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 ΘΕΜΑ: : Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος  άπθπος 30 ν.4474/2017 (ΦΔΚ 80/Α΄/7.6.2017) 

«Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2015/2376 και άλλερ 

διαηάξειρ. 

 

   αο θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4474/2017 (ΦΔΚ 80Α΄/7.6.2017) 

«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/2376 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» γηα ελεκέξωζή ζαο θαη άκεζε εθαξκνγή  ηνπο . 

 

   Με ηηο ωο άλω δηαηάμεηο παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηηο 30.9.2017 ε πξνζεζκία ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4446/2016 (Α΄ 240) από ηόηε πνπ έιεμε (δειαδή  31/5/2017).   Γηα δειώζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη από ηελ 1ε.6.2017 θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη 

όηη: 

    Φνξνινγνύκελνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη κεηά 

ηηο 31.5.2017 θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο παξαηαζείζαο πξνζεζκίαο ηηο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 

αλωηέξω λόκνπ θαη ν πξόζζεηνο θόξνο ηωλ άξζξωλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 2523/1997 νξίδεηαη ζε (12%) ηνπ 

θύξηνπ θόξνπ , αληί ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) πνπ ίζρπε έωο 31.5.2017.  

Ο ίδηνο πξόζζεηνο θόξνο 12 %  ηνπ θύξηνπ θόξνπ επηβάιιεηαη θαη γηα πεξηπηώζεηο θνξνινγνπκέλωλ: 

 α )γηα ηνπο νπνίνπο κέρξη ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ έρεη εθδνζεί θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί ε εληνιή 

ειέγρνπ ή ε πξόζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ.  
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β) νη νπνίνη ππνβάιινπλ δειώζεηο εληόο 90 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ή ηεο 

πξόζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ θαη εθόζνλ ε ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ ή ε πξόζθιεζε παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ θνηλνπνηείηαη κεηά ηελ 1.6.2017. 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη εθόζνλ ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξόζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ έρεη θνηλνπνηεζεί 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ηε Βνπιή θαη κέρξη θαη ηηο 31.5.2017 θαη ε δήιωζε ππνβάιιεηαη 

εληόο 90 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε , ην πνζνζηό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ αλέξρεηαη ζε δέθα ηνηο 

εθαηό (10%)  ηνπ θύξηνπ θαη όρη ζε δώδεθα ηνηο εθαηό (12%,) θαζώο ε ελ ιόγω θαηεγνξία 

θνξνινγνπκέλωλ θαηαιακβάλεηαη από ηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο ηνπ λ. 4446/2016.Δθόζνλ νη 

δειώζεηο ηεο ελ ιόγω θαηεγνξίαο θνξνινγνπκέλωλ ππνβιεζνύλ από 1.6.2017 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηωλ 

ελελήληα εκεξώλ , ν πξόζζεηνο θόξνο ππνινγίδεηαη ζε δεθανρηώ ηνηο εθαηό (18% ) ηνπ θύξηνπ , ζηελ 

πεξίπηωζε πνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ δελ έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνύκελν 

πξνζωξηλόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ ή πξνζηίκωλ  θαη ζε ηξηάληα έμη ηνηο εθαηό (36%) , εάλ έρεη 

θνηλνπνηεζεί πξνζωξηλόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ ή πξνζηίκωλ. 

   Σέινο ζηε πεξίπηωζε πνπ θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή είρε θνηλνπνηεζεί εληνιή 

ειέγρνπ ή πξόζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ θαη ε δήιωζε ππνβάιιεηαη από 1.6.2017 θαη κεηά, ηα 

πνζνζηά ηωλ πξόζζεηωλ θόξωλ νξίδνληαη ζε δεθανρηώ ηνηο εθαηό (18% ) εθόζνλ πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο δήιωζεο δελ έρεη θνηλνπνηεζεί πξνζωξηλόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ ή πξνζηίκωλ θαη  ηξηάληα έμη ηνηο 

εθαηό (36%) ζηελ πεξίπηωζε πνπ έρεη θνηλνπνηεζεί . 

   

 

                                                                                                                  Ο Αλαπιεξωηήο  ηνπ Γηνηθεηή 

πλεκκέλα : αξρείν ωο θείκελν                                                                              ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

 

 

 Δ. ΑΪΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1.Όλερ οι Γημόζιερ Οικονομικέρ Υπηπεζίερ (Γ.Ο.Υ.) 
2.Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π 
3.Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. 
 
II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
1.Φοπολογικέρ Πεπιθέπειερ 
2.Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Υ. 
Λεωσάποςρ 2, Τ.Κ.105 62 Αθήνα 
3.Πεπιοδικό «Φοπολογική Δπιθεώπηζη» 
Λεωσάποςρ 2, Τ.Κ.105 62 Αθήνα 
4. ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ. 
5. Υ.Δ.Γ.ΓΔ. 
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1.Γπαθείο Υποςπγού 
2.Γπαθείο Υθςποςπγού 
3.Γπαθείο Γιοικηηή Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων 
4.Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Πληποθοπιακών Σςζηημάηων 
5.Γπαθείο Διδικού Γπαμμαηέα Σ.Γ.Ο.Δ. 
6.Γπαθείο Αναπληπωηή Γεν. Γ/νηή Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 
7.Όλερ ηιρ Γ/νζειρ ηηρ Γεν. Γ/νζηρ Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 
8.Γπαθείο Γενικού Γ/νηή Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Ανθπώπινος Γςναμικού 
9.Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ Γ.Γ.Γ.Δ. 
10.Γ/νζη Δπίλςζηρ Γιαθοπών 
11.Γ/νζη Δλέγσων, Τμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ 
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