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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1095

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.

Σας κοινοποιούµε συνηµµένα τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80Α΄/7.6.2017) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» για ενηµέρωσή σας και άµεση εφαρµογή τους.

Με τις ως άνω διατάξεις παρατείνεται µέχρι και τις 30.9.2017 η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4446/2016
(Α΄ 240) από τότε που έληξε (δηλαδή 31/5/2017). Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.6.2017 και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της
προηγούµενης παραγράφου προβλέπεται ότι:

Φορολογούµενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µπορούν να υποβάλλουν και µετά τις 31.5.2017 και µέχρι τη λήξη της
παραταθείσας προθεσµίας τις δηλώσεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόµου και ο πρόσθετος φόρος των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997
ορίζεται σε (12%) του κύριου φόρου, αντί του δέκα τοις εκατό (10%) που ίσχυε έως 31.5.2017.

Ο ίδιος πρόσθετος φόρος 12 % του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουµένων: α )για τους οποίους µέχρι την υποβολή
των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.

β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον
η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται µετά την 1.6.2017.

Επισηµαίνεται ότι εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών έχει κοινοποιηθεί µετά την κατάθεση του Ν. 4446/2016 τη
Βουλή και µέχρι και τις 31.5.2017 και η δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ηµερών από την κοινοποίηση, το ποσοστό του πρόσθετου φόρου
ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) του κύριου και όχι σε δώδεκα τοις εκατό (12%,) καθώς η εν λόγω κατηγορία φορολογουµένων
καταλαµβάνεται από την αρχική διάρκεια της ρύθµισης του Ν. 4446/2016.Εφόσον οι δηλώσεις της εν λόγω κατηγορίας φορολογουµένων
υποβληθούν από 1.6.2017 και µετά την πάροδο των ενενήντα ηµερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται σε δεκαοχτώ τοις εκατό (18% ) του
κύριου, στην περίπτωση που πριν την υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο προσωρινός προσδιορισµός
φόρου ή προστίµων και σε τριάντα έξι τοις εκατό (36%), εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισµός φόρου ή προστίµων.

Τέλος στη περίπτωση που κατά την κατάθεση του Ν. 4446/2016 στη Βουλή είχε κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής
πληροφοριών και η δήλωση υποβάλλεται από 1.6.2017 και µετά, τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων ορίζονται σε δεκαοχτώ τοις εκατό
(18%) εφόσον πριν την υποβολή της δήλωσης δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισµός φόρου ή προστίµων και τριάντα έξι τοις
εκατό (36%) στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί.

Ο Αναπληρωτής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ε. ΣΑΙΤΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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