2018 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 86
του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄ 208).
1.2. Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών
1.2.1. Νομοθετικές Διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 54, του ν. 4583/2018 προστέθηκε στην περίπτωση ια΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) διαδικαστική παράβαση για την έκδοση
στοιχείων λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό
μηχανισμό.
1.2.2. Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
1. ΠΟΛ. 1001/2018 (ΦΕΚ 67 Β΄/19.01.2018) « Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων
Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων».
2. ΠΟΛ. 1033 /2018 (ΦΕΚ 685Β΄/27.2.2018) «Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄)" Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών", όπως ισχύει».
3. ΠΟΛ. 1074/2018 (ΦΕΚ 1547Β΄/07.05.2018) «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην
ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού
ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει.
4. ΠΟΛ.1101/2018 (ΦΕΚ 2102 Β΄/08.06.2018) «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για
τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή».
5. ΠΟΛ. 1065/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1324/18.04.2018) «Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) " Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών", όπως ισχύει».
6. ΠΟΛ. 1104/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2105/08.06.2018) «Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που
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έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ
ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)».
7. ΠΟΛ.1167/2018 (ΦΕΚ 3603 Β΄/24.08.2018) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης
των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών,
που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του
καυσίμου».
8. ΠΟΛ.1173/2018 (ΦΕΚ 4204 Β΄/25.09.2018) «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για
τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα
μορφή».
9. ΠΟΛ.1208/2018 (ΦΕΚ 5259 Β΄/23.11.2018) «Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών
πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου
φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)».
10. ΠΟΛ.1217/2018 (ΦΕΚ 5795 Β΄/21.12.2018) «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών», όπως ισχύει».
11. ΠΟΛ.1218/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5562/11.12.2018) «Διασύνδεση των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου
κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών».
1.2.3. Εγκύκλιοι Διαταγές
1. ΠΟΛ.1021/01.02.2018 «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 291/2017 του Β’
τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου
35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η
εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες
διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν
είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.»
2. ΠΟΛ. 1026/12.02.2018 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή
κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και λοιπές περιπτώσεις
παραβάσεων».
3. ΠΟΛ.1183/26.09.2018 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και
μεταπώληση λογισμικού».
37

4. ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018/30.10.2018 «Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών
απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)».
5. ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018/21.12.2018 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την
τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο
νόμισμα της χώρας».
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2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

2.1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

2.1.1. Νομοθετικές Διατάξεις
1. ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α΄/17.01.2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 356 τροποποιήθηκε το άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Με το
άρθρο 355 τροποποιούνται τα άρθρα 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
2. ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14Α΄/30.01.2018): «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις.»
Με το άρθρο 111 αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου
με ισχύ από 1.4.2018.
Με το άρθρο 121 ορίζεται ότι για την εκτέλεση έργων, που υπάγονται στο κοινό αμυντικό
πρόγραμμα Ελλάδας - Η.Π.Α. και σε κάθε άλλο πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας των Η.Π.Α., και
για τις σχετιζόμενες με αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2016,
εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί απαλλαγής από το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και, γενικά, οι διατάξεις περί παροχής προνομίων, ασυλιών και
απαλλαγών για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση
έργων κοινής υποδομής του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), καθώς και
του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.Β.Κ.).
3. ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α΄/14.06.2018): «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.»
Με το άρθρο 111, τροποποιείται το άρθρο 19 και αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248).
Με το άρθρο 112 τροποποιούνται τα αρ. 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 115Α΄/29.06.2018): «Παράταση μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.».
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Με το άρθρο Πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄115/29.6.2018)
αντικαθίσταται η παρ. 4 του αρ. 21 του ν. 2859/2000 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
μειωμένοι κατά 30% συντελεστές για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, μέχρι 31-122018.
5. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138Α΄/26.07.2018): «Έκτακτα μέτρα για τη
στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.»
Με το άρθρο 9 έγιναν τροποποιήσεις στα άρθρα 7 και 27 του Κώδικα ΦΠΑ.
6. ν. 4569/2018 (ΦΕΚ 179Α΄/11.10.2018): «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες
διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.»
Με το άρθρο 51 έγιναν τροποποιήσεις στον ν. 4256/2014 ως προς την εγκατάσταση στην
ΑΑΔΕ ηλεκτρονικού Μητρώου Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών.
7. ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196Α΄/27.11.2018): «Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε
περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23
και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση
ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 149) και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 1 κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 29 Ιουνίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων
συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ 115Α΄/29.6.2018).
Με το άρθρο 3 κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 26 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη
στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.» (ΦΕΚ 138Α΄/26.7.2018).
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8. ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄/18.12.2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 58 έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Α - Αγαθά του
παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
9. ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218Α΄/24.12.2018): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 58 έγιναν τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000). Από 1.1.2019 εφαρμόζεται ότι ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (6%) για τα
εισιτήρια συναυλιών.

10.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A 221 - 31.12.2018): Παράταση

δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/ 2010 (Α'
130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και
επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018.
Με το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και προστέθηκε νέα παράγραφος 4α αναφορικά με την παράταση της
εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο από
1.1.2019 έως 30.6.2019 κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης και με τις προϋποθέσεις που
πλέον ορίζονται.
2.1.2. Υπουργικές Αποφάσεις - Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
1.

ΠΟΛ. 1038/28.02.2018 (ΦΕΚ 916Β΄/15.03.2018): Τροποποίηση της Απόφασης του

Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
2.

ΠΟΛ. 1070/16.04.2018 (ΦΕΚ 1374Β΄/24.4.2018): Τροποποίηση της Απόφασης

Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.07.2017) περί επίσπευσης επιστροφής
πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών
τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι
«άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών
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3.

ΠΟΛ. 1114/11.06.2018 (ΦΕΚ 2386 Β΄/21.06.2018): Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ

έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας- ΗΠΑ και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας
των ΗΠΑ
4.

ΠΟΛ. 1123/28.06.2018 (ΦΕΚ 2864 Β΄/18.07.2018): Απόδοση Αριθμού Φορολογικού

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με
οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4174/2013
(Α΄170)
5.

ΠΟΛ. 1134/17.07.2018 (ΦΕΚ 2983 Β΄/24.07.2018): Προσθήκη νέων Κωδικών

Αριθμών Δραστηριότητας
6.

ΠΟΛ. 1141/06.08.2018 (ΦΕΚ B΄3198/06.08.2018): Παράταση του χρόνου υποβολής

των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και
καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που
εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
7.

ΠΟΛ. 1152/30.07.2018 (ΦΕΚ B΄3225/07.08.2018): Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των

παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων
από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής
8.

ΠΟΛ. 1153/30.07.2018 (ΦΕΚ B΄3225/07.08.2018): Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν

παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των
αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής
9.

ΠΟΛ. 1154/01.08.2018 (B΄3253/08.08.2018): Εφαρμογή του πλαισίου και της

πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του
φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17
ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός
της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής,
καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
10. ΠΟΛ. 1164/09.08.2018 (ΦΕΚ B΄3544/21.08.2018): Τροποποίηση της με αριθ. ΠΟΛ
1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με
θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει»
11. ΠΟΛ. 1170/23.08.2018 (ΦΕΚ Β’3720/30.08.2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017
(Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της
«Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».
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12. ΠΟΛ. 1177/19.09.2018 (ΦΕΚ Β 4420/04.10.2018): Όροι και προϋποθέσεις για τη
διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης
απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
13. ΠΟΛ. 1187/08.10.2018 (ΦΕΚ Β΄4798/26.10.2018): Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών
των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που
εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή
αλιευτική δραστηριότητα.
14. ΠΟΛ. 1199/30.10.2018 (ΦΕΚ B΄4870/31.10.2018): Παράταση του χρόνου υποβολής
των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που
έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
15. ΠΟΛ.

1209/12.11.2018

(ΦΕΚ

B΄5092/14.11.2018):

Καθορισμός

διαδικασίας

καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του
Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά
θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.
16. ΠΟΛ. 1240/27.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5889/31.12.2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως
στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
17. ΠΟΛ.1230/14.12.2018 (B'5909/31.12.2018): «Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης
επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι
εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 – Φ.Π.Α.»
18. Α.Υ.Ο. 2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5888/31.12.2018): Παράταση μείωσης
συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και
Χίο.
2.1.3. Εγκύκλιοι Διαταγές
1. ΠΟΛ 1009/16.01.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 του ν.4509/2017
(ΦΕΚ 201Α΄/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.
2. ΠΟΛ 1010/16.01.2018: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό
καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
3. ΠΟΛ 1016/25.01.2018: Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης
Intrastat.
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4. ΠΟΛ 1022/05.02.2018: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του
ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών
Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)
5. ΠΟΛ 1026/12.02.2018: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την υποβολή
κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις
παραβάσεων.
6. ΔΕΕΦ Α 1025807 ΕΞ 2018/12.02.2018: Παροχή πληροφοριών περί του φορολογικού
χειρισμού, από πλευράς ΦΠΑ, των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.3691/2008, που εφαρμόζουν
οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες τους.
7. ΔΕΕΦ Α 1037752 ΕΞ 2018/06.03.2018: Εφαρμογή της περίπτωσης ε) της παρ. 1 του
άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βάσει του Κανονισμού 757/2015 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς πλοιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή διαχειριστές πλοίων.
8. ΠΟΛ 1055/23.03.2018: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού
Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.
4520/2018 (Α΄ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017 (Α΄ 62)
9. ΠΟΛ 1058/ 23.03.2018: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος.
10. ΠΟΛ 1059/23.03.2018: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
11. ΠΟΛ 1064/29.03.2018: Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από
1.1.2018, του «Φόρου διαμονής».
12. ΠΟΛ 1077/18.04.2018: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που
πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.
13. ΠΟΛ 1119/22.06.2018: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την
τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)
14. ΠΟΛ 1155/ 01.08.2018: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης
του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών.
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15. ΠΟΛ 1161/02.08.2018: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών
Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993.
16. ΠΟΛ 1178/20.09.2018: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική
αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
17. ΠΟΛ 1197/ 25.10.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569
(ΦΕΚ 179Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.
18. ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ 2018/31.10.2018: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα
συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού.
19. ΠΟΛ 1207/ 05.11.2018: Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ
μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας ακινήτων.
20. ΠΟΛ

1231/20.12.2018:

Κοινοποίηση

διοικητικής

κωδικοποίησης

Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον
ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)

2.2 Τέλη και Ειδικές Φορολογίες
2.2.1. Νομοθετικές Διατάξεις
1.

ν. 4512/2018 (Α'5/17.01.2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 377 του Κεφ. Β΄ του Τμήματος ΙΒ΄ επέρχονται αλλαγές ως προς την
υποχρέωση επιβολής του εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο και τροποποιείται η έννοια του μικτού
κέρδους της περ. ιβ) του αρ.25 του ν. 4002/2011.

2.

ν. 4514/2018 (Α΄14/30.01.2018): «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες

διατάξεις»
Με το άρθρο 112 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση στ, της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄242), με ισχύ για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.
Με το άρθρο 120 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1,2,4 και 5 του άρθρου 53 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει και επιβάλλεται φόρος διαμονής με ισχύ από 1.1.2018.

3.

ν. 4530/2018 (Α΄59/30.03.2018): «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών»
45

4.

ν. 4532/2018 (Α΄63/05.04.2018): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας

(ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο 30, τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159).

5.

ν. 4537/2018 (Α΄84/15.05.2018): «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της

Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 119 «Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς»
τροποποιείται το άρθρο 6Α του ν. 2939/2001, καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του
άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 και τροποποιείται το Παράρτημα του ν. 4174/2013(Α΄170), όπως
ισχύει.
Με το άρθρο 144 τροποποιείται το άρθρο 36 του ν. 2093/1992.

6.

ν. 4538/2018 (Α΄85/16.05.2018): «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της

Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»
Με το άρθρο 29 τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 1798/1988.

7.

ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των

συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
Με το άρθρο 68 απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του
κεφαλαίου των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 που γίνεται με μετρητά,
όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 όπως
ισχύει.
2.2.2. Υπουργικές Αποφάσεις - Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ
1.

ΠΟΛ.1015/30.01.2018 (Β΄308/02.02.2018): «Καθορισμός του τύπου και του

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής, της διαδικασίας επιβολής και
απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του
ειδικού στοιχείου- απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53
του ν.4389/2016 (Α΄94).»
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2.

ΠΟΛ. 1091/18.05.2018 (Β΄1846/22.05.2018): «Καθορισμός του τύπου και του

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας
επιβολής και απόδοσης αυτού.»
3.

ΠΟΛ. 1210/07.11.2018 (ΦΕΚ Β΄5170/16.11.2018): Καθορισμός του τρόπου, της

διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου
καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη
καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της
διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του
ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους.
4.

ΠΟΛ. 1214/23.11.2018 (5263Β'/23.11.2018): «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. ΠΟΛ.1210/07-11-2018
‘‘Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της
διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων
βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων
έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς
και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του
τρόπου απόδειξής τους’’ (Β’ 5170).»
5.

ΠΟΛ. 1243/31.12.2018 (5887Β /31.12.2018): «Παράταση προθεσμίας για την

εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019και για τη θέση των οχημάτων σε
ακινησία.»
2.2.3. Εγκύκλιοι Διαταγές
1.

ΠΟΛ 1032/21.02.2018: Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1028/2017 σχετικά με τον φόρο

ασφαλίστρων.
2.

ΠΟΛ 1041/05.03.2018: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 18/2018 Γνωμοδότησης του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της Υπαγωγής ή μη σε τέλη χαρτοσήμου των
επιχορηγήσεων που λαμβάνει η Επιχείρηση «Δήμος Αθηναίων – Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνα»
3.

ΠΟΛ 1064/29.03.2018: Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από

1.1.2018, του «Φόρου διαμονής».
4.

ΠΟΛ 1089/14.05.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.

4499/2017(Α΄176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018
(Α΄63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
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5.

ΠΟΛ 1105/05.06.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ Αδειοδότηση

και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του ν.4512/2018
(Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6.

ΠΟΛ 1124/02.07.2018: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018

(Α΄30).
7.

ΠΟΛ 1127/ 05.07.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν.4538/2018 (85

Α΄),σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους
γονείς των ανηλίκων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών
και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
8.

ΠΟΛ 1128/05.07.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 144 του ν. 4537/2018

(ΦΕΚ 84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά
για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή
μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην
περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.
9.

ΠΟΛ 1131/05.07.2018: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του
ν.3156/2003.
10. ΠΟΛ 1136/17.07.2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή
πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ΄, του ν. 4530/2018
(ΦΕΚ 59 Α΄).
11. ΠΟΛ 1142/23.07.2018: Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που
αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο
Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς
όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της
συγκεκριμένης απαλλαγής.
12. ΔΕΕΦ Β 1114609 ΕΞ 2018/24.07.2018: Βεβαίωση και καταβολή διοικητικού
προστίμου για παραβίαση νόμιμου χρόνου παραμονής στην Ελλάδα.
13. ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018/26.07.2018: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που
αποκτούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από την εκμίσθωση των ακινήτων τους μέσω της
Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με
βάση τις διατάξεις του ν.4407/2016.
14. ΠΟΛ 1161/02.08.2018: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών
Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993.
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15. ΠΟΛ 1160/03.08.2018: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του
Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει.
16. ΠΟΛ 1191/12.10.2018: Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω
αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις
διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει.
17. ΠΟΛ 1192/12.10.2018: Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά
διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα,
χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους.
18. ΠΟΛ 1196/24.10.2018: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους
2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
19. ΠΟΛ 1212/13.11.2018: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με
μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 20182019.
20. ΠΟΛ 1222/05.12.2018: Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος
στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.
21. ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018/05.12.2018: Μη-επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε
υποτροφίες του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.
22. ΠΟΛ

1229/14.12.2018:

Συμπληρωματικός

πίνακας

περιοχών

εφαρμογής

προγράμματος δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019.
23. ΠΟΛ

1231/20.12.2018:

Κοινοποίηση

διοικητικής

κωδικοποίησης

Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον
ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)
24. ΠΟΛ 1238/21.12.2018: Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.
2.3. Επιστροφές Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός και εκτός Ε.Ε.
Το Γ΄ Τμήμα της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας παραλαμβάνει αιτήσεις
επιστροφής ΦΠΑ, από επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός και εκτός κοινότητας και εκδίδει
αποφάσεις (δεκτές ή απορριπτικές) των αντιστοίχων αιτημάτων, κατ΄ εφαρμογή των Οδηγιών
2008/9/ΕΚ και 86/560/ΕΟΚ.
Αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2018, το τμήμα παρέλαβε 3.416 αιτήσεις
από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κ-μ της Ε.Ε. και 28 αιτήσεις από επιχειρήσεις με
εγκατάσταση εκτός Ε.Ε. (Ελβετία - Νορβηγία).
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Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 εκτελέσθηκαν 2.872 αιτήσεις και καταβλήθηκε το ποσό των
11.862.567,89 Ευρώ (συμπεριλαμβάνονται και αιτήσεις που εκκρεμούσαν την 31/12/2017).
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 απορρίφθηκαν 642 αιτήσεις συνολικού αιτηθέντος ποσού
2.542.975,75 Ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι εναπομείνασες αιτήσεις επιστροφής θα διεκπεραιωθούν εντός του 2019,
λόγω παράτασης των προθεσμιών.
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3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

3.1 Νομοθετικές Διατάξεις

1.

Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’/17.01.2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε΄- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Άρθρο 397 - Τροποποιήσεις των
άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Άρθρο 398 - Τροποποιήσεις του άρθρου
72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Με τα ανωτέρω άρθρα τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 72 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) αναφορικά με το χρόνο άσκησης του
δικαιώματος του φορολογούμενου για την υποβολή φορολογικής δήλωσης καθώς και την
ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
2. Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30 Α’/22.02.2018): «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και
λοιπές

διατάξεις»,

ΜΕΡΟΣ

Β΄-

ΛΟΙΠΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Άρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού έγιναν βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσεως και
τροποποιήθηκε το άρθρο 49 του ν. 4509/2017 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 50 του άρθρου
72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) με έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής
από 17.1.2018.
3. Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ 47 Α’/15.03.2018): «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", … Ιόνιο Πέλαγος», Άρθρο
πρώτο (Άρθρο 14 της Σύμβασης –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ).
Με τη διάταξη του άρθρου 14.15 ορίστηκε ρητά ότι ο Κώδικας διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) εφαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής του.
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4. N. 4526/2018 (ΦΕΚ 48 Α'/16.03.2018): «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …
«Άρτα-Πρέβεζα», Άρθρο πρώτο (Άρθρο 14 της Σύμβασης- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ).
Με τη διάταξη του άρθρου 14.15 ορίστηκε ρητά ότι ο Κώδικας διατάξεων φορολογίας
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α`266) εφαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του.
5. Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ 75 Α’/27.04.2018): «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις»,
Άρθρο 2 - Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων.
Με τις διατάξεις των περ. β και ε της παρ. 2 καθορίστηκε η διαδικασία απόσχισης της ΔΕΗ
ΑΕ σε δύο νέες εταιρείες με τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως 5 του ν.
2166/1993. Ειδικότερα, καθορίστηκε ότι η μεταφορά των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων
λαμβάνει χώρα με καθολική διαδοχή, οι μεταγραφές, και λοιπές καταχωρίσεις που έχουν
διαπιστωτικό χαρακτήρα και γίνονται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Με την περ. δ της ίδιας παραγράφου ορίστηκε ότι για τις
ανάγκες σύνταξης των συμβάσεων απόσχισης της ΔΕΗ ΑΕ σε δύο νέες εταιρείες, χορηγείται,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5)
προηγούμενα έτη.

6.

Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α’/15.05.2018): «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της

Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις», ΜΕΡΟΣ Β΄- ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρo 112 - Φόρος μεταβίβασης ακινήτων επί μεταγραφής πράξεων συνεπεία ενέργειας
τρίτου: Με το παρόν προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 4 του αρ. 13 του ν. 1521/1950, ο οποίος
κυρώθηκε με το ν. 1587/1950, και προβλέπεται η δυνατότητα μεταγραφής πράξης από τρίτο που
επικαλείται έννομο συμφέρον χωρίς την υποβολή δήλωσης φ.μ.α. και καθορίστηκε η σχετική
διαδικασία επιβολής του φόρου.
Άρθρο 113 - Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια: Επανήλθαν σε ισχύ από την
κατάργησή τους οι περιπτώσεις ι΄ του άρθρου 7 και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του
52

Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), με τις
οποίες προβλεπόταν μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για τα υπό
απαλλοτρίωση ακίνητα που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου ή από χαριστική αιτία. Συνεπώς οι
διατάξεις αυτές θεωρούνται ουδέποτε καταργηθείσες.
Άρθρο 125 - Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4389/2016: Τροποποιήθηκαν οι
παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρο 62 του ν. 4389/2016 ως προς τις χρονικές προϋποθέσεις για τις
διαγραφές χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού και σε εκτέλεση δικαστικής
απόφασης, αντίστοιχα.
Άρθρο 145 - Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013: Με τις διατάξεις του άρθρου
το πιστοποιητικό

ΕΝ.Φ.Ι.Α. χορηγείται στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου, στον εκτελεστή

διαθήκης και στον εκκαθαριστή κληρονομίας (όπως ισχύει και για το σύνδικο της πτώχευσης),
γίνεται με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Α.Π. ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ακίνητο που μεταβιβάζεται
κάθε φόρα, χωρίς να απαιτείται πλέον η ρύθμιση ή εξόφληση του φόρου και για υπόλοιπα ακίνητα,
γεγονός που καθιστούσε τη μεταβίβαση ακινήτων αδύνατη.

7.

Ν. 4549/2019 (ΦΕΚ 105 Α’/14.06.2018): «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 14 - Απαλλαγές και Προνόμια Φορέα: Με την παρ. 1 θεσπίστηκε γενική
απαλλακτική διάταξη από κάθε είδους φόρο για τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και τέθηκε ρητή εξαίρεση ως προς τον Φ.Π.Α.,
τον φόρο δωρεάς και κληρονομίας για τις δωρεές, επιχορηγήσεις, κ.λπ. που γίνονται υπέρ αυτού.
Άρθρο 126 - Τροποποίηση του ν. 4223/2013: Με την παρ. 1 ορίστηκε ότι για τον
προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη ο ι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται
στη με αριθμό 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με τις παραγράφους 2
και 3 τροποποιούνται οι τιμές ζώνης οι οποίες αντιστοιχούν στις φορολογικές ζώνες υπολογισμού
του κύριου φόρου και προβλέπεται το αφορολόγητο ποσό για τον υπολογισμό του
συμπληρωματικού φόρου σε διακόσες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με την παράγραφο 4
ορίστηκε ότι η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε τουλάχιστον πέντε (5)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ετησίως, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου
και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Με την παράγραφο 5 ορίστηκε ότι για το έτος 2018, εφόσον η πράξη
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προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση θα καταβληθεί
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

8.

Ν. 4550/2018 (ΦΕΚ 108Α΄/20.06.2018): «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ..και άλλες
διατάξεις, Άρθρο δεύτερο-Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄240).
Με το άρθρο αυτό παρατάθηκε η προθεσμία χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου
που είχε προβλεφθεί με το ν. 4446/2016.

9.

Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 131Α’/30.07.2018): «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ,
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Άρθρο 55.
Μετά το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 προστέθηκε άρθρο 3Α, για τη ρύθμιση θεμάτων
δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού
θεσπίστηκε απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο δωρεάς για τις συμβάσεις δωρεάς
μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθώς και την εξόφληση τιμολογίων και
αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές.
10. Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140Α’/01.08.2018): «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ.
Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της
Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 1 (άρθρο 12, παρ. 1 και 3 της Σύμβασης): Θεσπίστηκε απαλλαγή από κάθε φόρο,
πλην Φ.Π.Α., της κύριας και κάθε παρεπόμενης σύμβασης για την ανέγερση νέας πτέρυγας και
επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων καθώς και για την Επιτροπή
εκτελεστών διαθήκης του Γεωργίου Μαλινάκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Επίσης,
η σχετική απαλλαγή καταλαμβάνει, πλην του φόρου εισοδήματος, τους μελετητές, εργολάβους
κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου.
Άρθρο 2 (άρθρο 7 παρ.3 και 6 της Σύμβασης): Θεσπίστηκε απαλλαγή από κάθε φόρο, πλην
Φ.Π.Α., της κύριας και κάθε παρεπόμενης σύμβασης καθώς και των εκτελεστών διαθήκης της
Μαρίας Βεργωτή, για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία της Πτέρυγας ΓΕΩΡΓΙΟΥ&
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ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, κληροδότημα της Μαρίας Βεργωτή.
Επίσης, η απαλλαγή καταλαμβάνει, πλην του φόρου εισοδήματος, τους μελετητές, εργολάβους
κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου.
11. Ν. 4564/2019 (ΦΕΚ 170Α'/21.09.2018): «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και … άλλες διατάξεις», Άρθρο 3- Φορέας
Υλοποίησης (παρ 4, εδάφια 4. 1, 4. 3 και 4. 5).
Με τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν απαλλαγές της ανώνυμης εταιρείας «Πρωτοβουλία για
την Υγεία Α.Ε.» -που αποτελεί το φορέα υλοποίησης των έργων της σύμβασης μεταξύ του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου- συμπεριλαμβανομένου του φόρου
δωρεάς, για τις δραστηριότητές και τις συναλλαγές του που σκοπό έχουν την υλοποίηση και
δωρεά των περιγραφόμενων στη σύμβαση Έργων. Οι απαλλαγές καταλαμβάνουν (με εξαίρεση τον
Φ.Π.Α.) την κύρια σύμβαση, κάθε Επιμέρους και παρεπόμενη Σύμβαση, που θα συνάψει ο Φορέας
Υλοποίησης στα πλαίσια της δωρεάς των Έργων και οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ.
που δίδονται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης από οποιονδήποτε κατά τη σύσταση είτε κατά τη
λειτουργία του, καθώς και οι δωρεές του Φορέα Υλοποίησης προς το Ε.Δ. και τους φορείς του.
12. Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ 173 Α'/02.10.2018): «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", … και λοιπές διατάξεις», Πρώτο άρθρο
(άρθρο 6 παρ. 1,3 και 4 της Σύμβασης).
Με τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκε απαλλαγή από κάθε φόρο -πλην του φόρου εισοδήματος
και του Φ.Π.Α- της σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ΄΄ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ’’,
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και
κάθε μελλοντικής μεταξύ τους δωρεάς ή σύμβασης που θα συνάψουν με οποιονδήποτε τρίτο
σχετικά με το αντικείμενο της. Επιπλέον, το ΄Ιδρυμα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, πλην Φ.Π.Α.,
για την εκτέλεση του Έργου καθώς και την προμήθεια υλικών, για την υλοποίησή του.
13. Ν. 4568/2018 (178 Α΄/11.10.2018): «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών
μεταφορών και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 53 - Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων σε
πυρόπληκτες περιοχές.
Με το άρθρο αυτό προστέθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 η
απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες
έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και καταργήθηκε το άρθρο τρίτο της πράξης
νομοθετικού περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018.
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14. Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018): «I) Κεντρικά Αποθετήρια, II) Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III)
Λοιπές διατάξεις, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 37 - Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας: Με το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ώστε η
χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου να δίνεται με
παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου φόρου για όλα τα ακίνητα.
Άρθρο 38 - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013: Με το άρθρο αυτό θεσπίστηκε
απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων
εξαιτίας των πυρκαγιών στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Άρθρο 51 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 (αρμοδιότητα πολλών Διευθύνσεων):
Με το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε ο ν. 4256/2014 σχετικά με το e-Μητρώο πλοίων και ειδικότερα
με την περίπτωση ζ) της παραγράφου 4 καθορίστηκε ότι δεν χορηγείται καμία απαλλαγή από τη
φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης από επαχθή αιτία, ή
οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη απαλλαγή που σχετίζεται με επαγγελματική χρήση του πλοίου,
σύμφωνα με τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, εάν μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, όπως ορίζεται στα άρθρα 12 και 15, δεν υφίσταται εγγραφή σε αυτό.
Άρθρο 52 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(αρμοδιότητα πολλών Διευθύνσεων): Με το άρθρο αυτό προστέθηκαν νέες περιπτώσεις για
χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από τη Διοίκηση.
15. Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α΄188/05.11.2018): «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού
Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, Άρθρο 11 – Περιουσία.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού θεσπίστηκε απαλλαγή από φόρους, τέλη και
δασμούς για τις συλλογές τέχνης και φωτογραφίας, το αρχειακό υλικό, και τα υπόλοιπα
αντικείμενα ή έργα τέχνης που σχετίζονται με τους σκοπούς του Μητροπολιτικού Οργανισμού
Μουσείων Εικαστικών Τεχνών, εφόσον εισάγονται από το εξωτερικό. Ειδικά ως προς τον Φ.Π.Α.
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2859/ 2000.
16. Ν. 4576/2018 (196 Α΄/27.11.2018), «Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου … και άλλες διατάξεις.
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Άρθρο 3: Με το άρθρο αυτό κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ νόμου η από 26 Ιουλίου 2018
ΠΝΠ (ΦΕΚ 138 Α΄/26-7-2018) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23
και 24 Ιουλίου 2018».
Άρθρο 7 Π.Ν.Π.- Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού
θεσπίστηκε απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσματα, μετά του αναλογούντος σε αυτά
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα
ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, του
έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή. Με την παράγραφο 2 ορίστηκε ότι εκπτώσεις
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 50% και 100% επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου φορολογικού
έτους. Με την παράγραφο 3 η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 ορίστηκε
από 1.1.2018.
Άρθρο 8 Π.Ν.Π. - Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς: Με την παρ. 1 προστίθεται
υποπερίπτωση βγ΄ στην περίπτωση β΄ της ενότητας Β΄ του άρθρου 43 του Κ.Δ.Φ.Κ.Δ.- ν.
2961/2001 (Α΄ 266) η οποία προβλέπει απαλλαγή από το φόρο δωρεάς για τα χρηματικά ποσά, τα
κινητά περιουσιακά στοιχεία ή τις παροχές που πραγματοποιούνται για την ανακούφιση
πληγέντων από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία από την κήρυξη περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Με την παρ. 2 ορίζεται η έναρξη ισχύος της
διάταξης από 23.7.2018
17. ν. 4579/2018 (ΦΕΚ 201 Α΄/03.12.2018): «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με
τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες
διατάξεις», Άρθρο 24-Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απαλλάχθηκαν από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2019 τα
γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Με την παράγραφο 2
ρυθμίστηκαν ζητήματα χορήγησης εκπτώσεων πληρωμής φόρου.
18. Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄/18.12.2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης
των

συντάξεων,

…

και

άλλες

διατάξεις»,

ΜΕΡΟΣ

ΤΡΙΤΟ-ΑΛΛΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Άρθρο 55 - Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με το
άρθρο αυτό ρυθμίστηκαν θέματα κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που
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έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών
γραφείων σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 60 - Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Με το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα και καθορίστηκε
ότι υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης δωρεάς και γονικής παροχής είναι οι συμβαλλόμενοι.
Άρθρο 61 - Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Επίσης, με
το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του Κ.Δ.Φ.Κ.Δ. και παρατάθηκε η γενική παραγραφή
στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών για τις υποθέσεις με χρόνο γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003.
Άρθρο 70 - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4446/2016. Με τις διατάξεις του παρόντος,
επιτράπηκε η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. που υποβλήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4446/2016.
19. Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216 Α΄/24.12.2018): «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 31-Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4446/2016 (Α΄ 240).
Με το άρθρο αυτό επιτράπηκε η χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.», για επιπλέον
έξι (6) μήνες.
3.2. Υπουργικές Αποφάσεις
1.

ΠΟΛ. 1081/10-05-2018 (ΦΕΚ 1768 Β΄/2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017

απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.
3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και
διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».
2.

ΠΟΛ. 1116/19-06-2018 (ΦΕΚ 2319 Β΄/19-6-2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-

12-2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης
και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που
έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
(Α' 62).
3.

ΠΟΛ. 1143/25-07-2018 (ΦΕΚ 3019 Β΄/26-7-2018): Παράταση προθεσμίας υποβολής

δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές
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της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής.
4.

ΠΟΛ.1146/26-07-2018 (ΦΕΚ 3020 Β'/26-07-2018): Παράταση προθεσμιών υποβολής

δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής
παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ.
Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι
ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή
ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη
περιουσία τους.
5.

ΠΟΛ. 1151/30-07-2018 (ΦΕΚ 3225 Β΄/7-8-2018): Καθορισμός της διαδικασίας και

των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου
3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς
καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.
6.

ΠΟΛ. 1154/01-08-2018 (ΦΕΚ 3253 Β΄/8-8-2018): Εφαρμογή του πλαισίου και της

πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του
φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17
ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός
της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής,
καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.
7.

ΠΟΛ. 1164/09-08-2018 (ΦΕΚ 3964 Β΄/21-8-2018): Τροποποίηση της με αριθ. ΠΟΛ

1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με
θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.
8.

ΠΟΛ. 1171/29-08-2018 (ΦΕΚ 3964 Β΄/12-9-2018): Καθορισμός της διαδικασίας και

των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7
του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).
9.

ΠΟΛ. 1176/24-09-2018 (ΦΕΚ 4294 Β΄/27-9-2018): Καθορισμός της διαδικασίας και

των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του
άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της
Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
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10. ΠΟΛ. 1182/28-09-2018 (ΦΕΚ 4422 Β΄/4-10-2018): Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής
του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες
μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
11. ΠΟΛ. 1209/ 12-11-2018 (ΦΕΚ 5092 Β΄/14-11-2018): Καθορισμός διαδικασίας
καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του
Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά
θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.
12. ΠΟΛ.

1236/27-12-2018

(ΦΕΚ

5864/Β΄/28.12.2018):

Χορήγηση

επιδόματος

πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας χορήγησης αυτού»
3.3. Εγκύκλιοι Διαταγές
1.

ΠΟΛ. 1008/10-01-2018: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
2.

ΠΟΛ. 1013/22-01-2018: Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που

βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω.
3.

ΠΟΛ. 1018/01-02-2018: Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β΄ τμήματος

του Ν.Σ.Κ. – Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών.
4.

ΠΟΛ. 1058/23-03-2018 Κοινή με άλλες Διευθύνσεις. Κοινοποίηση της 287/2017

Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος.
5.

ΠΟΛ. 1086/11-05-2018: Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας

του ΝΣΚ σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα
σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
6.

ΠΟΛ. 1095/21-05-2018: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013

σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας
7.

ΠΟΛ. 1109/07-06-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145

του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5-2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
8.

ΠΟΛ. 1110/07-06-2018: Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.

1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται
στον Δήμο Ψυχικού».
9.

ΠΟΛ. 1119/22-06-2018: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1

του ν.4512/2018 (Α’ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αναφορικά με
την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4171/2013 (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας-Κ.Φ.Δ., Α’ 170).
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10. ΠΟΛ. 1156/01-08-2018: Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες
κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. – Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138).
11. ΠΟΛ. 1174/13-9-2018: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις
ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 67 έως και 60 του ν.4446/2016 (αφορά τα άρθρα 57 έως και 60
ν. 4446/2016).
12. ΠΟΛ. 1186/28-9-2018: Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου
54Α

του

ν.

4174/2013

από

τους

συμβολαιογράφους

ή

και

από

τους

φύλακες

μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων
13. ΠΟΛ. 1193/19-10-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του
ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
14. ΠΟΛ. 1223/10-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018
(Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
15. Ε. 2001/28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.
4583/2018 για θέματα φορολογίας κεφαλαίου
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

4.1. Νομοθετικές Διατάξεις

1. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α'/17.1.2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 355
«Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Κ.Φ.Δ.» & Άρθρα 397, 398
«Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 19, 72 του Κ.Φ.Δ.»).
2. Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α'/22.2.2018): «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και
λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 61 «Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και του άρθρου 72 του
ν.4174/2013»).
3. Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α΄/15.5.2018): «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 119 «Μέτρα
διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς»).
4. Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14.6.2018): «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 112 «Τροποποίηση των
διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ΚΦΔ [ν.4174/2013, Α΄ 170]»).
5. Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α'/30.07.2018): «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»
6. Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ 179/Α'/11.10.2018): «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες
διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 36 «Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ»).
7. Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/18.12.2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 56 «Προστίθεται στο Παράρτημα του Κ.Φ.Δ. το
62

προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό 5% των
εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Αιμοκάθαρσης νοσηλίων» & Άρθρο 57 «Αρχείο
Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών»).
4.2. Υπουργικές Αποφάσεις – Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Εγκύκλιοι Διαταγές
1.

ΠΟΛ. 1003/03.01.2018 «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων

1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της
επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου»
2.

Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018/10.01.2018 (ΦΕΚ 119/Β'/23.01.2018) «Τροποποίηση της

αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»
3.

ΣΔΟΕ

Δ.ΣΤΡ.ΣΧΕΔ.

00788

ΕΞ

2018/11.01.2018

(ΦΕΚ

247/Β'/01.02.2018)

«Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»
4.

ΔΕΛ Β 1008397 ΕΞ 2018/18.01.2018 (ΦΕΚ 63/Β΄/18.01.2018) «Επιστροφή υποθέσεων

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές
Αρχές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α' 5) «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις»
5.

ΔΕΛ Β 1007967 ΕΞ 2018/18.01.2018 (ΦΕΚ 64/Β'/18.01.2018 & 320/Β'/06.02.2018)

«Τύπος της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 392 του ν.4512/2018 (Α' 5) "Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις"»
6.

ΠΟΛ.

1012/22.01.2018

(ΦΕΚ

126/Β'/24.01.2018)

«Καθορισμός

ζητημάτων

προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της
παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α' 5) ως προς τη μείωση των προστίμων ή των
πρόσθετων φόρων»
7.

ΔΕΛ Α 13776 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/22.01.2018 «Απεικόνιση στο Ο.Π.Σ. Elenxis των

οριζομένων στην ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β΄ 4270/30.12.2016) Απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις
εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου».
8.

ΠΟΛ. 1015/30.01.2018 (ΦΕΚ 308/Β΄/02.02.2018) «Καθορισμός του τύπου και του

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης
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αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου
– απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94)»
9.

ΔΕΛ Α 17169 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/01.02.2018 «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο των

δικαιούχων βάσει δείγματος που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και των δικαιούχων νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο»
10. ΠΟΛ. 1021/01.02.2018 «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 291/2017 του Β’
τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου
35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η
εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες
διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν
εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων»
11. ΠΟΛ. 1019/02.02.2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
398 του ν.4512/2018 (Α' 5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του
ν.4174/2013 (Α' 170)»
12. ΠΟΛ. 1026/12.02.2018 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή
κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις
παραβάσεων»
13. ΠΟΛ. 1030/15.02.2018

«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση

καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας»
14. Δ. ΟΡΓ. Β 1028339 ΕΞ 2018/20.02.2018 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30.9.2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης
και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν
υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.),
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α΄ 141)»
15. ΠΟΛ.

1043/06.03.2018

(ΦΕΚ

1002/B΄/21.03.2018)

«Τροποποίηση

της

ΠΟΛ.1188/6.9.2011 (1993/Β΄/8.9.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Επίδοση
καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών
Επιμελητών», όπως ισχύει" »
16. ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018/06.03.2018 «Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με
χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2018»
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17. ΠΟΛ. 1048/09.03.2018 (ΦΕΚ 986/Β'/20.03.2018) «Παράταση προθεσμιών υποβολής
δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθεσμία έληγε τη χρονική
περίοδο από 05.03.2018 έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ.»
18. ΔΕΛ Β 1041957 ΕΞ 2018/13.03.2018 «Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Ειδικού
Κλιμακίου Ελέγχου του άρθρου 6 του ν.3610/2007, όπως ισχύει»
19. ΔΕΛ

Ε

1044619

ΕΞ

2018/19.03.2018

«Κοινοποίηση

της

αριθ.

259/2017

γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ »
20. ΠΟΛ. 1053/19.03.2018 «Παράταση ισχύος αδειών παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών»
21. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018/20.03.2018 (ΦΕΚ 1086/Β'/26.03.2018) «Τροποποίηση της
αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα
διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018)»
22. ΔΕΛ Β 1048020 ΕΞ 2018/23.03.2018 (ΦΕΚ 1267/Β'/10.04.2018) «Εξαίρεση από την
υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β’) ΑΥΟ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΚΕΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800749766 και των
συνδρομητών πελατών της»
23. ΔΕΛ Β 1047977 ΕΞ 2018/23.03.2018 «Οδηγίες για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων
ελέγχων, κατά τις εορτές του Πάσχα 2018»
24. ΔΕΛ Β 117168 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/23.03.2018 «Οδηγίες για τη διενέργεια μερικών
επιτόπιων ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης»
25. ΔΕΛ 119940 ΕΜΠ/05.04.2018 «Παροχή οδηγιών για την προτεραιοποίηση υποθέσεων
έτους 2018»
26. ΔΕΛ 1055136 ΕΞ 2018/10.04.2018 «Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων
ελέγχων, για τις επιστροφές Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
27. ΠΟΛ 1067/12.04.2018 (ΦΕΚ 1320/Β'/17.04.2018) «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015
Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α’), σχετικά με το Ετήσιο
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο
δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α’)»
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28. ΠΟΛ. 1070/16.04.2018 (ΦΕΚ 1374/Β'/24.04.2018) «Τροποποίηση της απόφασης
Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής
πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών
τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι
"άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator" ή "αδειών απλουστευμένων διαδικασιών" »
29. ΔΕΛ Α 121127 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/16.04.2018 «Μεταφορά υποθέσεων της Ειδικής
Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
30. ΔΔΑΔ Β 1057859 ΕΞ 2018/16.04.2018 «Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με
προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών
υποχρεώσεων»
31. ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου
για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν.4512/2018 (Α΄ 5)
αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18,19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013 (Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ., Α΄170)»
32. ΠΟΛ. 1134/17.04.2018 (ΦΕΚ 2983/Β'/24.07.2018) «Προσθήκη νέων Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας»
33. ΠΟΛ.

1076/23.04.2018

(ΦΕΚ

1456/Β'/26.04.2018)

«Ηλεκτρονική

υποβολή

ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν.4174/2013)»
34. ΔΕΛ Γ 123415 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/26.04.2018 «Δέσμευση αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας σε υποθέσεις Φ.Π. Μεγάλης Περιουσίας και Ελ. Επαγγελματιών Υψηλού
Εισοδήματος (4η Ειδική Ομάδα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής)»
35. ΔΕΛ Β 1070787 ΕΞ 2018/09.05.2018 «Κοινοποίηση του υπ΄ αριθ. 1680/2018
Πρακτικού του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.»
36. ΠΟΛ. 1088/11.05.2018 «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του
Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό
Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη
αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών»
37. ΔΕΛ Α 1074682 ΕΞ 2018/16.05.2018 «Διαδικασία διαβίβασης Εισαγγελικών
Παραγγελιών, εντολών ανακριτικών/προανακριτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και
αιτημάτων/εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή
οποιασδήποτε Εισαγγελικής/Δικαστικής Αρχής»
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38. ΠΟΛ. 1094/21.05.2018 (ΦΕΚ 1891/Β'/24.05.2018) «Καθορισμός των αρμόδιων
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν.
4170/2013 (Α΄ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά
με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου
έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017»
39. ΔΕΛ Α 129403 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24.05.2018 «Μεταφορά υποθέσεων της Ειδικής
Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
40. ΠΟΛ.

1102/31.05.2018

(ΦΕΚ

1986/Β'/01.06.2018)

«Τροποποίηση

της

αριθ.

ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ'
ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του

ν. 4428/2016 (Α΄

190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά
με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ.
Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν.
4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) απόφαση
Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.»
41. Κ.Υ.Α. 63577/13.06.2018 (ΦΕΚ 2380/Β'/21.06.2018) «Καθορισμός διαδικασιών,
Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των
υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών »
42. ΔΕΛ Β 135365 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/22.06.2018 «Οδηγίες ελέγχου του τρόπου έκδοσης του
ειδικού στοιχείου – απόδειξη είσπραξης και της διαδικασίας απόδοσης του φόρου διαμονής »
43. ΠΟΛ. 1119/22.06.2018 «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του
ν.4512/2018 (Α' 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017 (Α' 201) αναφορικά με την
τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας-Κ.Φ.Δ.)»
44. ΠΟΛ. 1123/28.06.2018 (ΦΕΚ 2864/Β'/18.07.2018) «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με
οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4174/2013 (Α΄
170)»

67

45. ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/02.07.2018 «Πρόσθετες οδηγίες διενέργειας μερικών
επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων»
46. ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018/11.07.2018 «Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΔΕΥΑ ) μετά την έναρξη ισχύος του

ν

4483/2017»
47. ΔΕΛ Ε 1109509 ΕΞ 2018/12.07.2018 «Κοινοποίηση, Κοινής Υπουργικής Απόφασης με
θέμα «Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων τεχνικών Λειτουργιών και λοιπών θεμάτων σχετικά
με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών»
48. ΠΟΛ.

1157/18.07.2018

(ΦΕΚ

3299/Β'/09.08.2018)

«Καθορισμός

ειδικότερων

κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που
περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α' του ν.4170/2013 (Α' 163), του
άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν.4428/2016 (Α' 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν.4515/2018
(Α' 18) και ν.4516/2018 (Α' 19)»
49. ΠΟΛ. 1140/23.07.2018 «Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των
στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών,
πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.»
50. ΑΡΙΘΜ.

ΣΔΟΕ

Δ.ΣΤΡ.ΣΧΕΔ.Α

016138

ΕΞ

2018/25.07.2018

(ΦΕΚ

3382/Β’/10.08.2018) «Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»
51. ΔΕΛ Α 142506 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/26.07.2018 «Οδηγίες αξιοποίησης ανάρτησης αναφοράς
στο Discoverer Viewer του Ο.Π.Σ Elenxis (Έλεγχος ΔΦΕ στους ΚΑ 075-076 "Δωρεές χρηματικών
ποσών στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους")»
52. ΠΟΛ. 1154/01.08.2018 (ΦΕΚ 3253/Β'/08.08.2018) «Εφαρμογή του πλαισίου και της
πολιτικής ασφάλειας του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού
απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ διαδικασίες
χορήγησης απορρήτων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής
Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση
λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων»
53. ΔΕΛ Γ 1120037 ΕΞ 2018/06.08.2018 «Οδηγίες του Ειδικού Νομικού Γραφείου
Δημοσίων Εσόδων στην Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την άσκηση εφέσεων και την υποβολή εκθέσεων
απόψεων της Φορολογικής Διοίκησης από τις Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα»
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54. ΠΟΛ. 1169/22.08.2018 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω
διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν.
1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013»
55. ΔΕΛ Δ 1126113 ΕΞ 2018/23.08.2018 «Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με
χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2018»
56. ΠΟΛ. 1170/23.08.2018 (ΦΕΚ 3720/Β'/30.08.2018) «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017
(Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της "Δήλωσης
Βραχυχρόνιας Διαμονής"»
57. ΠΟΛ. 1148/27.08.2018 (ΦΕΚ 3381/Β'/10.8.2018) «Τροποποίηση των διατάξεων της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657 Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της
παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα
εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο
του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α’)»
58. ΔΕΛ Β 147168 ΕΞ2018 ΕΜΠ/31.08.2018 «Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων
ελέγχων πρόληψης για την αξιοποίηση των καταγεγραμμένων συνοδευτικών παραστατικών, κατά
τη διέλευση φορτηγών οχημάτων, στους οδικούς άξονες Προμαχώνα Σερρών, Εξοχής Δράμας και
Ορμενίου Ορεστιάδας»
59. ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ 2018/12.09.2018 (ΦΕΚ 3964/Β’/12.09.2018) «Τροποποίηση της
αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22.1.-2017 (Β' 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα
διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει (νέα προτεραιοποίηση έτους 2018) »
60. ΔΕΛ Α 151386 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/21.09.2018 «Παροχή οδηγιών για τη νέα (2η)
προτεραιοποίηση υποθέσεων φορολογικού ελέγχου έτους 2018»
61. ΔΕΛ Α 155911 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/11.10.2018 «Οδηγίες παράδοσης-παραλαβής
μεταφερόμενων υποθέσεων από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. (4η Διαπιστωτικής Πράξης της
Υφυπουργού Οικονομικών)»
62. ΠΟΛ. 1202/11.10.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων αρ.36 ν.4569/2018 - Επιστροφή
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου»
63. ΠΟΛ.

1189/11.10.2018

«Κοινοποίηση

Διατάξεων

του

ν.4557/2018

(139/Α΄/30.07.2018) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
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δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις"»
64. ΠΟΛ. 1192/12.10.2018 «Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά
διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα,
χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους»
65. ΠΟΛ. 1194/19.10.2018 (ΦΕΚ 4782/Β΄/25.10.18) «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017
(Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού- καθορισμός τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης
Βραχυχρόνιας Διαμονής»
66. ΠΟΛ. 1200/29.10.2018 (ΦΕΚ 4869/Β΄/31.10.18) «Ορισμός εγγράφων και στοιχείων
για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και
των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή άλλων νομικών μορφωμάτων κατά την
εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018»
67. ΠΟΛ. 1201/29.10.2018 (ΦΕΚ 4869/Β΄/31.10.18) «Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018
(ΦΔΚ 139/Α΄/30.7.2018)»
68. Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29.10.2018 (ΦΕΚ 4970/Β΄/07.11.18) «Τροποποίηση της
αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με
εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει »
69. ΔΕΛ Β 158604 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/29.10.2018 «Αποτελέσματα ελέγχων από την
αξιοποίηση των καταγεγραμμένων συνοδευτικών παραστατικών, στους οδικούς άξονες
Προμαχώνα Σερρών, Εξοχής Δράμας και Ορμενίου Ορεστιάδας»
70. ΠΟΛ. 1204/30.10.2018 «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του
ν.4557/2018 (Α΄139) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας" και κυρώσεις σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με αυτές»
71. ΠΟΛ. 1210/07.11.2018 (ΦΕΚ 5170/Β΄/16.11.2018) «Καθορισμός του τρόπου, της
διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου
καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη
καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της
διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του
ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους»
72. ΠΟΛ. 1211/08.11.2018 «Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της
προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω
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συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Taxisnet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018 »
73. ΔΕΛ Β 1169092 ΕΞ 2018/13.11.2018 (ΦΕΚ 5908/Β΄/31.12.2018) «Εξαίρεση από την
υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β’) ΑΥΟ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών ενοικίασης επιβατικών οχημάτων που καταρτίζονται
μεταξύ της εταιρείας Κ. Κ. ΚΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 999249647 και των πελατών της»
74. ΔΕΛ Β 1171461 ΕΞ 2018/19.11.2018 (ΦΕΚ 5794/Β΄/21.12.18) «Εξαίρεση από την
υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β’) ΑΥΟ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997104531 και των πελατών της στην παροχή
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας»
75. ΔΕΛ Β 1173779 ΕΞ/21.11.2018 «Κοινοποίηση Σχεδίου Εντύπου Έκθεσης Απόψεων
επί ενδικοφανούς προσφυγής»
76. ΠΟΛ. 1216/29.11.2018 «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους
επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του
ν.1566/1985»
77. ΔΕΛ Δ 1179174 ΕΞ 2018/03.12.2018 «Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με
χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018»
78. ΔΕΛ Β 167522 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/11.12.2018 «Οδηγίες για τη διενέργεια μερικών
επιτόπιων ελέγχων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 2018 και του Νέου Έτους»
79. ΠΟΛ.

1231/20.12.2018

«"Κοινοποίηση

διοικητικής

κωδικοποίησης

Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)" - επικαιροποιημένου έως τον
ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)»
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5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Στη συνέχεια αποτυπώνεται το νομοθετικό έργο (διατάξεις νόμων, προεδρικά διατάγματα
και κανονιστικές πράξεις) που έχει εκδοθεί μέσα στο οικονομικό έτος 2018 και αφορά θέματα
σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
5.1 Νομοθετικές Διατάξεις
1.

Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.01.2018): Με τα άρθρα 114, 116 και 117

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των ν. 4152/2013, ν.4174/2013 και ν. 4224/2013 αντίστοιχα.
2.

Ν. 4583/2018 (Α΄212/18.12.2018): Με το άρθρο 51 τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του

ν. 4174/2013 ΚΦΔ και με το άρθρο 67 τροποποιήθηκε το άρθρο 29 του ν. 3943/2011.
3.

ΠΝΠ 26/2018 (ΦΕΚ 138Α /26.7.2018), με θέμα: «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη

των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018». Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6
της ΠΝΠ 26/2018 ρυθμίστηκε: α) η άρση κατασχέσεων λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και
σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί, εντός του αναφερόμενου
χρονικού διαστήματος, σε βάρος των φυσικών προσώπων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου,
καθώς και η επιστροφή των κατασχεθέντων και αποδοθέντων ποσών κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
5.2.Υπουργικές Αποφάσεις – Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
1.

ΠΟΛ 1031/20.02.2018, (Β΄647), «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων

οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις Τ.Κ. Συκολόγου,
Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου, Κάτω
Βιάννου & Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
2.

ΠΟΛ 1039/05.03.2018, (Β΄883), «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων

οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,
Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και τις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας,
Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας», συναρμόδιες υπηρεσίες
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
3.

ΠΟΛ 1047/08.03.2018, (Β΄986), «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων

οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Ιεράπετρας της
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Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
4.

ΠΟΛ

1051/15.03.2018,

(Β΄1125),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Δήμο
Ζαγοράς-Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
5.

ΠΟΛ

1052/19.03.2018,

(Β΄1085),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Τ.Κ.
Απιδίων, Αρμένων και Πευκών του Δήμου Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
6.

ΠΟΛ

1066/11.04.2018,

(Β΄1472),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις Τ.Κ.
Συκολόγου, Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου,
Κάτω Βιάννου & Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
7.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018/23.4.2018, (Β΄1584), «Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ

Α 1080602 ΕΞ/ 22.05.2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των αρ. 295-319
του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- νέα εταιρική
μορφή- σήματα- μεσίτες ακινήτων- ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία
συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει», συναρμόδιες υπηρεσίες ΔΕΕΦ και Δ/νση
Τελωνειακών Διαδικασιών
8.

ΠΟΛ

1120/22.06.2018,

(Β΄2820),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Δήμο
Ζαγοράς-Μουρεσίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Δ/νση Υποστήριξης

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
9.

ΠΟΛ

1132/12.07.2018,

(Β΄ 2979),

«Παράταση και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Δήμο
Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», συναρμόδιες
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υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών
10. ΠΟΛ

1135/18.07.2018,

(Β΄2991),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο Δήμο
Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
11. ΠΟΛ

1149/30.07.2018,

(Β΄3147),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που πρόεκυψαν λόγω των
καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.07.2018 στις Π.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
12. ΠΟΛ. 1150/30.07.2018, (Β΄3220), «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 6 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται
έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», συναρμόδια
υπηρεσία Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
13. ΠΟΛ

1198/26.10.2018,

(Β΄4890),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις Δ.Ε.
Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
14. ΠΟΛ 1201/29.10.2018, (Β΄4869), «Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ
Α΄139/30.7.2018)», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δ/νση
Ελέγχων
15. ΠΟΛ

1203/30.10.2018,

(Β΄4869),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην Π.Ε. Ζακύνθου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
16. ΠΟΛ 1225/12.12.2018, (Β΄5726), «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού στην Π.Ε.
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συναρμόδια υπηρεσία Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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17. ΠΟΛ

1237/27.12.2018,

(Β΄5917),

«Παράταση

και

αναστολή

καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων στη Δημοτική
Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»,
συναρμόδιες υπηρεσίες Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Δ/νση Υποστήριξης

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
18. Α. 1002/28.12.2018, (Β΄20), «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του
αρ. 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170)»
19. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2319/19-6-2018), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’
αριθ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών για τη
διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ,
καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του
άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)
20. ΠΟΛ. 1181/27-9-2018 (ΦΕΚ Β΄4322/28.9.2018), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’
αριθ. ΠΟΛ. 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των
κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον
προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης
και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017”
21. ΠΟΛ. 1188/11-10-2018 (ΦΕΚ Β΄4685/18-10-2018), με την οποία τροποποιήθηκε η
υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει
τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β΄ 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση
λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017 (Α΄62)
22. ΠΟΛ. 1061/28-03-2018 (Β΄ 1167), “Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη
Φορολογική Διοίκηση κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών»”
23. ΠΟΛ. 1071/16-04-2018 (Β΄ 1363), “Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με την χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του
Taxisnet”
24. ΠΟΛ. 1158/06-08-2018 (Β΄ 3541), “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία
επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων”
25. ΠΟΛ. 1164/09-08-2018 (Β΄ 3544), “Τροποποίηση της με αριθ. ΠΟΛ 1202/8-9-2014
(ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα
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«Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπως ισχύει»”
5.3. Εγκύκλιοι Διαταγές
Πέραν των ως άνω νόμων και κανονιστικών πράξεων, έχει εκδοθεί από την Διεύθυνση
Εισπράξεων σημαντικός αριθμός ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών μέσα στο οικονομικό έτος
2018 που αφορούν θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, οι σημαντικότερες των οποίων
παρατίθενται επιγραμματικά στη συνέχεια.
1.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1006012 ΕΞ 2018/11.01.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
2.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1021502 ΕΞ 2018/08.02.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
3.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1032090 ΕΞ 2018/27.02.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
4.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1017847 ΕΞ 2018/02.02.2018: «Κοινοποίηση των διατάξεων των

άρθρων 116 και 117 του ν. 4514/2018 (Α΄14)»
5.

ΠΟΛ 1025/12.02.2018 με θέμα «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114

του ν. 4514/2018 (Α΄14) με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της
παραγράφου Α του άρθρου 1 του ν. 4152/2013»
6.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1056235 ΕΞ 2018/12.04.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
7.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1067421 ΕΞ 2018/03.05.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
8.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1082087 ΕΞ 2018/29.05.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
9.

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1102691 ΕΞ 2018/04.07.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και

προστίμων»
10. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1114612 ΕΞ 2018/26.07.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και
προστίμων»
11. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1131763 ΕΞ 2018/07.09.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και
προστίμων»
12. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1138855 ΕΞ 2018/21.09.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και
προστίμων»
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13. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1162136 ΕΞ 2018/02.11.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και
προστίμων»
14. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1176468 ΕΞ 2018/27.11.2018: «Έντοκη επιστροφή φόρων και
προστίμων»
15. ΠΟΛ 1220/30.11.2018 με θέμα «Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του ν.
4386/2016, 71 του ν. 4554/2018 και της γνωμοδότησης 145/2017 του Νομικού Συμβούλιου του
Κράτους»
16. ΠΟΛ. 1224/05.12.2018 με θέμα «Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεως του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του
άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το
ευεργέτημα της απογράφης»
17. ΠΟΛ. 1017/01.02.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 404
και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207
και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού
Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.1.2018) και παρασχέθηκαν οδηγίες επί συναφών θεμάτων
18. ΠΟΛ. 1027/12.02.2018, με την οποία επισημάνθηκαν οι βασικές μεταβολές που
επήλθαν στη διαδικασία της πτώχευσης μετά την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.
3588/2007 – Α΄ 153) με τους ν. 4446/2016 (Α΄240), ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ν. 4491/2017 (Α΄ 152)
και ν. 4512/2018 (Α΄5) και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων
19. ΠΟΛ. 1028/16.02.2018, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 277/2017
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την απαγόρευση λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης (ν. 4384/2016) που έχει τεθεί
σε εκκαθάριση και την ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν ληφθεί πριν από τη θέση
σε εκκαθάριση
20. ΠΟΛ. 1037/05.03.2018, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 229/2017
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε
βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ’
άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του
οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του
21. ΠΟΛ. 1049/08.03.2018, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή
των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄
240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017)
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22. ΠΟΛ. 1062/28.03.2018, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 10/2018
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ποσού που αποδόθηκε στη
Φορολογική Διοίκηση από μη νομίμως ληφθείσα κατάσχεση εις χείρας τρίτου (λόγω απαγόρευσης
κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3869/2010) και είναι επιστρεπτέο μετά την άρση αυτής
23. ΠΟΛ. 1112/07.06.2018, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη
χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών
αποφάσεων, σε πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική
διαδικασία του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
24. ΠΟΛ.1115/18.06.2018 με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.
4549/14-6-2018 (Α΄105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (π.δ.503/1985 Α΄182)»
25. ΠΟΛ. 1118/21.06.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-6-2018) περί τροποποίησης των άρθρων 167 και 168 του ν.
3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα)
26. ΠΟΛ. 1122/26.06.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 56
έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-6-2018), με τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3869/2010 (Α΄130), προστέθηκε στο νόμο νέο άρθρο 12α και
τέθηκαν σχετικές μεταβατικές διατάξεις.
27. ΠΟΛ. 1190/12.10.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του
ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
28. Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1213/19.11.2018, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την
εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
29. ΠΟΛ. 1055/23.03.2018, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της
Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση
οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις
του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του
άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
30. ΠΟΛ. 1075/18.04.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις υπ’ αριθ.
130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017)

Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας
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ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων του ν. 4469/2017
31. ΠΟΛ. 1126/03.07.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 45 έως
55 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018) περί τροποποίησης των άρθρων 1,2,4,5,6,8,10,13,15
και 16

του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των νέων

διατάξεων των παραγράφων 11 και 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
32. ΠΟΛ. 1133/17.07.2018 περί εφαρμογής της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών
ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β΄2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017
(Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου
15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει
33. ΠΟΛ. 1163/09.08.2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 61 του
ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3-8-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης
Οφειλών» περί τροποποίησης των άρθρων 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
34. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1088811 ΕΞ 2018 με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την αναστολή
λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»
35. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1142933 ΕΞ 2018 με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την αναστολή
λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»
36. Δ.ΕΙΣΠΡ.Β 1054992 ΕΞ 2018/03.04.2018 με θέμα: «Παροχή οδηγιών ως προς το
περιεχόμενο και την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.Δ.
356/1974 (ΚΕΔΕ) κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Προϋποθέσεις τήρησης της ανωτέρω
διαδικασίας και για τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως κατά τη Φορολογική Νομοθεσία».
37. Δ.ΕΙΣΠΡ.Β 1133933 ΕΞ 2018/12.09.2018 με θέμα: «Παροχή οδηγιών ως προς την
ορθή και ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (Α΄138) με
θέμα: «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών από τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» σχετικά
με τη διαδικασία άρσης κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και
ιδρυμάτων πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος».
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6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) ανέλαβε μέσω του Επιχειρησιακού
Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018 δεκατρείς (13) στόχους, από τους οποίους οι περισσότεροι
ήταν ποσοτικοί, δηλαδή η επίτευξή τους ορίζεται από την μέτρηση δεικτών ή πλήθους εργασιών
και τρεις (3) ήταν μη ποσοτικοί, δηλαδή η επίτευξή τους προσδιορίζεται από την εκτέλεση
προγραμματισμένων εργασιών και παράδοση κάποιου έργου ή μελέτης. Το μεγαλύτερο μέρος των
Στόχων αποτελούν συνήθεις εργασίες της Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης που
επαναλαμβάνονται τα τελευταία έτη, με τις κατάλληλες μεταβολές που υπαγορεύει το εκάστοτε
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Επιπλέον, για το 2018 η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης ανέλαβε τέσσερα (4)
Έργα, από τα οποία τα περισσότερα ολοκληρώθηκαν με τη σύνταξη αντίστοιχων μελετών, ενώ για
κάποια από αυτά διενεργήθηκαν και πιλοτικές εφαρμογές.
Τέλος, στην Δ.Φ.Σ. ανατέθηκαν και δύο (2) Μη Ποσοτικοί στόχοι με το Επιχειρησιακό
σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).
Όλα τα παραπάνω, καθώς και οι επιπλέον εργασίες και μελέτες της Διεύθυνση
Φορολογικής Συμμόρφωσης παρουσιάζονται συνοπτικά στην παρούσα έκθεση.
Σκοπός των Δράσεων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι:


ο εντοπισμός φορολογουμένων που δεν συμμορφώνονται ως προς την υποβολή των

διαφόρων δηλώσεων, βάσει των οποίων αποδίδονται οι οφειλόμενοι φόροι, όπως είναι π.χ.
Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ, Εισοδήματος Φ.Π και Ν.Π κ.λπ. και ως προς την καταβολή των ‘’φρέσκων’’
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και η συμμόρφωσή τους ως προς την εκπλήρωση των παραπάνω
φορολογικών υποχρεώσεων,


ο εντοπισμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης πριν την εμφάνισή τους και η

ανάληψη προληπτικών δράσεων συμμόρφωσης,


η ευαισθητοποίηση των φορολογουμένων αλλά και γενικά των πολιτών σε θέματα

φορολογικού ενδιαφέροντος και η καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης,


η αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης και συνακόλουθα η αύξηση των δημοσίων

εσόδων συμβάλλοντας παράλληλα στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη δικαιότερη
κατανομή των φόρων.

80

6.1. Στόχοι Δ.Φ.Σ. Επιχειρησιακού Σχεδίου Α.Α.Δ.Ε. 2018
Ακολούθως παρατίθεται στοιχεία αναφορικά με τους κυριότερους στόχους που ανέλαβε η
Δ.Φ.Σ. μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018:


Σ.1.1.1 Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά
ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων
ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, μετά από
δράσεις της Δ.Φ.Σ.
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης επικοινωνεί με φορολογούμενους με ''φρέσκα''

ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή με φορολογούμενους που εμφανίζουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές
χωρίς να βαρύνονται με παλαιότερες. Οι οφειλέτες που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία
εντοπίζονται βάσει κριτηρίων. Η επικοινωνία με το σύνολο των οφειλετών που πληρούν τα
συγκεκριμένα κριτήρια εντοπισμού και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
πραγματοποιείται με email. Επιπλέον σε μηνιαία βάση αναπτύσσονται δράσεις τηλεφωνικής
επικοινωνίας που αφορούν αξιολογημένες υποθέσεις βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, με
σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας για τη συμμόρφωσή τους. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί
τηλεφωνικό κέντρο εξερχομένων κλήσεων το οποίο στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Μετά το πέρας των ανωτέρω
επικοινωνιακών

δράσεων

η

Διεύθυνση

Φορολογικής

Συμμόρφωσης

παρακολουθεί

τα

αποτελέσματα των «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλετών ως προς τη συμμόρφωσή τους
(καταβολή ή ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών τους).
Συνολικά η Δ.Φ.Σ. επικοινώνησε με email ή/και τηλέφωνο με 771.743 φορολογούμενους
για συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, εκ των οποίων
συμμορφώθηκαν 442.220 (ποσοστό συμμόρφωσης 57,30%). Το σύνολο των ληξιπροθέσμων
οφειλών ήταν 609.066.339 ευρώ και εισπράχθηκαν 273.088.262 ευρώ (ποσοστό είσπραξης
44,84%). Από τη δράση αυτή εισπράχθηκαν συνολικά 422.249.069 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων
συνεισπρατόμενων και καταβολή επιπλέον δόσεων).
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την είσπραξη από ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο
μετά από αποστολή e- mail, όσο και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για το 2018.
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"ΦΡΕΣΚΑ" ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2018
ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΗΝΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ EMAIL

EMAIL

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΜΑΙL

53.448

68.708

27.584

23.924

ΙΟΥΛΙΟΣ
2018
ΜΑΙΟΣ
2018

26.185

21.301

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2018
2018
2018
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018
2018
2018

14.379

139.411

28.524

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2018
2018
ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2018
2018

180.420

79.729

ΣΥΝΟΛΟ

769.398

88.381.773 56.461.042 56.624.085 38.153.353 22.525.609 27.452.052 27.860.682 22.979.661 91.602.206 42.905.449 69.013.365 54.105.639 598.064.916
77.816

36.437

42.148

14.666

8.615

14.264

11.557

6.630

70.149

15.923

91.264

52.035

441.504

% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EMAIL

73,56%

68,17%

61,34%

53,17%

36,01%

54,47%

54,26%

46,11%

50,32%

55,82%

50,58%

65,26%

57,38%

41.089.845 20.226.226 23.064.039 19.480.309 11.446.595 13.717.130 13.713.430 8.065.087

35.031.944 25.769.944 32.471.926 27.917.290 271.993.765

% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ EMAIL

46,49%

35,82%

40,73%

51,06%

50,82%

49,97%

49,22%

35,10%

38,24%

60,06%

47,05%

51,60%

45,48%

ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ "ΦΡΕΣΚΩΝ"
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

4.058

5.980

7.964

8.792

4.666

5.143

5.908

3.675

5.566

5.984

7.785

7.650

73.171

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

105.785

ΙΟΥΝΙΟΣ
2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2018

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΑΙΛ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ EMAIL

48.184.921 28.015.849 39.811.470 33.036.567 16.015.998 22.324.908 23.027.220 17.684.516 42.440.080 35.784.519 37.685.801 40.341.220 384.353.069

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

3.473

4.583

6.140

6.620

2.390

3.827

4.273

2.317

4.204

4.685

5.901

5.844

54.257

% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

85,58%

76,64%

77,10%

75,30%

51,22%

74,41%

72,33%

63,05%

75,53%

78,29%

75,80%

76,39%

74,15%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

21.314.956 14.337.845 16.919.861 18.104.710 8.218.503 11.626.902 12.440.147 7.337.773

17.884.101 23.318.016 19.594.362 21.071.698 192.168.874

44,24%

51,18%

42,50%

54,80%

51,31%

52,08%

54,02%

41,49%

42,14%

65,16%

51,99%

52,23%

50,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ
"ΦΡΕΣΚΟΥΣ" ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ
105.911
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

53.670

68.895

27.829

24.176

26.381

21.510

14.621

139.588

28.657

180.625

79.880

771.743

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
2018
2018
2018
2018
2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
2017
2017
2018
2018
2018

89.298.518 57.424.310 57.612.366 38.886.183 23.291.807 29.025.269 28.477.408 23.870.386 92.922.766 43.665.218 69.894.444 54.697.664 609.066.339

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

77.851

36.504

42.226

14.727

8.664

14.328

11.608

6.701

70.248

15.950

91.331

52.082

442.220

% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

73,51%

68,02%

61,29%

52,92%

35,84%

54,31%

53,97%

45,83%

50,33%

55,66%

50,56%

65,20%

57,30%

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ
% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΕΦ. ΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΦ. ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΝ/ΜΕΝΑ

41.222.283 20.280.042 23.182.508 19.528.585 11.482.825 13.762.984 13.778.444 8.117.485
46,16%

35,32%

40,24%

50,22%

49,30%

47,42%

48,38%

34,01%

35.386.910 25.797.870 32.583.029 27.965.297 273.088.262
38,08%

59,08%

46,62%

51,13%

44,84%

57.357.375 30.568.119 32.009.098 25.159.772 25.133.213 21.724.148 17.147.459 12.193.113 56.512.014 38.087.159 58.538.854 47.818.745 422.249.069
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Σ.1.1.2. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό
τουλάχιστον 97%. Διαβίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων
φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.
Στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α αποστέλλονται από τη Δ.Φ.Σ. δύο τύποι

email, ένα υπενθυμιστικό, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ένα εντοπισμού προς
τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους, με στόχο τη συμμόρφωσή τους.
Εκτός από τα email διενεργείται και μεγάλος αριθμός προσωπικών τηλεφωνημάτων σε μη
συμμορφούμενους φορολογούμενους που επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Τα
κριτήρια εντοπισμού των υπόχρεων που έχουν τεθεί από τη Δ.Φ.Σ. περιλαμβάνουν μόνο τις
ενεργές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν καταθέσει τουλάχιστον μία δήλωση ΦΠΑ από την
αρχή του προηγούμενου έτους έως την αντίστοιχη υπό μελέτη περίοδο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργών επιχειρήσεων διαθέτουν πλέον email λόγω της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων διαφόρων φορολογιών, όποτε η επικοινωνία
μέσω email είναι εφικτή σχεδόν με όλους τους υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα που ακολουθεί, η Δ.Φ.Σ. το 2018 επικοινώνησε
με email ή τηλέφωνο ή και τα δύο με 87.074 φορολογούμενους. Από αυτούς, υποβλήθηκαν 13.651
επιπλέον δηλώσεις Φ.Π.Α και το ποσό που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 7.394.265 ευρώ.
Μετά τις δράσεις μας, το ποσοστό υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των ενεργών
υπόχρεων ανήλθε σε 98,39%.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά τα μηνιαία αποτελέσματα της δράσης
αυτής.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Π.Α 2018
Φ.Π.Α (ΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
(1)
ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΗΘΗΚΑΝ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (2)
ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΗΘΗΚΑΝ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ
E-MAIL Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ (3)
% ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ (4) (2)/(1)
ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠO
E-MAIL H ΤΗΛΕΦΩΝΟ (5)
% ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠO
E-MAIL H ΤΗΛΕΦΩΝΟ
% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΠΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2017

Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ
2017

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2018

ΜΑΙΟΣ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ
2018

ΜΑΡΤΙΟΣ
2018

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2018

ΜΑΙΟΣ
2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ
2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ
2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
2018

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

96.151

97.260

851.849

96.017

96.841

859.434

97.860

98.599

99.616

856.347

100.020

100.572

101.053

859.399

101.656

102.418

4.615.092

92.971

94.401

836.873

93.673

94.281

846.762

95.654

95.904

96.637

843.257

97.401

97.560

97.810

846.099

98.877

99.169

4.527.329

3.180

2.836

14.937

2.309

2.516

12.594

2.152

2.637

2.941

13.017

2.577

2.949

3.210

13.246

2.756

3.217

87.074

96,69%

97,06%

98,24%

97,56%

97,36%

98,53%

97,75%

97,27%

97,01%

98,47%

97,38%

97,01%

96,79%

98,45%

97,27%

96,83%

98,10%

587

232

1.629

597

632

2.416

349

570

651

1.696

357

508

675

1.902

319

531

13.651

18,46%

8,18%

10,91%

25,86%

25,12%

19,18%

16,22%

21,62%

22,14%

13,03%

13,85%

17,23%

21,03%

14,36%

11,57%

16,51%

15,68%

97,30%

97,30%

98,43%

98,18%

98,01%

98,81%

98,10%

97,84%

97,66%

98,67%

97,74%

98,67%

97,58%

97,35%

98,39%

314.605
244
173
70,90%

571.786
689.247
1.446
637
44,05%

213.935
288
183
63,54%

120.836
334
244
73,05%

618.839
170.050
1.691
858
50,74%

725.734
343
226
65,89%

289.929
358
257
71,79%

298.750 776.130
1.630
750
46,01%

1.060.967 65.676
2.421
1.139
47,05%

204.163
171
103
60,23%

7.394.265
9.517
4.963
52,15%

97,51%

97,46%

1.024.736
287
182
63,41%

248.882
304
211
69,41%
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Σ.1.1.3. Συμμόρφωση τουλάχιστον 21% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως
δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης
παραλαβής του αρχείου.
Στη Δ.Φ.Σ. έχει ανατεθεί η διενέργεια δράσεων εντοπισμού και επικοινωνίας, με

φορολογούμενους - νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος, ως όφειλαν.
Ο δράσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
φορολoγικών δηλώσεων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, η
Δ.Φ.Σ. ζητάει από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. το σχετικό αρχείο εντοπισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει
θέσει. Μετά τη λήψη του αρχείου, διενεργείται η επεξεργασία του με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
και στη συνέχεια ξεκινούν οι επικοινωνιακές δράσεις.
Παρατίθενται κάτωθι τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2016 για το οποίο οι
δράσεις ολοκληρώθηκαν μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2018. Το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε σε
23,65%.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

EMAIL

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΛΗΘΟΣ EMAIL
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΑΙΛ
% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EMAIL

5.077
1.208
23,79%

ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

5.140
1.213

% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

23,60%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

5.146
1.217

% ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

23,65%

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

1.217

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

41

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.217

Σ.1.1.4. Συμμόρφωση τουλάχιστον 22% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως
δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. (στο επεξεργασμένο αρχείο βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου)
μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παραλαβής του
αρχείου.
Στη Δ.Φ.Σ. έχει ανατεθεί η διενέργεια δράσεων εντοπισμού και επικοινωνίας με

φορολογούμενους - φυσικά πρόσωπα, που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ως
84

όφειλαν. Ο δράσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της προθεσμίας η
Δ.Φ.Σ. ζητάει από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. το σχετικό αρχείο εντοπισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει
θέσει. Μετά τη λήψη του αρχείου, διενεργείται η επεξεργασία του με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
και στη συνέχεια ξεκινούν οι επικοινωνιακές δράσεις.
Στην τρέχουσα απολογιστική έκθεση παρατίθενται τα αποτελέσματα του φορολογικού
έτους 2016 για το οποίο οι δράσεις ολοκληρώθηκαν μέσα στο α΄εξάμηνο του 2018. Το ποσοστό
συμμόρφωσης ανήλθε σε 30,04%.



Σ.1.1.5. Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το
τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ., με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και
την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων
(Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Φ.Π.-Ν.Π. κ.λπ.) και την καταβολή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την

υποβολή των δηλώσεών τους και την καταβολή των οφειλών τους αναπτύσσονται δράσεις
τηλεφωνικής επικοινωνίας που αφορούν αξιολογημένες βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου
ομάδες φορολογούμενων και οφειλετών. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί τηλεφωνικό κέντρο
εξερχομένων κλήσεων, το οποίο στελεχώνεται από 30 υπαλλήλους της Δ.Φ.Σ.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του 2018 ανά
κατηγορία:
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
/ΕΡΕΥΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΕΣΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

5.980

7.964

8.792

4.666

5.143

5.908

3.675

5.566

5.984

7.785

7.650

4.337

73.450

Φ.Π.Α

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

244

1.446

288

334

1.691

343

358

1.630

287

304

2.421

171

9.517

Φ.Ε.Φ.Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

5.000

Φ.Ε.Ν.Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Φ.Μ.Υ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Έρευνα κλάδων
τουριστικού
ενδιαφέροντος

ΕΡΕΥΝΕΣ

5.000
4.107
2.075

1.253

1.491

1.354

1.421

1.162

872

1.845

1.921

1.437

4.107
1.921

489

6.564

Πιλοτική Δράση
για μηδενικές ΤΗΛΕΦΩΝΑ
δηλώσεις ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ



10.677

43
11.224

9.410

11.155

6.253

9.197

9.450

7.375

9.795

6.760

12.196

12.035

43
4.508

109.358

Σ.1.1.6. Υποβολή 8.000 επιπλέον δηλώσεων Φ.Μ.Υ., μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ., σε
συνεργασία με τον Ε.Φ.Κ.Α. Διαβίβαση αρμοδίως των αρχείων μη συμμορφούμενων
φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.
Στο

πλαίσιο

των

αρμοδιοτήτων

της

Διεύθυνσης

Φορολογικής

Συμμόρφωσης

συγκαταλέγεται ο εντοπισμός και η επικοινωνία με φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δήλωση
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Κύριος στόχος είναι η συμμόρφωση των εν λόγω φορολογουμένων δηλαδή η εκπλήρωση
των φορολογικών τους υποχρεώσεων και η καλλιέργεια της φορολογικής τους συνείδησης μέσω
των επικοινωνιακών δράσεων της Διεύθυνσης.
Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω στόχου η Δ.Φ.Σ. έχει αναπτύξει

ένα δίαυλο

επικοινωνίας και συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση λαμβάνει από τον
ΕΦΚΑ στοιχεία για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που υποβάλλονται από τους
εργοδότες για το προσωπικό που απασχολεί, τα οποία στη συνέχεια διασταυρώνονται με τα
πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Μετά τη λήψη του αρχείου εντοπισμού πραγματοποιείται
αξιολόγηση με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των υπόχρεων που ενώ όφειλαν δεν
υπέβαλλαν δήλωση Φ.Μ.Υ. για τον μήνα που εντοπίστηκαν να απασχολούν υπαλλήλους. Στη
συνέχεια αποστέλλονται μαζικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και
πραγματοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες (κατόπιν χρήσης κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου)
στους ανωτέρω υπόχρεους με τα οποία ενημερώνονται ότι δεν έχουν υποβάλει δήλωση για
συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και καλούνται να την υποβάλλουν οικειοθελώς.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία της δράσης για το 2018.
Συνολικά υποβλήθηκαν 9.827 επιπλέον δηλώσεις Φ.Μ.Υ μετά τις δράσεις της Δ.Φ.Σ.



Σ.Μ.4.2.79. Ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης Παγίων με τον υφιστάμενο
εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ της Δ.Π.Δ.Υ.
& Κ.Υ. της Γ.Δ.Ο.Υ., μέχρι 31/07/2018.
Στη Δ.Φ.Σ. ανατέθηκε η καταγραφή των διαθέσιμων παγίων και η καταχώρηση αυτών σε

εφαρμογή που δημιουργήθηκε εντός της ΑΑΔΕ. Η παραπάνω δράση διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις
και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα μέχρι τις 31/7/2018.

Φ.1

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΔΦΣ

1/5/2018

31/5/2018

Φ.2

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΔΦΣ

1/6/2018

30/6/2018

Φ.3

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΦΣ

1/7/2018

31/7/2018



ΣΜ.2.3.19 Υποβολή μηνιαίων στατιστικών αναφορών σχετικά με τους μερικούς
επιτόπιους ελέγχους των Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., στον Γ.Δ.Φ.Δ., στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και
στη Δ.Σ.Σ., εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Στο πλαίσιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μερικών επιτόπιων ελέγχων που

πραγματοποιούν καθημερινά οι Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε όλη την Επικράτεια, η Διεύθυνση
Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε μήνα 2 στατιστικές αναφορές, τις οποίες υποβάλλει
στις αρμόδιες Διευθύνσεις, εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Η εκάστοτε αναφορά ελέγχων που αφορούν τις Δ.Ο.Υ. και υποβάλλεται μηνιαία στο
Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, στη Διεύθυνση
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Στρατηγικού Σχεδιασμού, στις 4 Φορολογικές Περιφέρειες και στη Διεύθυνση Ελέγχων,
περιλαμβάνει:
 αποτελέσματα των μερικών επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρχή του
προηγούμενου έτους και έχουν καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Elenxis,
 παράθεση συγκρίσιμων στοιχείων προηγούμενων ετών και ανάλυση γεωγραφικών,
κλαδικών και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων μέσα από πλήθος πινάκων και γραφικών
απεικονίσεων κατανομών,
 παρακολούθηση της ολοκλήρωσης υποθέσεων εντοπισμού παράβασης για ελέγχους
που έχουν διενεργηθεί από 1 Ιανουαρίου 2016, μέσω κατανομών που περιλαμβάνουν την
έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου, τη βεβαίωση και είσπραξη των αντίστοιχων
καταλογισθέντων ποσών προστίμων,
 παράρτημα με την αναλυτική παράθεση γεωγραφικών και κλαδικών στοιχείων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ /
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ

ΜΗ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Β)

78.474

20.936

53.613

52.145

45

1.423

26,68%

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Γ)

8.067

1.192

11.607

9.105

3

2.499

14,78%

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΡΞΗ

129

88

222

67

2

153

68,22%

ΛΟΙΠΕΣ

272

123

5.892

5.829

4

59

45,22%

86.942

22.339

71.334

67.146

54

4.134

25,69%

ΣΥΝΟΛΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα1 του έτους 2018 διενεργήθηκαν από 108 Δ.Ο.Υ. σε όλη την
Επικράτεια 86.942 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 52.367 επιχειρήσεις, ενώ σε 22.339 ελέγχους
19.290 επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν συνολικά 71.334 παραβάσεις. Το 90,26% των ελέγχων
πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ενώ το ποσοστό
παραβατικότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία άγγιξε το 26,68%, έναντι ποσοστού 14,78% στην
κατηγορία τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Επίσης, σε 129 περιπτώσεις ελέγχου διαπιστώθηκε η
μη δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο.

1

Πρόκειται για ελέγχους που διενεργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν

καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Elenxis έως και την 7η Οκτωβρίου 2019.
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ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΛΗΘΟΣ / ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3.336

653

1.210

1.148

1

61

19,57%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3.363

838

1.896

1.848

-

48

24,92%

ΜΑΡΤΙΟΣ

5.057

1.120

2.688

2.608

4

76

22,15%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

7.348

1.516

3.170

2.927

3

240

20,63%

ΜΑΪΟΣ

4.884

1.447

6.916

6.726

7

183

29,63%

ΙΟΥΝΙΟΣ

8.280

2.431

6.081

5.947

9

125

29,36%

ΙΟΥΛΙΟΣ

14.434

3.791

15.340

12.498

9

2.833

26,26%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

14.258

3.670

15.943

15.719

9

215

25,74%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

10.258

2.906

9.639

9.478

5

156

28,33%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6.943

1.855

4.114

4.010

3

101

26,72%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2.776

839

2.042

1.988

2

52

30,22%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

6.005

1.273

2.295

2.249

2

44

21,20%

86.942

22.339

71.334

67.146

54

4.134

25,69%

ΣΥΝΟΛΑ

Με την ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού σε όλη την Επικράτεια και κυρίως σε
περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος και στοχευμένους κλάδους δραστηριοτήτων, το
πλήθος των ελέγχων παρουσίασε σημαντική αύξηση το καλοκαίρι, ενώ βελτιωμένο σε σχέση με το
αμέσως προηγούμενο διάστημα ήταν τόσο τον Απρίλιο, όσο και τις 2 τελευταίες εβδομάδες του
Δεκεμβρίου.
Όσον αφορά τους ελέγχους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η αντίστοιχη εκάστοτε αναφορά υποβάλλεται
μηνιαία στο Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, στη
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Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις 4 Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων,
περιλαμβάνοντας:
 αποτελέσματα των μερικών επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρχή του
προηγούμενου έτους και έχουν καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Elenxis,
 παράθεση συγκρίσιμων στοιχείων προηγούμενων ετών2 και ανάλυση γεωγραφικών,
κλαδικών και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων μέσα από πλήθος πινάκων και γραφικών
απεικονίσεων κατανομών,
 παρακολούθηση της ολοκλήρωσης υποθέσεων εντοπισμού παράβασης3 μέσω
κατανομών που περιλαμβάνουν την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου, τη βεβαίωση
και είσπραξη των αντίστοιχων καταλογισθέντων ποσών προστίμων,
 παράρτημα με την αναλυτική παράθεση γεωγραφικών και κλαδικών στοιχείων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ /
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ

ΜΗ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Β)

16.417

10.499

53.457

51.559

24

1.874

63,95%

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Γ)

1.823

769

45.369

45.004

4

361

42,18%

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΡΞΗ

73

54

184

110

-

74

73,97%

ΛΟΙΠΕΣ

69

31

270

250

-

20

44,93%

18.382

11.353

99.280

96.923

28

2.329

61,76%

ΣΥΝΟΛΑ

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα4 του 2018 διενεργήθηκαν από τις 4 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε
όλη την Επικράτεια 18.382 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι εντός εγκατάστασης σε 15.461 επιχειρήσεις,
ενώ σε 11.353 ελέγχους 10.270 επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν 99.280 παραβάσεις.
Το 89,31% των ελέγχων εντός εγκατάστασης έλαβαν χώρα σε επιχειρήσεις που τηρούν
απλογραφικά βιβλία, με το ποσοστό παραβατικότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία να αγγίζει το
63,95%, έναντι 42,18% στην κατηγορία τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενώ σε 73 περιπτώσεις
διαπιστώθηκε η μη δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο. Στοχεύοντας στην έμμεση

2

Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

από την έναρξη καταχώρησής τους στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Elenxis τον Ιούλιο του 2016.
3
4

Αφορά ελέγχους με εντοπισμό παράβασης που έχουν διενεργηθεί από την 1 η Ιουλίου 2016.
Πρόκειται για ελέγχους που διενεργήθηκαν από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν

καταχωρηθεί στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Elenxis έως και την 7η Οκτωβρίου 2019.
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συμμόρφωση των επιχειρήσεων, οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε διενήργησαν επιπλέον 3.471 ελέγχους εκτός
εγκατάστασης, καθιστώντας εμφανή την παρουσία των ελεγκτών στις επιχειρήσεις.

ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

704

393

2.711

2.579

4

128

55,82%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1.174

743

2.656

2.540

3

113

63,29%

ΜΑΡΤΙΟΣ

1.455

896

5.886

5.776

6

104

61,58%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1.793

1.102

4.145

4.002

6

137

61,46%

ΜΑΪΟΣ

1.601

1.008

3.687

3.577

1

109

62,96%

ΙΟΥΝΙΟΣ

1.779

1.147

4.893

4.799

2

92

64,47%

ΙΟΥΛΙΟΣ

2.306

1.478

48.532

48.070

1

461

64,09%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1.986

1.274

8.071

7.877

-

194

64,15%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.284

791

5.134

4.615

1

518

61,60%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1.294

751

5.296

5.187

3

106

58,04%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1.151

695

3.827

3.712

1

114

60,38%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1.855

1.075

4.442

4.189

-

253

57,95%

18.382

11.353

99.280

96.923

28

2.329

61,76%

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
/ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

Η Δ.Φ.Σ. επικαιροποιεί κάθε μήνα το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και τα κοινοποιεί στις
αρμόδιες Υπηρεσίες.
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ΣΜ.4.2.100 Συντονισμός και παρακολούθηση α) της διενέργειας μερικών επιτόπιων
ελέγχων, σύμφωνα και με το σχέδιο προληπτικών ελέγχων θερινής περιόδου 2018 και
β) της έκδοσης των Π.Ε.Π. και υποβολή σχετικής αναφοράς στον Γ.Δ.Φ.Δ. και στη
Δ.Σ.Σ, εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Πέραν των 2 μηνιαίων αναφορών που συντάσσονται σύμφωνα με τον ΣΜ.2.3.19 στόχο του

Επιχειρησιακού Σχεδίου Α.Α.Δ.Ε. 2018, η Δ.Φ.Σ. έχει ορισθεί υπεύθυνη για την επιμέρους
παρακολούθηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με το σχέδιο προληπτικών
ελέγχων θερινής περιόδου 2018, καθώς και της έκδοσης των Πράξεων Επιβολής Προστίμων από
τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Α΄τάξης.
Ο στόχος αφορά τις Φορολογικές Περιφέρειες και η Δ.Φ.Σ. μέσω της σύνταξης μίας ακόμη
αναφοράς -ενιαίας για Δ.Ο.Υ. & Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.- για κάθε έναν από τους 5 μήνες5 που περιλαμβάνει
το Σχέδιο προληπτικών ελέγχων θερινής περιόδου 2018, και της σύνταξης σχετικών με την έκδοση
Π.Ε.Π. πινάκων6 συμβάλλει στη διευκόλυνση του έργου τους.


ΣΠ.2.1.21-22-23 Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις
Δ.Ο.Υ., εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων
μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ. & Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών
επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
Μέσω των μηνιαίων στατιστικών αναφορών της Δ.Φ.Σ. παρακολουθούνται και οι 3

επιμέρους στόχοι, οι οποίοι αφορούν τις Δ.Ο.Υ. της χώρας που συμμετείχαν στους επιτόπιους
ελέγχους του προηγούμενου έτους.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Αποτελέσματα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

01/01-31/01

01/01-28/02

01/01-31/03

01/01-30/04

11.756

01/01-31/05

19.104

01/01-30/06

ΣΠ.2.1.21

3.336

6.699

23.988

32.268

ΣΠ.2.1.22

19,57%

22,26%

22,21%

21,60%

23,24%

ΣΠ.2.1.23

-

-

-

-

-

24,81%
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B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Αποτελέσματα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

5
6

ΣΠ.2.1.21

01/01-31/07
46.702

01/01-31/08
60.960

01/01-30/09
71.218

01/01-31/10
78.161

01/01-30/11

01/01-31/12

80.937

86.942

ΣΠ.2.1.22

25,26%

25,37%

25,80%

25,88%

26,03%

25,69%

ΣΠ.2.1.23

399

513

546

560

560

560

Πρόκειται για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου, βάσει του σχεδίου προληπτικών ελέγχων θερινής περιόδου.
Πρόκειται για τους πίνακες που προβλέπει ο στόχος ΣΠ.2.1.24, καθώς και αναλυτικούς πίνακες σε επίπεδο

ελεγχθέντων Α.Φ.Μ. με τα υπόλοιπα περιπτώσεων Π.Ε.Π. της 3ετίας 2016-2018 που εκκρεμούν προς έκδοση.
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Με τη διενέργεια 86.942 ελέγχων το ελάχιστο προβλεπόμενο βάσει του στόχου ΣΠ.2.1.21
πλήθος των 70.000 ελέγχων έχει υπερκαλυφθεί ήδη από τον μήνα Σεπτέμβριο, ενώ από τον
Φεβρουάριο το σωρευτικό ποσοστό παραβατικότητας κινείται σταθερά σε επίπεδο άνω του
ελάχιστου επιδιωκόμενου βάσει του στόχου ΣΠ.2.1.22 ποσοστού 20%, καταλήγοντας στο 25,69%
τον μήνα Δεκέμβριο. Επιπλέον, με τη διενέργεια 560 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση
της είσπραξης του φόρου διαμονής, επιτυγχάνεται και ο στόχος ΣΠ.2.1.23.


ΣΠ.2.1.24 Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3
μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης,
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
Για τον υπολογισμό της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου χρησιμοποιείται κλάσμα με

αριθμητή το πλήθος Π.Ε.Π. έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς και εντός
τριμήνου από τη διαπίστωση της παράβασης, και παρονομαστή το σύνολο των ελέγχων με
εντοπισμό παράβασης και υποχρέωση έκδοσης φορολογικού προστίμου.

ό

ί

ύ

έ

ό

ό
ά

έ
έ

έ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

01/01-31/01

01/01-28/02

01/01-31/03

01/01-30/04

01/01-31/05

01/01-30/06

Πλήθος ελέγχων με
εντοπισμό παράβασης
και υποχρέωση έκδοσης
Π.Ε.Π. που αφορούν το
αντίστοιχο διάστημα
αναφοράς

1.025

2.501

4.417

6.849

9.200

12.563

Πλήθος Π.Ε.Π. που
εκδόθηκαν εντός
τριμήνου από τη
διαπίστωση της
παράβασης

17

87

326

682

1.648

2.417

Ποσοστό επίτευξης
στόχου

1,66%

3,48%

7,38%

9,96%

17,91%

19,24%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

01/01-31/07

01/01-31/08

01/01-30/09

01/01-31/10

01/01-30/11

01/01-31/12

Πλήθος ελέγχων με
εντοπισμό παράβασης
και υποχρέωση έκδοσης
Π.Ε.Π. που αφορούν το
αντίστοιχο διάστημα
αναφοράς

17.877

22.708

26.964

29.600

31.075

33.466

Πλήθος Π.Ε.Π. που
εκδόθηκαν εντός
τριμήνου από τη
διαπίστωση της
παράβασης

3.224

4.316

5.927

7.888

8.920

11.404

Ποσοστό επίτευξης
στόχου

18,03%

19,01%

21,98%

26,65%

28,70%

34,08%

Επί περιπτώσεων εντοπισμού παράβασης σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από
τις Δ.Ο.Υ. έως 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό επίτευξης στόχου υπερβαίνει οριακά το 34%,
καταγράφοντας συνεχή βελτίωση από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.
93

Τα αποτελέσματα των στόχων ΣΠ.2.1.21-22-23-24 επικαιροποιούνται κάθε μήνα με τη
συμπλήρωση ειδικών ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά έχουν ορισθεί από τη Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι παραπάνω πίνακες αποτελούν μέρος των υποβαλλόμενων εντύπων
και απεικονίζουν τη μηνιαία σωρευτική κατανομή των αποτελεσμάτων.
6.2. Έργα Δ.Φ.Σ Επιχειρησιακού Σχεδίου Α.Α.Δ.Ε 2018



Ε.1.1.1 Αξιοποίηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία με σκοπό την καλλιέργεια της
φορολογικής συνείδησης: Πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό σχολείων
Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Το συγκεκριμένο έργο συνιστά συνέχεια της Δράσης 1.1.1 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017. Για

την καλύτερη διαχείρισή του, διακρίνεται σε έξι (6) συγκεκριμένες φάσεις:
Μεταγλώττιση εκπαιδευτικού υλικού (microclips)

I.

Επιμέλεια μετάφρασης εκπαιδευτικού υλικού εφήβων (ecourses)

II.
III.

Μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού ενηλίκων (ecourses)

IV.

Επιμέλεια μετάφρασης εκπαιδευτικού υλικού ενηλίκων (ecourses)
Μεταγλώττιση εκπαιδευτικού υλικού εφήβων

V.

Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού προς έγκριση από Υπουργείο Παιδείας

VI.

Συνοπτικά, εντός του 2018 οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν επιτυχώς οι ακόλουθες ενέργειες:


Επιμέλεια της προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα.



Μετάφραση και απόδοση κειμένων για τις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες.



Συντονισμός των μεταγλωττίσεων.



Επιλογή κατάλληλων φωνών.



Παρακολούθηση και επανέλεγχος των ηχογραφήσεων.



Διόρθωση συγχρονισμού ήχου και εικόνας.



Επικοινωνίες με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).



Σύνταξη και αποστολή του αιτήματος έγκρισης των 12 microclips προς το Υπουργείο Παιδείας για
την αξιοποίησή τους στο πρόγραμμα σπουδών της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης.



Έγκριση αιτήματος.

Η αναφορά του έργου κατατέθηκε με το υπ’αριθμ. ΔΦΣ Α 1188104/19.12.2018. παραδοτέο
έγγραφο. Η δράση για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πρόγραμμα σπουδών
της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης έχει προταθεί να συνεχιστεί και το 2019.
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Ε.1.1.2

Έρευνα

συμμόρφωσης

κλάδων

παροχής

υπηρεσιών

τουριστικού

ενδιαφέροντος. Πιλοτικές δράσεις συμμόρφωσης και διαβίβαση ευρημάτων αρμοδίως
προς αξιοποίηση
Άμεσος στόχος της δράσης είναι η εκτίμηση του κύκλου εργασιών σε δείγμα επιχειρήσεων
του κλάδου και τα αποτελέσματά αυτά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για στόχευση
υποθέσεων προς έλεγχο, ή άλλες ενέργειες από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ. Απώτερος
στόχος, είναι ή αύξηση της έμμεσης εκούσιας συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τουριστικού
ενδιαφέροντος και η εξάλειψη, όσο το δυνατόν, φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, που
δημιουργούνται λόγω φοροδιαφυγής.
Το έργο αυτό, που σε διάφορα στάδιά του απαιτούσε τη συνεργασία και άλλων
Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Ελέγχων) ή εξωτερικών φορέων (Υπουργείο Τουρισμού)
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης τον
Δεκέμβριο του 2018.

Φ.1

Φ.2

Φ.3

Φ.4
Φ.5

• Α) Επικαιροποίηση του αρχείου Υπ. Τουρισμού, εκκαθάριση,
εμπλουτισμός, διασταυρώσεις με νέα δεδομένα κλπ.
• Β) Ανάπτυξη πλάνου δράσης και έγκριση αυτού.
από 01/01/2018 έως 30/04/2018
• Α) Ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή του
δείγματος των επιχειρήσεων προς έρευνα.
• Β) Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων σε Access.
από 01/04/2018 έως 25/05/2018
• Τμηματική χρέωση των υποθέσεων στο τηλεφωνικό κέντρο της
Διεύθυνσης και διεξαγωγή διαδικτυακής και τηλεφωνικής
έρευνας.
από 29/05/2018 έως 21/09/2018
• Α) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας, υπολογισμός
εκτιμώμενων εσόδων, διασταύρωση αυτών με τις αντίστοιχες
περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• Β) Τμηματική αποστολή αποτελεσμάτων στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
από 06/08/2018 έως 30/11/2018
• Συνολική αξιολόγηση και απολογισμός της δράσης.
από 03/12/2018 έως 31/12/2018

Οι υποθέσεις που τελικά χρεώθηκαν και ερευνήθηκαν από το τηλεφωνικό κέντρο της
Δ.Φ.Σ. ήταν 2.313 ΑΦΜ (Κύριων και μη Κύριων Καταλυμάτων). Το πλήθος και ο χρόνος της
χρέωσης για κάθε περίοδο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018

ΜΗΝΑΣ/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΧΡΕΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ Η ΧΡΕΩΣΗ

832

23/5/2018

Α΄ΔΕΚ/ΡΟ

40

31/5/2018

ΑΔΥΝΑΤΕΣ Α΄ΔΕΚ/ΡΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ

801

7/6/2018

Β΄ΔΕΚ/ΡΟ

984

14, 18 Κ 22/6/2018

Α΄ΔΕΚ/ΡΟ

64

29/6/2018

ΑΔΥΝΑΤΕΣ Α΄ΔΕΚ/ΡΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ

973

6/7/2018

Β΄ΔΕΚ/ΡΟ

927

18 Κ 19/7/2018

Α΄ΔΕΚ/ΡΟ

21

27/7/2018

ΑΔΥΝΑΤΕΣ Α΄ΔΕΚ/ΡΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ

948

18 ,19 Κ 27/7/2018

Β΄ΔΕΚ/ΡΟ

489

28/8/2018

Α΄ΔΕΚ/ΡΟ

489

7 Κ 10/9

Β΄ΔΕΚ/ΡΟ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΑΦΜ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΑΦΜ
ΔΙΠΛΟΓΡ.
ΑΠΛΟΓΡ.

1769

544

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2313

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

Μετά τη διερεύνηση με σκοπό την εκτίμηση του κύκλου εργασιών, ακολούθησε
διασταύρωση με τα αντίστοιχα ποσά που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές στις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούσαν τις ερευνώμενες περιόδους. Η διασταύρωση αυτή οδήγησε στην
κατηγοριοποίηση των υπό έρευνα επιχειρήσεων σε τέσσερις βαθμίδες κινδύνου (πολύ υψηλού,
υψηλού, μεσαίου και χαμηλού).
Οι 131

υποθέσεις

που κατηγοριοποιήθηκαν ως πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς και

επιχειρήσεις που ζητήθηκαν από την ΔΙΠΑΕΕ και ερευνήθηκαν με ειδικό τρόπο, προωθήθηκαν με
την ολοκλήρωση της δράσης προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για περαιτέρω αξιοποίηση.
Η αναλυτική καταγραφή της πορείας του Έργου αυτού, καθώς και τα Αποτελέσματα, τα
Προβλήματα και οι Προτάσεις για μελλοντική βελτίωσή του αναφέρονται στην σχετική μελέτη
που ολοκληρώθηκε και απεστάλη τον Δεκέμβριο του 2018 με το ΔΦΣ Γ 170436 ΕΞ 2018
ΕΜΠ/24.12.2018 ΕΜΠ διαβιβαστικό.


Ε.1.1.3 Δημιουργία και δημοσίευση χρηστικού οδηγού για συγκεκριμένες κατηγορίες
φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Α. Αλλοδαποί

Κάτοχοι Ακινήτων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 συντάχθηκε ο χρηστικός οδηγός για
αλλοδαπούς νέους κατόχους ακινήτων με σκοπό την ενημέρωσή τους ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από την αγορά ακινήτου.
H Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης μέσα από τις δράσεις και τις μελέτες που
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εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την μη υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων
(Ε9) διαπίστωσε ότι μεταξύ των φορολογουμένων, πέραν των Ελλήνων, υπήρχαν και αλλοδαπά
φυσικά πρόσωπα που ενώ είχαν πληρώσει Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) δεν είχαν
δηλώσει την ακίνητη περιουσία στο έντυπο Ε9. Οι επενδυτικοί νόμοι που εφαρμόστηκαν στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια έδωσαν μεγάλη ώθηση στους αλλοδαπούς κατοίκους τρίτων χωρών
(εκτός Ε.Ε.), να επενδύσουν στην Ελλάδα με την αγορά ακινήτου αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο
τη «χρυσή βίζα». Επιπλέον, οι διαμορφούμενες χαμηλές τιμές των ακινήτων κατά τα πρώτα
χρόνια της οικονομικής κρίσης αποτέλεσαν ευκαιρία για τους κατοίκους της Ελλάδας ή άλλων
χωρών ώστε να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία. Η άνοδος της αγοράς των ακινήτων σε
συνδυασμό με τα ευρήματα των δράσεων της Δ.Φ.Σ. αποτέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία
ενός ενημερωτικού οδηγού.
Ο εν λόγω οδηγός συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες
διατάξεις που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αγορά και την
ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Το σχετικό κείμενο απεστάλη στη Δ/νση
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου για παρατηρήσεις οι οποίες λήφθηκαν
υπόψη για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Εν συνεχεία ο οδηγός μεταφράστηκε στην
Αγγλική γλώσσα για να εξυπηρετεί και τους αλλοδαπούς κατόχους ακινήτων και αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο και στις δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά).
Ο οδηγός γράφτηκε σε απλή

και κατανοητή γλώσσα για να είναι εύχρηστος και

αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες όπου η καθεμία περιλαμβάνει χρήσιμες για τον
φορολογούμενο πληροφορίες:


πριν τη αγορά ακινήτου



μετά τη αγορά ακινήτου



θέλω να μισθώσω το ακίνητο μου (μακροχρόνια μίσθωση)



θέλω να μισθώσω το ακίνητο μου (βραχυχρόνια μίσθωση)



θέλω να πουλήσω το ακίνητο μου



είμαι αλλοδαπός επενδυτής
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του νέου οδηγού έγιναν επαφές με τις Πρεσβείες άλλων

χωρών προκειμένου να ενημερωθούν οι υπήκοοι τους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
καθώς επίσης και με τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδεκανήσου
προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι φορολογούμενοι κατά την αγοραπωλησία του ακινήτου.
Ο οδηγός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2018 και σχετικό
πόρισμα για τα αποτελέσματα του ως άνω έργου απεστάλη στον γραφείο του Γ.Δ.Φ.Δ. με το υπ’
αριθμόν πρωτ. ΔΦΣ Δ 11082 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/09-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογικής
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Συμμόρφωσης.
Ο εν λόγω οδηγός αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
οικιοθελούς συμμόρφωσης μέσω της ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει της υπηρεσίες τις
Α.Α.Δ.Ε. προς τους φορολογούμενους πολίτες και συμβάλει έμμεσα στην καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, την μείωση των διαφυγόντων εσόδων και την ενίσχυση του αισθήματος ισότητας
και δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών.
Β. Οδηγίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φ. Π. Μισθωτών και
Συνταξιούχων
Στόχος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της
έμμεσης συμμόρφωσης και της διαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης συγκεκριμένων ομάδων
φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Φ.Σ. προέβη στη σύνταξη χρηστικού οδηγού με σκοπό να
παρέχει απλές και κατανοητές οδηγίες σε μισθωτούς και συνταξιούχους αναφορικά με τη δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
Ο φορολογικός οδηγός συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, έχει
ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην φάση επικαιροποίησης με τις όποιες αλλαγές προκύψουν τόσο
στο νομοθετικό πλαίσιο της φορολογίας Εισοδήματος όσο και στον τύπο και περιεχόμενο του
εντύπου Ε1 για το φορολογικό έτος 2018.
Μετά την ολοκλήρωση του χρηστικού οδηγού και την έγκριση από την Διεύθυνση Άμεσης
Φορολογίας ο οδηγός θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..


Ε.1.1.5

Εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν μηδενικές

δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κενές – μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η οικειοθελή
συμμόρφωση αυτών.
Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός των επιχειρήσεων που υποβάλλουν εμπρόθεσμα κενές
δηλώσεις ΦΠΑ (χωρίς ποσά στον πίνακα Β. Εκροών – Εισροών του εντύπου Φ2 της δήλωσης
ΦΠΑ) και στη συνέχεια, συνήθως μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλώνουν ποσά στις
εισροές ή/και στις εκροές με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.
Σκοπός του έργου είναι η μείωση του φαινομένου της υποβολής κενών δηλώσεων ΦΠΑ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΦΣ υλοποίησε το 2018 δύο πιλοτικές δράσεις φυσικών και νομικών
προσώπων που είναι υπόχρεα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας).
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Στο πλαίσιο των ενεργειών συμμόρφωσης των εν λόγω πιλοτικών δράσεων, η ΔΦΣ
επικοινώνησε

συνολικά

με

1.676

φορολογούμενους.

Συνολικά

συμμορφώθηκαν

863

φορολογούμενοι (ποσοστό συμμόρφωσης 51,49%) οι οποίοι υπέβαλαν 10.665 τροποποιητικές
δηλώσεις εκ των οποίων χρεωστικές ήταν οι 1.649 (το 15,46%).
Το σύνολο των αποκρυφθέντων ακαθαρίστων εσόδων ανέρχεται σε 2.358.229.912€ και το
ποσό φόρου που βεβαιώθηκε ανέρχεται σε 21.936.365€.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Φ.Σ
CONTROL GROUP

Α΄ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Β΄ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΦΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

137

1.539

1.676

192

ΑΦΜ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

86

777

863

18

62,77%

50,49%

51,49%

9,38%

1.065

9.600

10.665

120

229

1.420

1.649

16

1.714.077.186

644.152.726

2.358.229.912

1.425.990

12.528.624

9.407.741

21.936.365

113.879

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΤΡΟΠ/ΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠ/ΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΡΥΦΘΕΝΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα του ανωτέρω Έργου 1.1.5. Επιχ.
Σχεδίου 2018 είναι η δήλωση σημαντικών ποσών αποκρυφθέντων εσόδων αλλά και η βεβαίωση
σημαντικών ποσών ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η συνέχιση του εν λόγω έργου καθώς και η
επέκτασή του και σε υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της
ΑΑΔΕ 2019 ως Νέο Έργο. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω έργου παραδόθηκαν με το υπ΄αριθ.
ΔΦΣ Δ 170438 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24.12.2018 πρωτόκολλο.
6.3. Στόχοι Επιχειρησιακού Σχεδίου Γ.Δ.Φ.Δ. 2018


Στόχος ΓΔΦΔ ΣΜ ΓΔ 1.1.1 Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 «Εντοπισμός αδήλωτων στο
Ε9 δεξαμενών κολύμβησης και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί
μέχρι 31/12/2018.»
Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των αδήλωτων δεξαμενών κολύμβησης και η

οικειοθελής συμμόρφωση των φορολογουμένων που δεν δήλωσαν τη δεξαμενή κολύμβησης που
έχουν στην κατοχή τους.
Προκειμένου να εντοπιστούν οι κάτοχοι των αδήλωτων δεξαμενών κολύμβησης
αντλήθηκαν:
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1. δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ με τα οποία πραγματοποιήθηκαν
δύο διαφορετικές διασταυρώσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν από τη Δ.Φ.Σ. (1ος
Πυλώνας)
2. δεδομένα από τρίτες πηγές τα οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν με τα δεδομένα από τα
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ (2ος Πυλώνας)
Τα ανωτέρω δεδομένα λήφθηκαν σε μορφή αρχείων. Στη συνέχεια τα εν λόγω αρχεία
εμπλουτίστηκαν

με περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες και αναδείχθηκαν οι υποθέσεις προς

έρευνα. Κατόπιν ξεκίνησαν οι επικοινωνιακές δράσεις με σκοπό τη συμμόρφωση των
φορολογουμένων πριν την επιβολή κατασταλτικών μέτρων.
Σε αυτό πλαίσιο περιγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στους δύο πυλώνες:
1ος πυλώνας
Κατόπιν επεξεργασίας των αρχείων, σύμφωνα με τα κριτήρια εντοπισμού που είχαν τεθεί,
επιλέχθηκαν οι φορολογούμενοι προς επικοινωνία. Ο τρόπος επικοινωνίας που επιλέχθηκε για την
συγκεκριμένη δράση ήταν αποστολή επιστολών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλέφωνο
στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Τα ποσοστά
συμμόρφωσης καθώς και οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την ανωτέρω δράση παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Α
Επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την διασταύρωση 1 & 2
Φορολογούμενοι

Πλήθος

Μέθοδος επεξεργασίας -

Φορολογούμενοι

που

Μέθοδος

δηλώσεων που

Ποσοστό

επιλογής υποθέσεων

προς οικειοθελή

συμμορφώθηκαν

επικοινωνίας

υποβλήθηκαν

συμ/σης

συμμόρφωση

μετά την δράση

Διασταύρωση 1

60

55

μέσω email

410

91,67%

Διασταύρωση 2

13

13

μέσω email

19

100%

34

μέσω email

248

Έμμεση συμμόρφωση *
Συνολικές υποθέσεις που
επεξεργαστήκαμε

(Ε1,Ε2,Ε3,Ε9)

Συνολικό πλήθος
73

102

υποβληθέντων

677

δηλώσεων

2ος πυλώνας
Κατά την επεξεργασία του εμπλουτισμένου αρχείου, με στοιχεία από τρίτες πηγές και τα
Πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ελέγχθηκε η ορθότητα αποτύπωσης της πραγματικής
εικόνας του ακινήτου από τους φορολογικά εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε αν ο
κάτοχος του ακινήτου, το οποίο είναι κυρίως τουριστική έπαυλη με δεξαμενή κολύμβησης και
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χρησιμοποιείται για τουριστική βραχυχρόνια μίσθωση, δηλώνει την ακίνητη περιουσία του, τα
έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση αυτού καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν σε περίπτωση εκμετάλλευσης από τρίτους (Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα). Ο τρόπος
επικοινωνίας που επιλέχθηκε

για τον δεύτερο πυλώνα είναι αποκλειστικά η τηλεφωνική

επικοινωνία. Τα ποσοστά συμμόρφωσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας Β
Τηλεφωνική επικοινωνία εμπλουτισμένου αρχείου τρίτων πηγών
Μέθοδος
επεξεργασίας επιλογής

Φορολογούμενοι
προς οικειοθελή
συμμόρφωση

υποθέσεων
Διασταύρωση
αρχείου ΕΟΤ

Πλήθος

Φορολογούμενοι
που

Μέθοδος

συμμορφώθηκαν

επικοινωνίας

μετά την δράση

20

20

δηλώσεων
που
υποβλήθηκαν

Ποσοστό
συμ/σης

(Ε1,Ε2,Ε3,Ε9)
μέσω
τηλεφώνου

74

100%

Τα αποτελέσματα της δράσης παραδόθηκαν με το υπ΄αριθμ. ΔΦΣ Δ 169063 ΕΞ 2018
ΕΜΠ/ 18.12.2018 έγγραφο.
Ωστόσο, μετά την καταγραφή των αποτελεσμάτων όπως παραδόθηκαν με το ανωτέρω
έγγραφό μας, υπήρξε συμμόρφωση επιπλέον τριών (3) φορολογούμενων οι οποίοι υπέβαλλαν
συνολικά δέκα τέσσερις (14) δηλώσεις.


Στόχος ΓΔΦΔ ΣΜ ΓΔ 1.1.2 Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 «Πιλοτική δράση
επικοινωνίας με αλλοδαπούς νέους κατόχους ακινήτων στην Ελλάδα μέχρι
31/12/2018»
Στόχος της ως άνω δράσης είναι ο εντοπισμός και η συμμόρφωση των αλλοδαπών

κατοίκων Ελλάδας ή εξωτερικού οι οποίοι απέκτησαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και δεν
υπέβαλαν Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), ως όφειλαν.
H Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναφορικά
με την συμμόρφωση ως προς την υποβολή Δηλώσεων, εκπόνησε τα προηγούμενα χρόνια δράσεις
και μελέτες σχετικές με τον εντοπισμό φορολογουμένων οι οποίοι ενώ είναι κάτοχοι ακινήτων δεν
έχουν υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την
βεβαίωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα, κατά την
επεξεργασία των αρχείων των δράσεων Δ.2.27 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2016 και Δ.1.1.7 του
Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ότι υπήρχαν και αρκετοί αλλοδαποί,
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κάτοικοι εξωτερικού ή κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι πλήρωσαν Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων
(Φ.Μ.Α.) από το 2013 έως το 2018 και δεν υπέβαλαν ποτέ Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9.
Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε δράση επικοινωνίας σε δύο άξονες:
1) Αλλοδαποί κάτοχοι ακινήτων
2) Αλλοδαποί κάτοικοι τρίτων χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Golden Visa,
με σκοπό τη συμμόρφωση των αλλοδαπών κατόχων ακινήτων στην υποβολή δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9), η οποία περιλήφθηκε ως μη ποσοτικός στόχος στο Επιχειρησιακό Σχέδιο
Γ.Δ.Φ.Δ. 2018.
1ος Άξονας: επικοινωνία με αλλοδαπούς νέους κατόχους ακινήτων
Για τον εντοπισμό των αλλοδαπών κατόχων ακινήτων αντλήθηκαν στοιχεία από τα
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία και έλεγχος
προκειμένου να εντοπισθούν οι αλλοδαποί που απέκτησαν ακίνητο και δεν υπέβαλαν δήλωση
Στοιχείων Ακινήτων.
Από την

ανωτέρω

διαδικασία

προέκυψαν

828

αλλοδαποί

στους

οποίους

πραγματοποιήθηκε δράση επικοινωνίας μέσω των φορολογικών εκπροσώπων τους, προκειμένου
να συμμορφωθούν οικειοθελώς ως προς την υποβολή δηλώσεων Ε9.
Η επικοινωνία απεικονίζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1

Τρόπος επικοινωνίας
Μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ημερομηνία ενέργειας

Αλλοδαποί κάτοχοι

ΔΦΣ

ακινήτων

26/9/2018

678

1 - 5/10/2018

12

1/10/2018

138

(email)
Τηλεφωνική Επικοινωνία
Συστημένες επιστολές
Σύνολο

828

Από τους 828 φορολογουμένους που ενημερώθηκαν από τους φορολογικούς εκπροσώπους
τους, συμμορφώθηκαν οι 402 οι οποίοι υπέβαλαν συνολικά 881 δηλώσεις Ε9 από το 2013 έως και
το τρέχον έτος. Το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε σε 48,55%. Τα αποτελέσματα της δράσης
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 2
Φορολογούμενοι

Συμμορφούμενοι

828

402

Ποσοστό

Πλήθος

Αξία Ακίνητης

ΠΟΣΟ

Συμμόρφωσης

Δηλώσεων Ε9

Περιουσίας

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

48,55%

881

34.518.778

189.352
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2ος άξονας: επικοινωνία με αλλοδαπούς κάτοικους τρίτων χωρών στο πλαίσιο του
Ελληνικού Προγράμματος Golden Visa
Οι επενδυτικοί νόμοι που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έδωσαν
μεγάλη ώθηση στους αλλοδαπούς κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) να επενδύσουν στην
Ελλάδα και να αγοράσουν ακίνητα αποκτώντας με τον τρόπο αυτό τη «χρυσή βίζα».
Για τον εντοπισμό των εν λόγω αλλοδαπών φυσικών προσώπων έγινε διασταύρωση
στοιχείων από τρίτες πηγές με τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. και
εντοπίστηκαν οι κάτοχοι ακινήτων που δεν είχαν δηλώσει καθόλου ακίνητη περιουσία στη
δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψαν 264 αλλοδαποί κάτοχοι golden visa που δεν
είχαν προβεί σε δήλωση Ε9 με τους οποίους έγινε επικοινωνία μέσω του φορολογικού
εκπροσώπου τους. Μετά την επικοινωνία της ΔΦΣ συμμορφώθηκαν οι 197, δηλαδή ποσοστό 75%
(όπως φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα).
Πίνακας 3
Τρόπος Επικοινωνίας

Εmail

Αλλοδ

Αλλοδαποί που

Ποσοστά

αποί

συμμορφώθηκαν

Συμμόρφωσης

101

42

41,5%

163

155

95%

264

197

75%

Πλήθος

Αξία

Δηλώσεων

Ακίνητης

Ε9

Περιουσίας

337

14.598.515

Ποσό
ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Συστημένες
επιστολές &
τηλεφωνική
επικοινωνία

Σύνολο

63.949

Επιπλέον, οι 197 συμμορφούμενοι υπέβαλλαν 337 Δηλώσεις Στοιχείων ακινήτων, ενώ η
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκε είναι 14.598.515 ευρώ και το ποσό του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε είναι 63.949 ευρώ.
Εν κατακλείδι, η επικοινωνιακή δράση είχε θετική και άμεση ανταπόκριση στους
φορολογουμένους όπως φαίνεται και από τα μεγάλα ποσοστά συμμόρφωσης. Λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα αυτά, η Δ.Φ.Σ. σχεδίασε και δημιούργησε έναν χρηστικό οδηγό στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα που αποτυπώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αγορά
και ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ο οποίος αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα
της Α.Α.Δ.Ε..
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Διασταύρωση Δήλωσης Μισθωμάτων Ακινήτων Ε2 με Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων
Ε9
Σε συνέχεια της δράσης Δ.1.1.7 του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. 2017, η Δ/νση
Φορολογικής Συμμόρφωσης πραγματοποίησε διασταύρωση για φορολογούμενους που ενώ έχουν
δηλώσει μισθώματα από ακίνητη περιουσία ή δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας (έντυπο
Ε2) δεν είχαν ουδέποτε υποβάλει Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
Συγκεκριμένα η εν λόγω διασταύρωση αφορούσε στοιχεία του φορολογικού έτους 2016
όπου εντοπίστηκαν 533 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πραγματοποιήθηκε αποστολή 533 email.
Το μήνυμα έλαβαν 464 φορολογούμενοι (343 φυσικά πρόσωπα και 121 νομικά πρόσωπα) καθώς
οι υπόλοιποι 69 φορολογούμενοι δεν είχαν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνία τους.
Ειδικότερα, σε σύνολο 464 φορολογουμένων προέκυψαν 48 υποβολές Δήλωσης Στοιχείων
Ακινήτων (E9) και 23 τροποποιητικές Δηλώσεις Μισθωμάτων Ακινήτων Ε2, όπως
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4

ΠΛΗΘΟΣ
Αποστολή e-mail
ΝΠ
Αποστολή e-mail
ΦΠ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ
Ε9

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΡΟΠ/ΚΉΣ
Ε2

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Ε9 & Ε2

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

71

15,3%

121
343

48

23

464

Εντοπισμός υπόχρεων Νομικών Προσώπων σε υποβολή δήλωσης Ε9 από τα
πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.
Κατά την επεξεργασία της διασταύρωσης του Ε9 με το έντυπο Ε2, εντοπίστηκαν μεταξύ
άλλων Νομικά Πρόσωπα που δεν υπέβαλλαν Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9 ως όφειλαν, βάσει
της παρ. 2α του άρθρου 19 του Ν.4110/2013 και της ΠΟΛ.1072/2013, με αποτέλεσμα να μην έχει
εκκαθαριστεί και βεβαιωθεί ο ΕΝΦΙΑ των ετών 2014 έως 2018 για τα συγκεκριμένα Νομικά
Πρόσωπα.
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Περιγραφή ενεργειών και δράσεων της Δ.Φ.Σ.
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης προχώρησε στην διενέργεια Πιλοτικής Δράσης
συμμόρφωσης 95 Νομικών προσώπων από το αρχείο διασταύρωσης του εντύπου της Αναλυτικής
κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) νομικών προσώπων με την Δήλωση Στοιχείων
Ακινήτων (Ε9) αυτών.
Συγκεκριμένα, στις 27/09/2018 απεστάλησαν 95 επιστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
Νομικά Πρόσωπα υπόχρεα στην υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης Ε9. Επιπλέον για 16 από τους
παραπάνω υπόχρεους πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία λόγω λανθασμένων
στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του Taxis.
Αποτελέσματα επικοινωνίας
Από τα συνολικά 95 Νομικά Πρόσωπα που έλαβαν ειδοποίηση, υπέβαλλαν Δήλωση Ε9 οι
26 και το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε σε 27,37%. Σημειώνεται ότι κάθε φορολογούμενος έχει
υποβάλλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και για περισσότερα του ενός έτη.
Συνολικά υποβλήθηκαν 130 τροποποιητικές δηλώσεις και βεβαιώθηκε το ποσό των 414.899,33€.
Πίνακας 5
ΑΦΜ

ΑΦΜ ΠΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ

ΠΟΣΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

95

26

27,37%

130

414.899,33

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της ανωτέρω δράσης είναι αφενός η δήλωση των
ακινήτων που κατέχουν τα Νομικά Πρόσωπα και έπρεπε να έχουν δηλωθεί από το 2013 και
αφετέρου η βεβαίωση σημαντικών ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
Αναδεικνύεται επομένως σημαντική η ανάγκη διεύρυνσης της ανωτέρω πιλοτικής δράσης
προκειμένου να ελεγχθούν στο σύνολό τους τα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Για το λόγο αυτό, στις
09.11.2018 παρελήφθη από την ΔΗΛΕΔ αρχείο με Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στη
συγκεκριμένη κατηγορία. Η Δ.Φ.Σ. ξεκίνησε την επεξεργασία των υποθέσεων και τον
προγραμματισμό των περαιτέρω απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης
η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2019.
Σχετικό πόρισμα για τα αποτελέσματα της εν λόγω δράσης απεστάλη στο γραφείο του
Γ.Δ.Φ.Δ. με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΦΣ Δ 170454 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24.12.2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
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6.4. Λοιπές Δράσεις


Νομοθετικό έργο

 Συμμετοχή στην έκδοση εγκυκλίου με θέμα: «Πρόσθετες οδηγίες διενέργειας μερικών
επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών
υποχρεώσεων» που στάλθηκε στις Φορολογικές Περιφέρειες και στις Δ. Ο.Υ. με αρ. πρωτ.
ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/2.7.2018
 Οδηγίες μέσω Ενημερωτικού Σημειώματος προς Γ.Δ.Φ.Δ. στις 5/11/2018 για την ανάγκη
αποσαφήνισης/διόρθωσης της ΠΟΛ 1087/17.3.14 «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών από 1/1/2014 και εξής».
 Πρόταση για την δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου που να είναι σαφές και να
ελαχιστοποιεί τις εξαιρέσεις από τις βασικές διατάξεις για το πώς πρέπει να δηλωθεί σωστά
η δεξαμενή κολύμβησης στο έντυπο Ε9, ως κύριος ή ως βοηθητικός χώρος ως αθλητική
εγκατάσταση (περιλαμβάνεται στο έγγραφο «Εντοπισμός των αδήλωτων στο Ε9
δεξαμενών κολύμβησης και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί» με
αρ. πρωτ. ΔΦΣ Δ 169063 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/18.12.18)


Άλλες δράσεις- ενέργειες:

 Διαδικασία εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών–προμηθευτών (ΜΥΦ), οι οποίοι έχουν δηλωθεί από αντισυμβαλλόμενους και οι
οποίοι δεν έχουν υποβάλλει-Επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί.
 Μελέτη της επίδρασης των ελέγχων πρόληψης στην έμμεση συμμόρφωση

Ιούνιος-

Οκτώβριος 2018.
 Δράσεις Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

μέσω

ψηφιακών πλατφορμών.
 Συμμετοχή στην αξιολόγηση TADAT.
 Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο
περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης
των φορολογουμένων.
 Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της ΑΑΔΕ για την «Κεντρικοποιήση της είσπραξης».
 Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της ΑΑΔΕ για την «Χαρτογράφηση των δεδομένων που
διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και την καταγραφή των υποχρεώσεων των υπηρεσιακών μονάδων
αυτής, στα πλαίσια των ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ.».
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 Διενέργεια μίνι έρευνα γνώμης ως προς την μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
φορολογικού 2017.
 Αποστολή απαντητικών e-mail.
 Σύνταξη εβδομαδιαίου δελτίου μερικών επιτόπιων ελέγχων με τα αποτελέσματα Δ.Ο.Υ και
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε και υποβολή τους στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής και άλλες αρμόδιες
φορολογικές υπηρεσίες.
 Απαντήσεις στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου .
 Επικαιροποίηση καταγραφής διαδικασιών στο πλαίσιο δημιουργίας εγχειριδίου της
Διεύθυνσης Οργάνωσης.
 Συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Φ.Σ. σε συναντήσεις με διάφορους Οργανισμούς όπως ο
ΟΟΣΑ, ο ΕΦΚΑ, το Υπ. Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ), τον σύλλογο συμβολαιογράφων, πρεσβείες
κ.α..
 Επικαιροποίηση εγχειριδίου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης.
 Υποβολή Τριμηνιαίων Αναφορών για ενημέρωση του γραφείου του Υπουργού.
 Υποβολή Μηνιαίων Αναφορών Αποτελεσμάτων Προληπτικού Ελέγχου για ενημέρωση
γραφείου Υφυπουργού.


Αποστολή Μελετών - Πορισμάτων
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης κατέγραψε τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν, τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων συμμόρφωσης

των

φορολογουμένων καθώς και προτάσεις για κινδύνους που εντοπίσθηκαν. Τα ανωτέρω
παραδόθηκαν με τη μορφή Μελετών ή Πορισμάτων με τα πρωτόκολλα που αναφέρονται
παρακάτω:
 Για το Έργο Ε.1.1.1 Αξιοποίηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία με σκοπό την καλλιέργεια της φορολογικής
συνείδησης: Πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό σχολείων Α΄/Βάθμιας
Εκπαίδευσης

η μελέτη παραδόθηκε με το αριθ.

ΔΦΣ Α

1188104/19.12.2018 ΕΞ

πρωτόκολλο.
 Για το Έργο Ε.1.1.2 Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού
ενδιαφέροντος. Πιλοτικές δράσεις συμμόρφωσης και διαβίβαση ευρημάτων αρμοδίως προς
αξιοποίηση η μελέτη παραδόθηκε με το αριθ. ΔΦΣ Γ 170436 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24.12.2018
πρωτόκολλο.

107

 Το Έργο Ε.1.1.3 Δημιουργία και δημοσίευση χρηστικού οδηγού για συγκεκριμένες
κατηγορίες φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
ολοκληρώθηκε με την παράδοση του χρηστικού οδηγού με το αρ. πρωτ. ΔΦΣ Δ
11082/9.1.19 ΕΜΠ έγγραφο.
 Για το Έργο Ε.1.1.5 Εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν
μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η μελέτη
παραδόθηκε με το αριθ. ΔΦΣ Δ 170438 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24.12.2018 πρωτόκολλο.
 Για τον Στόχο του ΓΔΦΔ ΣΜ ΓΔ 1.1.1 «Εντοπισμός αδήλωτων στο Ε9 δεξαμενών
κολύμβησης και επικοινωνία με υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι
31/12/2018.» τα αποτελέσματα παραδόθηκαν με το αριθ.

ΔΦΣ Δ 169063 ΕΞ 2018

πρωτόκολλο.
 Για τον Στόχο ΓΔΦΔ ΣΜ ΓΔ 1.1.2 «Πιλοτική δράση επικοινωνίας με αλλοδαπούς νέους
κατόχους ακινήτων στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2018» σχετικό πόρισμα για τα αποτελέσματα
της εν λόγω δράσης απεστάλη στο γραφείο του Γ.Δ.Φ.Δ. με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΦΣ Δ
170454 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/24-12-2018 έγγραφο.
 Για την συμμετοχή στην «Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση προγράμματος
συμμόρφωσης, το οποίο περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης
κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων» απεστάλη μελέτη στην Ομάδα
Εργασίας μέσω της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και στο Γραφείο του Γενικού
Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης με το υπ΄αριθμ. ΔΦΣ Δ 143093 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/31-072018 πρωτόκολλο.
 Τέλος, η Μελέτη της επίδρασης των ελέγχων πρόληψης στην έμμεση συμμόρφωση
Ιούνιος-Οκτώβριος 2018 διαβιβάστηκε με το αριθμ. ΔΦΣ Γ 12608 ΕΞ 2019 ΕΜΠ έγγραφο.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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