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Ρυθμίσεις για την υπαγωγή σε περαίωση
Την 30.09.2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3888/2010 με
τίτλο «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την
αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις» (ο «Νόμος»). Οι ρυθμίσεις του
Νόμου επιτρέπουν την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων
φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών
αντικειμένων για διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν
έως και την 31.12.2009. Οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις
του Νόμου είναι οι ακόλουθες:

συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου,
(δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και (i) έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά
φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων
ή φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής «Φ.Π.Α.»), ή
(ii) έχουν εκδοθεί, μέχρι την 31.08.2010, αποφάσεις
επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν
οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά
δικαστήρια και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία
με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος
στις λοιπές φορολογίες.

1. Υπαγόμενες υποθέσεις στις ρυθμίσεις περαίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, στο πεδίο εφαρμογής
των ρυθμίσεων περαίωσης υπάγονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους
που έκλεισαν μέχρι και την 31.12.2009. Για την υπαγωγή
στις εν λόγω ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται
εκείνες που έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του νόμου 3888/2010 (30.09.2010) εμπίπτουν σε μία από
τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει
περατωθεί,
(β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων,
αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
(γ) εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν

2. Εξαιρούμενες υποθέσεις από τις ρυθμίσεις
περαίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου εξαιρούνται από τις
ρυθμίσεις της περαίωσης, μεταξύ άλλων:
(α) οι υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι
την 31.08.2010 (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις
ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής,
(β) οι υποθέσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί
συμπληρωματικές δηλώσεις που αφορούν μόνο στη
συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση,
(γ) από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του
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Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ανωτέρω
υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20%,
εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, στις οποίες επιβάλλεται φόρος
με συντελεστή 25%.
Επισημαίνεται ότι εάν από έλεγχο προκύψει
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον υπολογισμό του
φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 15% και το αποτέλεσμα
(γινόμενο) προστίθεται στο προκύπτον από τα ανωτέρω
ποσό. Ακόμη, εάν δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική
δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις,
το ποσό του φόρου που προκύπτει, ανάλογα με την
περίπτωση, προσαυξάνεται κατά 10%.
Σημειωτέον, τέλος, ότι η ζημιά που προκύπτει από
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας
περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό
με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων,
εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερεις (4)
προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή
άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

ποσού των €20.000.000 και όλες οι επόμενες αυτής
χρήσεις,
(δ) οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας,
μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων
και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών
παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου
επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος
και τέλους συναλλαγής,
(ε) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
(στ) η ανέλεγκτη χρήση κάθε υπόθεσης για την οποία
υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού
φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα
από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή
έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι
επόμενες αυτής χρήσεις,
(ζ) οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα
οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους
2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη
περιουσία.
3. Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας
εισοδήματος
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, η περαίωση
κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος
πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον
εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση την
υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για
τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα
έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2% για όλα τα
επαγγέλματα, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες
(όπως έμπορος βενζίνης και πετρελαίου, έμπορος
πετρελαίου θέρμανσης, πρατήριο χονδρικής πώλησης
προϊόντων καπνοβιομηχανίας, πρακτορείο τουρισμού και
ταξιδίων κ.α.). Το ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας
ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως
ακολούθως:
Ακαθάριστα έσοδα
έωσ και €150.000

1,05

από €300.001 έωσ και €600.000

1,10

από €600.001 έωσ και €1.200.000

1,15

από €1.200.001 έωσ και €3.000.000

1,20

από €3.000.001 έωσ και €6.000.000

1,25

από €6.000.001 και άνω

1,30

Δικηγορική Εταιρεία

Το άρθρο 7 του Νόμου αναφέρεται στην περαίωση
ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων.
Ειδικότερα, η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης
φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται και την περαίωση
ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών
φορολογικών αντικειμένων. Όσον αφορά στην περαίωση
κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φ.Π.Α. σημειώνονται τα
ακόλουθα:
(α) Εάν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχει
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού της
αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης υπολογίζεται
Φ.Π.Α. με συντελεστή 15% και το προκύπτον ποσό
προσαυξάνεται κατά 30%.
(β) Εάν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις προκύπτει
αναμφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου
από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο,
υπολογίζεται Φ.Π.Α. με συντελεστή 15% επί του ποσού
της καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου.

Συντελεστήσ
προοδευτικότητασ (%)
1

από €150.001 έωσ και €300.000
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4. Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών
φορολογικών αντικειμένων
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(γ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας
περαιούμενης χρήσης κι έχει μεταφερθεί στην
επόμενη ανέλεγκτη χρήση, συνεχίζει να υπόκειται
σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή
διαχειριστικές περιόδους, στις οποίες γεννήθηκε ή
από τις οποίες προέρχεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό
των €5.000 και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
της επόμενης περίπτωσης.
(δ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας
περαιούμενης χρήσης προσαυξάνει το ποσό της
οφειλής που προκύπτει από την περαίωση της χρήσης
αυτής, εφόσον η εν λόγω χρήση ή έστω μία από τις
τέσσερεις (4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με
παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που
επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη. Ειδικά στις περιπτώσεις που το πιστωτικό
υπόλοιπο δηλώθηκε προς επιστροφή, η επιστροφή
δεν διενεργείται, ενώ εάν έχει ήδη διενεργηθεί
κατά ένα μέρος ή στο σύνολό της, το σχετικό ποσό
αποδίδεται από τον υπόχρεο στο Δημόσιο με έκτακτη
δήλωση, χωρίς κυρώσεις.

Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει Εκκαθαριστικό
Σημείωμα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται
στις ρυθμίσεις της περαίωσης, με βάση τα δεδομένα
που είναι καταχωρημένα στα κεντρικά υπολογιστικά
συστήματά της. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα αποστέλλεται
ταχυδρομικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον επιτηδευματία που
αφορά, με ενημέρωση της αρμόδιας για τη φορολογία
εισοδήματος Δ.Ο.Υ.. Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να
ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύμφωνα με το
Νόμο, υποχρεούται να καταβάλει το 20% του ποσού της
συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό
Σημείωμα, που δεν μπορεί να υπολείπεται των €500,
εκτός εάν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο
από αυτό το ποσό. Ωστόσο, εάν μετά την κατά τα
ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος
περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία, εκδίδεται βάσει
αυτών συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα,
συμψηφιζομένου του ποσού που καταβλήθηκε με την
αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
7. Τρόπος καταβολής των φόρων
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, τα υπόλοιπα ποσά
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. που περιλαμβάνονται
στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν στις
ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία,
καταβάλλονται ως ακολούθως:

Τέλος, οι εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις
επιβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής
προστίμου που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική
αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και
αφορούν στις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις,
περαιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο
άρθρο 11 του Νόμου (κατωτέρω υπό 8.).

(α) Για αρχική συνολική οφειλή μέχρι €5.000, σε 6 ίσες
μηνιαίες δόσεις.
(β) Για αρχική συνολική οφειλή από €5.000 μέχρι €10.000,
σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.
(γ) Για αρχική συνολική οφειλή από €10.000 έως €15.000,
σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.
(δ) Για αρχική συνολική οφειλή από €15.000 έως €20.000,
σε 18 ίσες μηνιαίες δόσεις.
(ε) Για αρχική συνολική οφειλή από €20.000 και άνω, σε
24 ίσες μηνιαίες δόσεις.

5. Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, οι αποφάσεις
επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ.
ή τις λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων και αφορούν στις περαιούμενες ανέλεγκτες
υποθέσεις, δύνανται να περαιωθούν με ανάλογη
εφαρμογή όσων αναφέρονται κατωτέρω.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός
του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό
και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται

6. Διαδικασία περαίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων
(«Γ.Γ.Π.Σ.»)
του
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σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου. Εάν καταβληθεί
ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση
ποσοστού 10% επί του ποσού αυτού.

καταλογιστική πράξη το αργότερο εντός 2 εργάσιμων
για τις Δ.Ο.Υ. ημερών από την ημερομηνία επίλυσης,
καταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής
το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €500 ευρώ,
εκτός εάν το σύνολο της οφειλής είναι μικρότερο, και
το υπόλοιπο οφειλόμενο βάσει συμβιβασμού ποσό
από την ίδια καταλογιστική πράξη καταβάλλεται σε
δόσεις, όπως αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 10
του νόμου.

8. Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων
Στο άρθρο 11 ορίζεται ο υπολογισμός του φόρου
προκειμένου να περαιωθούν οι ελεγμένες υποθέσεις
που εκκρεμούν είτε για διοικητική επίλυση στις Δ.Ο.Υ.
είτε για εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια α΄ και β΄
βαθμού. Συγκεκριμένα:

9. Ρυθμίσεις για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον
αυτοέλεγχο και την άρση της υποχρέωσης διαφύλαξης
βιβλίων και στοιχείων

(α) Οι εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις που δεν έχουν
συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και εκείνες
για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις
προσδιορισμού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής
προστίμου ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους,
περαιώνονται με την καταβολή του κύριου φόρου, τη
διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό
των κάθε είδους προστίμων στο 1/5.
(β) Οι εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις, για τις οποίες έγινε
δεκτή εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή περαιώνονται:
(i) για το μέρος που έγινε δεκτή η προσφυγή, με
μείωση του κύριου φόρου στο 25%, διαγραφή των
πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό του προστίμου
στο 1/10, ενώ (ii) για το μέρος που δεν έγινε δεκτή η
προσφυγή, με καταβολή του κύριου φόρου, μείωση
του πρόσθετου φόρου στο 20% και του προστίμου στο
1/4.
(γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί, μέχρι την
31.08.2010, αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.
(που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν
στα διοικητικά δικαστήρια) περαιώνονται με τον
περιορισμό του επιβληθέντος προστίμου Κ.Β.Σ. στο
60%, εξαντλούμενης κάθε περαιτέρω φορολογικής
υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές ως προς τα
συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πρόστιμο.
(δ) Η περαίωση επέρχεται, εφόσον επέλθει επίλυση της
διαφοράς για κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη,
στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού
συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, μετά από
σχετική αίτηση του υπόχρεου. Ειδικότερα, με την
επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανά εκκρεμή
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Κατά το άρθρο 12 του Νόμου, στην περαίωση μπορούν
να ενταχθούν και οι υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον
αυτοέλεγχο και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς
έλεγχο, εφόσον δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει
αλλά δεν έχει περατωθεί.
Όσες υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων 2008 και
2009 έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο, υπάγονται
στις διατάξεις για την περαίωση με την υποχρέωση
καταβολής φόρου ίσου με το ½ του ελάχιστου ποσού
του άρθρου 6 παράγραφος 11. Επίσης, στις υποθέσεις
αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι ο
φορολογούμενος έχει δικαίωμα να περαιώσει ορισμένες
μόνο από τις ανέλεγκτες υποθέσεις, εφόσον περαιώνεται
υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη υπόθεσή
του και οι συνεχόμενες με αυτή.
Θανάσης Κυριακόπουλος
Εταίρος
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