
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε 

επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις 

πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το 

Νόμο 4410/2016 (ΦΕΚ Ά 141/03-08-2016) που αφορά σε 

τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες 

διατάξεις. 
 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/2013) 

— Ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων που προσδιορίζεται από 
δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 
31η Δεκεμβρίου γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους.  

— Εάν οι δηλώσεις αυτές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
και η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μετά 
την 31η Δεκεμβρίου η καταβολή του φόρου γίνεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
μήνα από την έκδοση της σχετικής πράξης 
προσδιορισμού του φόρου. 

Φορολογικό Πιστοποιητικό 

— Προβλέπεται ως προαιρετική, (από υποχρεωτική 
όπως ίσχυε), η έκδοση του ετήσιου φορολογικού 
πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα 
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που 
υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές, ενώ καταργείται το προβλεπόμενο 
πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έκδοσης 
αυτού. 

— Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν (χωρίς χρονικό 
περιορισμό πλέον) για φορολογικά πιστοποιητικά 
που εκδίδονται από 1 Ιανουαρίου 2016. 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές  

Επιμηκύνεται η προθεσμία κατάρτισης του Φακέλου 
Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 
υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών στη 
Φορολογική Διοίκηση έως τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων.   

Η νέα προθεσμία ισχύει για Φακέλους Τεκμηρίωσης 
που καταρτίζονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν 
από 1 Ιανουαρίου 2015 και μετά. 

— Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να 
προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία τεκμηρίωσης 
για μικρές και πολύ μικρές οντότητες καθώς και 
απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες. 

— Επιμηκύνεται ο χρόνος έκδοσης της απόφασης 
προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 
από 120 ημέρες σε 18 μήνες από την υποβολή της 
αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης.  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ο 
χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί και έως 36 μήνες. 

Πρόστιμα 

— Εισάγονται νέα πρόστιμα για την έκδοση αποδείξεων 
χωρίς τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών (ΦΗΜ) αλλά και για παραβάσεις που 
σχετίζονται με τους σχετικούς μηχανισμούς.  Οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για παραβάσεις που 
διαπιστώνονται από 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά.  

— Τροποποιούνται από 25 Ιουλίου 2016 οι διατάξεις που 
αφορούν σε παραβάσεις σε σχέση με τη μη έκδοση ή 
ανακριβή έκδοση στοιχείων του Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (ΦΠΑ) θέτοντας κατώτατο όριο προστίμου ΦΠΑ 
(σε ΕΥΡΩ 250 σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών 
βιβλίων και σε ΕΥΡΩ 500 σε περίπτωση 
διπλογραφικών βιβλίων) ανά φορολογικό έλεγχο 
καθώς επίσης αυξημένα πρόστιμα σε περίπτωση 
υποτροπών που διαπιστώνονται από επόμενους 
φορολογικούς ελέγχους.  
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Λοιπά θέματα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(Ν. 4174/2013) 

— Επεκτείνεται σε 30 ημέρες (αντί 10 ημέρες όπως 
ίσχυε) το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου ο 
φορολογούμενος υποχρεούται να ενημερώνει τη 
Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στις 
πληροφορίες που είχαν δοθεί κατά την εγγραφή του. 

— Παρατείνονται έως 30 Οκτωβρίου 2016 οι 
προθεσμίες για την υποβολή της ανέκκλητης 
δήλωσης αποδοχής των παραβάσεων των 
φορολογουμένων προκειμένου να εφαρμοστούν οι 
ευνοϊκότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (σύμφωνα με τον Ν. 4337/2015) για 
εκκρεμείς υποθέσεις.  

— Ορίζεται ευνοϊκότερη προθεσμία 60 ημερών για την 
υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για τους 
κατοίκους εξωτερικού. 

ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 

— Τροποποιούνται με αναδρομική ισχύ από 
1 Δεκεμβρίου 2015 και μετά οι διατάξεις του Κώδικα 
ΦΠΑ αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές, ορίζοντας 
ότι, υπό προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 
οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών 
προς οργανισμούς και πρεσβείες που 
δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης. 

— Από 1 Ιανουαρίου 2017 επέρχονται τροποποιήσεις 
στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τους 
αγρότες, οι οποίες επηρεάζουν τα κριτήρια υπαγωγής 
στο καθεστώς, τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ 
δαπανών και τη διαδικασία και το χρόνο μετάταξης 
από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν.4223/2013) 

— Ορίζεται ότι ειδικά για το έτος 2016 η αξία των 
αγροτεμαχίων δεν θα υπολογίζεται στον υπολογισμό 
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ ενώ ως καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας 
δόσης του ΕΝΦΙΑ ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016 
και η 31η Ιανουαρίου 2017 αντίστοιχα. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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