
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων  

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Φόροι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον 
η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016, 
ανεξαρτήτως παραγραφής. 

    
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

Μέχρι 31 Μαΐου 2017. 

    
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Φόροι που αναλογούν για τα ημερολογιακά 
έτη έως και 2013 

Φόροι που αναλογούν για τα 
ημερολογιακά έτη 2014 και 2015 

i. 8% πρόσθετος φόρος επί του κύριου 
φόρου για δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου 
2017. 

ii. 10% πρόσθετος φόρος επί του κύριου 
φόρου για δήλωση από την 
1 Απριλίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2017. 

i. Πρόστιμα που επιβάλλονται 
για διαδικαστικές 
παραβάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 54, Ν. 4174/2013. 

ii. Τόκοι εκπρόθεσμης 
καταβολής ύψους 0.73% 
ανά μήνα σύμφωνα με το 
άρθρο 53, Ν. 4174/2013. 

Ο ανωτέρω πρόσθετος φόρος 
αναπροσαρμόζεται περαιτέρω σύμφωνα με 
τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα και 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη 
μονάδα: 

 

Φόροι που 
αναλογούν για το 

ημερολογιακό έτος 

Συντελεστής 
Αναπροσαρμογής 

 

Έως 2001 +25%  

2002 +23%  

2003 +20%  

2004 +16%  

2005 +15%  

2006 +12%  

2007 +10%  

2008 +6%  

2009 +5%  

2010 και μετά +0%  

 

Ειδικές Περιπτώσεις   
 

Έπειτα από 
εντολή ελέγχου 
που έχει εκδοθεί 
ή θα εκδοθεί και 
δεν έχει 
κοινοποιηθεί 
μέχρι 31 Μαΐου 
2017 

 Υποβολή δήλωσης:  

Μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή την πρόσκληση παροχής πληροφοριών. 
 
Πρόσθετος  φόρος: 

i. 8% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου 2017. 

ii. 10% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για δήλωση μέχρι 31 Μαΐου 2017. 

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 

 

 

Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποκάλυψης 



 
 
 
 

Έπειτα από 
κοινοποίηση 
εντολής ελέγχου 
ή πρόσκλησης 
παροχής 
πληροφοριών 
από 13 
Δεκεμβρίου 2016 
έως 31 Μαΐου 
2017 

 

Εντός προθεσμίας 90 
ημερών από την 
κοινοποίηση της 
εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης παροχής 
πληροφοριών, από την 
πάροδο της οποίας και 
έπειτα είναι δυνατή η 
κοινοποίηση 
προσωρινού 
προσδιορισμού φόρου  

 Υποβολή δήλωσης:  

Σε διάστημα 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής 
ελέγχου ή της πρόσκλησης για αντικείμενα της εντολής 
ελέγχου. 
 
Πρόσθετος  φόρος: 

i. 8% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για 
δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου 2017. 

ii. 10% πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου για 
δήλωση μέχρι 31 Μαΐου 2017. 

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 

  

    

 

Έπειτα από την 
πάροδο της 
προθεσμίας 90 
ημερών από την 
κοινοποίηση της 
εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης παροχής 
πληροφοριών 

 Υποβολή δήλωσης:  

Στο διάστημα μετά την πάροδο των 90 ημερών για την 
κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και 
μέχρι 31 Μαΐου 2017 για αντικείμενα της εντολής ελέγχου. 
 
Πρόσθετος  φόρος: 

i. 15% του κύριου φόρου εάν πριν τη δήλωση δεν έχει 
κοινοποιηθεί ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου. 

ii. 30% του κύριου φόρου εάν πριν τη δήλωση έχει 
κοινοποιηθεί ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου. 

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 

  

 

Έπειτα από 
κοινοποίηση 
εντολής ελέγχου 
ή πρόσκληση 
παροχής 
πληροφοριών 

πριν τις 12 
Δεκεμβρίου 2016 

 

Εντός προθεσμίας 60 
ημερών από τις 22 
Δεκεμβρίου 2016 

 Υποβολή δήλωσης:  

Σε διάστημα 60 ημερών από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 
(δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως). 

Πρόσθετος  φόρος: 

13% του κύριου φόρου. 

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 

  

    

 

Έπειτα από την 
πάροδο της 
προθεσμίας 60 
ημερών από τις 22 
Δεκεμβρίου 2016 

 Υποβολή δήλωσης:  

Στο διάστημα μετά την πάροδο των 60 ημερών από τις 22 
Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι 31 Μαΐου 2017 για αντικείμενα 
της εντολής ελέγχου. 

Πρόσθετος  φόρος: 

i. 15% του κύριου φόρου εάν πριν τη δήλωση δεν έχει 
κοινοποιηθεί ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου. 

ii. 30% του κύριου φόρου εάν πριν τη δήλωση έχει 
κοινοποιηθεί ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου. 

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 

  

 

Έπειτα από 
κοινοποίηση 
προσωρινού 
διορθωτικού 
προσδιορισμού 
φόρου μέχρι 12 
Δεκεμβρίου 2016 

 Υποβολή δήλωσης:  

Σε διάστημα 30 ημερών από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 (δημοσίευση του νόμου). Η πράξη 
οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται μόνο μετά την  πάροδο των 90 
ημερών. 
 
Πρόσθετος  φόρος: 

25% του κύριου φόρου.  

(αναπροσαρμοσμένος βάσει του ανωτέρω πίνακα) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
Όταν έχει προηγηθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου 
σύμφωνα με τον ΚΦΔ και μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2016 δεν έχει κοινοποιηθεί πράξη οριστικού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου, δίνεται από το νόμο η δυνατότητα υποβολής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, το 
περιεχόμενο της δήλωσης πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για την έκδοση της πράξης 
οριστικού προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται μετά την πάροδο 30 ημερών από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 
(δημοσίευση του νόμου). Ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 25% του κύριου φόρου (αναπροσαρμοσμένος βάσει του 
ανωτέρω πίνακα). 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

— Η υποβολή δήλωσης δεν αποτελεί από μόνη της κριτήριο επιλογής προς έλεγχο, δίχως αυτό να αποκλείει το 
συνδυασμό με κάποιο άλλο κριτήριο, ώστε τελικά να επιλεγεί ο συγκεκριμένος φορολογούμενος για 
φορολογικό έλεγχο.  

— Οι ρυθμίσεις του νόμου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων (α) με επιφύλαξη, (β) από 
τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και (γ) με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η 
δήλωση.  

— Εκτός από τον πρόσθετο φόρο ή τις διαδικαστικές παραβάσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά 
περίπτωση, δεν επιβάλλονται άλλα πρόστιμα, ούτε άλλες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις για τις 
υποβληθείσες δηλώσεις και αίρονται τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που είχαν ληφθεί. 

— Οι κανόνες εθελοντικής γνωστοποίησης δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που έχουν κοινοποιηθεί πράξεις 
προσδιορισμού φόρου μετά το πέρας φορολογικού ελέγχου για τα αντικείμενα του ελέγχου. 

— Οι δηλώσεις, άπαξ και υποβληθούν, δεν ανακαλούνται και ποσά που καταβάλλονται δεν επιστρέφονται και δε 
συμψηφίζονται. 

— Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το ευνοϊκό 
καθεστώς δεν εφαρμόζεται και επιβάλλονται τα κατά νόμο προβλεπόμενα. 

 

 

 

 

 

 
 


