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Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προςχζδιο Νόμου 

«Καταπολζμηςη τησ φοροδιαφυγήσ, αναδιάρθρωςη των φορολογικϊν 
υπηρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότητασ υπουργείου οικονομικϊν» 

26/1/2011 

 

 

1. Ειςαγωγή 

Το νζο ςχζδιο νόμου για τθ φορολογία εντάςςεται ςτον ευρφτερο ςχεδιαςμό του Υπουργείου 
Οικονομικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθ διεφρυνςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ. 

Το 2010 μπικαν τα κεμζλια για ζνα ςφγχρονο πιο αποτελεςματικό και πιο δίκαιο φορολογικό 
ςφςτθμα. Απλοποιικθκε το πλαίςιο φορολόγθςθσ των ειςοδθμάτων, κακιερϊκθκε 
προοδευτικότερθ φορολόγθςθ των ειςοδθμάτων και των περιουςιϊν, μπικαν ςε εφαρμογι νζεσ 
διαδικαςίεσ διαςταυρϊςεων και ελζγχου, αναδιοργανϊκθκε το ΣΔΟΕ και πολλαπλαςιάςτθκαν τα 
θλεκτρονικά ςυςτιματα και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.  

Το 2011 είναι το ζτοσ τθσ πλιρουσ υλοποίθςθσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ 
αναδιοργάνωςθσ του φορολογικοφ, ελεγκτικοφ και ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ, ενϊ τίκεται ςε 
εφαρμογι ζνα νζο πλαίςιο για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Το 
προτεινόμενο ςχζδιο νόμου αποςκοπεί ςτθ ςυμπλιρωςθ του νομικοφ πλαιςίου και κατά 
ςυνζπεια ςτη θωράκιςη του ςυςτήματοσ με όςα νομικά εργαλεία απαιτοφνται για τθν 
αποτελεςματικι διενζργεια και ζκβαςθ των φορολογικϊν ελζγχων, αλλά και τθ ςυνολικι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

Το ςχζδιο νόμου περιλαμβάνει: 

 Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και φοροαποφυγισ 

 Αναδιοργάνωςθ ελεγκτικοφ και ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ 

 Βελτίωςθ του πλαιςίου φορολόγθςθσ και διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

Με το νζο φορολογικό νομοςχζδιο επιχειρείται να διαμορφωκεί ζνα αυςτθρό, δίκαιο και 
αξιόπιςτο φορολογικό ςφςτθμα. Ζνα ςφςτθμα φορολόγθςθσ που κα επιβραβεφει και κα 
ενκαρρφνει τθ ςυμμόρφωςθ, ενϊ κα προςτατεφει τον ςυνεπι φορολογοφμενο και το δθμόςιο 
ςυμφζρον αποτρζποντασ τθν φοροδιαφυγι και φοροαποφυγι. 

 

 

2. Καταπολζμηςη τησ φοροδιαφυγήσ 

Το ςχζδιο νόμου προτείνει ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο κεςμϊν που κα λειτουργιςουν 
υποςτθρικτικά και ενιςχυτικά ςτθν προςπάκεια για τθν ςφλλθψθ και αποτελεςματικι τιμωρία 
τθσ φοροδιαφυγισ. Σε αυτοφσ περιλαμβάνονται: 
 
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αντιμετϊπιςησ τησ Φοροδιαφυγήσ. Θεςπίηεται τριετζσ 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ, το οποίο κα περιζχει 
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και μετριςιμουσ ςτόχουσ. Το πρϊτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα κα 
δθμοςιοποιθκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου 2011 και κα τεκεί ςε 



2 

εφαρμογι εντόσ του Μαρτίου. Το Πρόγραμμα κα εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ 
Κυβερνητικήσ Επιτροπήσ για την Αντιμετϊπιςη τησ Φοροδιαφυγήσ, τθν οποία κα απαρτίηουν οι 
Υπουργοί Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Προςταςίασ του 
Πολίτθ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 
 
Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ. Θεςπίηεται ο κεςμόσ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ ο οποίοσ είναι ανϊτεροσ ειςαγγελικόσ λειτουργόσ και ζχει κατά προτεραιότθτα 
αρμοδιότθτα ςε ολόκλθρθ τθ Χϊρα να διενεργεί προανακριτικζσ πράξεισ, κακϊσ και να 
εποπτεφει να ςυντονίηει και να κακοδθγεί τθ διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων από τουσ 
γενικοφσ ι ειδικοφσ ανακριτικοφσ υπαλλιλουσ (υπαλλιλουσ ΣΔΟΕ, Εφοριϊν, Αςτυνομίασ, 
Λιμενικοφ, Τελωνείων κλπ.). Ο Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ κα ςυντονίηει και κα 
κατευκφνει τα ςτάδια τθσ προδικαςίασ, δθλαδι τθσ ουςιαςτικισ ζρευνασ των οικονομικϊν 
εγκλθμάτων από όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ διωκτικζσ αρχζσ, ζτςι ϊςτε οι φάκελοι τθσ δικογραφίασ 
που παραλαμβάνουν οι «Οικονομικοί Ειςαγγελείσ» των κατά τόπουσ Ειςαγγελιϊν να είναι 
πλιρεισ. 
 

Μζτρα για την καταςτολή τησ φοροδιαφυγήσ. Στο ςχζδιο νόμου προβλζπονται αλλαγζσ ςτο 
κεςμικό πλαίςιο προκειμζνου τα ποινικά αδικιματα τθσ φοροδιαφυγισ να τιμωροφνται άμεςα 
και αποτελεςματικά ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί φορολογικι ςυμμόρφωςθ: 

 Στο αδίκθμα τθσ μθ απόδοςθσ ΦΠΑ και παρακρατοφμενων φόρων, όπου ουςιαςτικά 
πρόκειται για υπεξαίρεςθ χριματοσ που τρίτοσ ζχει καταβάλλει για να δοκοφν ςτο 
Δθμόςιο, όποιοσ ςυλλαμβάνεται να μθν ζχει αποδϊςει ΦΠΑ πάνω από κάποιο φψοσ 
κρατείται και παραπζμπεται ςε Δίκθ. 

 Ομοίωσ και για το αδίκθμα μθ απόδοςθσ λθξιπροκζςμων χρεϊν προσ το Δθμόςιο, εφ’ 
όςον θ κακυςτζρθςθ καταβολισ τουσ υπερβαίνει ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα ανοχισ 
(π.χ. 6 ι 8 μινεσ).  

 Αναςτολή εκτζλεςησ τησ ποινήσ, δεν επιτρζπεται ςτα εγκλήματα ςημαντικήσ 
φοροδιαφυγήσ αν προηγουμζνουσ δεν καταβληθοφν οι φόροι του Κράτουσ. 

 Μετατροπή τησ ποινήσ ςτα εγκλήματα ςημαντικήσ φοροδιαφυγήσ δεν επιτρζπεται εάν 
δεν καταβλθκοφν προθγουμζνωσ οι οφειλόμενοι φόροι. 

 Η ζφεςη κατά τησ πρωτόδικησ απόφαςησ δεν αναςτζλλει την ζκτιςη τησ ποινήσ, αν 
προθγουμζνωσ δεν καταβλθκοφν οι φόροι που οφείλονται. 

 Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωροφνται ςε βαθμό κακουργήματοσ εκτόσ από τουσ 
ςυνήθεισ περιοριςτικοφσ όρουσ (χρθματικι εγγφθςθ, απαγόρευςθ εξόδου από τθν Χϊρα 
κλπ) μπορεί να επιβλθκεί και θ προςωρινι κράτθςθ (δθλ. προφυλάκιςθ) αν κρίνεται ότι 
με το να αφεκεί ελεφκεροσ είναι πικανόν να διαπράξει παρόμοια εγκλιματα 
φοροδιαφυγισ. 

 

Πρόβλεψη ελζγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυςη κινδφνου) για δηλοφμενα χαμηλά 
ειςοδήματα από ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ ελεφθερων επαγγελματιϊν.  

 

Αφξηςη του ποςοςτοφ προβεβαίωςησ από 25% ςτο 50%. Όταν δεν επιτευχκεί διοικθτικι 
επίλυςθ τθσ διαφοράσ και αςκείται προςφυγι ςτα δικαςτιρια για φορολογικζσ διαφορζσ 
αυξάνεται το ποςοςτό προβεβαίωςθσ από 25% ςτο 50% του αμφιςβθτοφμενου κφριου φόρου, 
πρόςκετου φόρου και λοιπϊν ςυμβεβαιουμζνων με αυτόν φόρων και τελϊν. Στα πρόςτιμα 
παραμζνει ςτο 25% αφοφ υπάρχει βαςικι διάταξθ για ςυμβιβαςμό ςτο 1/3. 
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Κάρτα αποδείξεων. Για τθν εξυπθρζτθςθ των φορολογοφμενων ωσ προσ τθν καταγραφι του 
ποςοφ των αποδείξεων δαπανϊν που απαιτείται να ςυγκεντρωκοφν, κακορίηεται εναλλακτικό 
ςφςτθμα καταγραφισ των ςτοιχείων των αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν 
μζςω μαγνθτικισ κάρτασ που είναι ανϊνυμη και προαιρετική. 

 

 

3. Αναδιάρθρωςη των φορολογικϊν και ελεγκτικϊν υπηρεςιϊν 

Επιλογή, ςτελζχωςη και αξιολόγηςη των κρίςιμων για την είςπραξη των εςόδων οργανικϊν 
μονάδων του Υπουργείου Οικονομικϊν. Στόχοσ των διατάξεων αυτϊν είναι να επιλεγεί με 
ουςιαςτικι και αποτελεςματικι διαδικαςία επιλογισ το κατάλλθλο για τθν είςπραξθ των εςόδων 
του κράτουσ προςωπικό, το οποίο κα ςτελεχϊςει τισ κρίςιμεσ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, και κα υπόκειται ςε διαρκι ζλεγχο και παρακολοφκθςθ για τθν επίτευξη 
μετρήςιμων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων. Για τον ςκοπό αυτό: 

 Η επιλογή των ελεγκτϊν γίνεται κατά ζνα ποςοςτό μόνο (π.χ. 25%) από υπαλλιλουσ που 
ζχουν προχπθρεςία ςε ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου.  

 Οι υποψιφιοι υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δήλωςη Περιουςιακήσ Κατάςταςησ (Πόθεν 
Ζςχεσ).  

 Τα ςτελζχη αξιολογοφνται ανά 8μηνο, οι Προϊςτάμενοι Δ/νςεων, Υποδιευκφνςεων και 
Τμθμάτων ανά 12μθνο ι 18μθνο. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτεία τουσ υπάγονται ςε ειδικό πειθαρχικό ςυμβοφλιο. 

 

Αναδιοργάνωςη τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικϊν Ελζγχων. Αναδιοργανϊνεται θ Γενικι 
Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων προκειμζνου να καταςτεί επιχειρηςιακή Γενική Διεφθυνςη 
(από κατά κφριο λόγο νομοκετικι που είναι ςιμερα). Στόχοι αυτισ τθσ αναδιοργάνωςθσ είναι να 
υιοκετθκοφν και ςτθ λειτουργία του ελεγκτικοφ ζργου τα ςφγχρονα ελεγκτικά εργαλεία, οι 
μεκοδολογίεσ και τα διεκνι ελεγκτικά πρότυπα και να μπορεί θ Γενικι Διεφκυνςθ να 
παρακολουκεί ανά πάςα ςτιγμι και αποτελεςματικά το ελεγκτικό ζργο των περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν του Υπουργείου. Δθμιουργοφνται για το λόγο αυτό οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου 
Δ/νςεωσ και Τμιματοσ για τον ζλεγχο των ειςοδθμάτων που προκφπτουν ςτο εξωτερικό και των 
κατοίκων εξωτερικοφ, των φορολογουμζνων Υψθλοφ Κινδφνου, του Φ.Π.Α. και των άλλων 
ζμμεςων Φόρων, του θλεκτρονικοφ εμπορίου, των μεγάλων επιχειριςεων και των ενδοομιλικϊν 
ςυναλλαγϊν.  

 

Σφςταςη «Υπηρεςίασ Εςωτερικϊν Υποθζςεων» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Αποςτολι τθσ 
είναι θ ςυλλογι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, που 
αφοροφν ςτθν εμπλοκι υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν και των εποπτευόμενων από 
αυτό Νομικϊν Προςϊπων, ςτθ διαφκορά, διαπλοκι και άλλα ςοβαρά πεικαρχικά αδικιματα και 
εγκλιματα (καταχριςεισ, εκβιαςμοφσ, πακθτικζσ ι ενεργθτικζσ δωροδοκίεσ, περιπτϊςεισ 
κακοδιοίκθςθσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων κ.λ.π.), κακϊσ και τθν 
εξιχνίαςθ και δίωξθ αυτϊν, ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. Η 
Υπθρεςία κα μπορεί να προβαίνει και ςτον ζλεγχο των δθλϊςεων περιουςιακισ κατάςταςθσ 
(πόκεν ζςχεσ) των υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν και των εποπτευόμενων Νομικϊν 
Προςϊπων.  
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Ενίςχυςη τησ διεθνοφσ διοικητικήσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τησ άμεςησ φορολογίασ. 
Συνιςτάται ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων του Υπουργείου Οικονομικϊν, «Τμιμα 
Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ άμεςθσ φορολογίασ». Αντικείμενο του 
τμιματοσ αυτοφ είναι: 

 Ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ διεκνϊν ςυμβάςεων.  

 Διεξαγωγι των διαπραγματεφςεων μεταξφ τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν με ςκοπό τθ 
ςφναψθ ι ανακεϊρθςθ διεκνϊν ςυμφωνιϊν.  

 Συνεργαςία με τθν Γ.Γ.Π.Σ, τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. και κάκε αρμόδια 
φορολογικι ι ελεγκτικι υπθρεςία ι αρχι με ςκοπό τθν άμεςθ προϊκθςθ και αξιοποίθςθ 
των πλθροφοριϊν που προζρχονται από το εξωτερικό (κυβερνθτικζσ πθγζσ, πιςτωτικά 
ιδρφματα και άλλεσ πθγζσ). 

 Ειςιγθςθ και μζριμνα για τθν εναρμόνιςθ του εςωτερικοφ δικαίου με το παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ. 

 

Σϊμα Δίωξησ Οικονομικοφ Εγκλήματοσ – Οργανωτικζσ Διατάξεισ. Οι υπάλλθλοι που 
τοποκετοφνται, μετατίκενται ι αποςπϊνται ςτισ Υπθρεςίεσ του Σ.Δ.Ο.Ε., προζρχονται από τουσ 
κλάδουσ Εφοριακϊν και Τελωνειακϊν, που ζχουν πραγματικι υπθρεςία ςτουσ κλάδουσ των 
οργανικϊν κζςεων που καλφπτουν μζχρι δεκαεπτά (17) ζτθ. Στόχοσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ 
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ του ςϊματοσ. 

 

Βελτίωςη αποτελεςματικότητασ ςυςτήματοσ ελζγχων. Τροποποιοφνται οι ςχετικζσ διατάξεισ του 
Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και κϊδικα ΦΠΑ προκειμζνου οι ζλεγχοι να γίνονται κατά κφριο 
λόγο από το γραφείο και κατ’ εξαίρεςθ ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ κριτιρια ελζγχου και 
με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ των ελζγχων. Στόχοσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ επαφισ των ελεγκτικϊν 
αρχϊν με τισ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ και θ χριςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων ςυγκζντρωςθσ και 
επεξεργαςίασ φορολογικισ πλθροφορίασ κατά τον ζλεγχο όπωσ το ςφςτθμα Elenxis. 

 

Γενική αρχή ενάντια ςτην καταςτρατήγηςη τησ φορολογικήσ νομοθεςίασ. Ειςάγεται γενική 
αρχή ςφμφωνα με τθν οποία τα φορολογικά ελεγκτικά όργανα δεν δεςμεφονται από τουσ 
δθλοφμενουσ νομικοφσ χαρακτθριςμοφσ και υπαγωγι ςε οποιαδιποτε φορολογία που κάνουν οι 
φορολογοφμενοι, αλλά αναηθτοφν το πραγματικό περιεχόμενο, όταν οι πράξεισ των 
φορολογουμζνων ζχουν εικονικό χαρακτιρα.  

 

Άρςη του φορολογικοφ απορρήτου και δημοςιοποίηςη οφειλετϊν και παραβατϊν. Με 
Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν αίρεται το φορολογικό απόρρθτο: 

 Των οφειλετϊν του Δθμοςίου, εφόςον ζχουν λθξιπρόκεςμα χρζθ και κακυςτερεί θ 
πλθρωμι τουσ για χρονικό διάςτθμα ανϊτερο του ζτουσ και το οφειλόμενο ποςό 
υπερβαίνει ςυγκεκριμζνο ποςό (π.χ. 150.000 ευρϊ). 

 Των παραβατϊν των διατάξεων του Κ.Β.Σ., εφόςον πρόκειται για παραβάςεισ ζκδοςθσ 
πλαςτϊν ςτοιχείων ι ζκδοςθσ ι λιψθσ εικονικϊν ςτοιχείων ι νόκευςθσ ςτοιχείων ι μθ 
ζκδοςθσ ι ανακριβοφσ ζκδοςθσ ςτοιχείων από τα οποία προκφπτει απόκρυψθ 
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φορολογθτζασ φλθσ, κακϊσ και καταχϊρθςθσ ςτα βιβλία αγορϊν ι εξόδων που δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί και δεν ζχει εκδοκεί φορολογικό ςτοιχείο.  

 

Διαδικαςία διακρίςεωσ των ληξιπροθζςμων οφειλϊν προσ το Δημόςιο ςε ανεπίδεκτεσ 
είςπραξησ και μη. Θεςμοκετοφνται κανόνεσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα γίνεται διάκριςθ των 
λθξιπροκζςμων χρεϊν ςε «ειςπράξιμα» και «μθ ειςπράξιμα» με βάςθ ςυγκεκριμζνα, διαφανι 
και ορκολογικά κριτιρια ζτςι ϊςτε να είναι ευχερισ και ο ζλεγχοσ των δθμοςίων υπαλλιλων που 
είναι επιφορτιςμζνοι με το κακικον είςπραξισ τουσ και θ άντλθςθ ςυμπεραςμάτων από τθν 
κεντρικι φορολογικι διοίκθςθ ςχετικά με τα αίτια τθσ μθ είςπραξθσ.  

Η ζνταξθ των λθξιπροκζςμων ςτθν κατθγορία των μθ ειςπραξίμων διενεργείται με απόφαςθ 
Ειδικοφ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου μετά από γνωμοδότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου από 
υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου και αφοφ παρζλκουν τριάντα θμζρεσ από τθν δημοςιοποίηςη του καταλόγου 
εντάξεωσ των χρεϊν ςτθν κατθγορία των «μθ ειςπραξίμων» ςτο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωςη, 
τα ανεπίδεκτα είςπραξησ δεν θα διαγράφονται. Στο τζλοσ κάκε ζτουσ οι αποφάςεισ του Ειδικοφ 
κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ενςωματϊνονται ςε ζκκεςθ που υποβάλλεται ςτθν Βουλι. 
Ωσ ανεπίδεκτεσ είςπραξησ χαρακτθρίηονται εκείνεσ οι οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχουν εξαντλθκεί 
όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ εντοπιςμοφ πθγϊν αποπλθρωμισ και αναγκαςτικισ είςπραξθσ.  

 

 

4. Διαιτητική επίλυςη φορολογικϊν διαφορϊν 

Ιδρφεται ειδικό Σϊμα Φορολογικϊν Διαιτθτϊν (Σ.Φ.Δ.) ωσ ανεξάρτθτθ αρχι με ζδρα τθν Ακινα. 
Ζργο του Σ.Φ.Δ. είναι θ διαιτθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν, εφόςον το αντικείμενό 
τουσ υπερβαίνει το ποςό των εκατό πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ. Φορολογικοί Διαιτθτζσ 
διορίηονται πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ και επαγγελματικισ επάρκειασ. 

Το Φορολογικό Διαιτθτικό Δικαςτιριο αναλαμβάνει το ζργο του φςτερα από αίτθςθ του 
φορολογουμζνου, θ οποία υποβάλλεται ςτο Σ.Φ.Δ. μζςα ςτθν προκεςμία άςκθςθσ τθσ 
προςφυγισ ςτο διοικθτικό δικαςτιριο και πρζπει να περιζχει όλα τα κατά τον Κϊδικα Διοικθτικισ 
Δικονομίασ ςτοιχεία του δικογράφου τθσ προςφυγισ. 

Η διαφορά επιλφεται από τρεισ διαιτθτζσ. Τον πρόεδρο των διαιτθτϊν και τουσ διαιτθτζσ ορίηει ο 
Πρόεδροσ του Σ.Φ.Δ. ανά δικάςιμο κατ’ αλφαβθτικι ςειρά του επωνφμου τουσ. Η δικάςιμοσ για 
τθ διαιτθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από δφο (2) μινεσ από 
τθν περιζλευςθ τθσ κετικισ διλωςθσ του Δθμοςίου για τθ διαιτθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. 

Οι απόψεισ τθσ διοικθτικισ αρχισ υποβάλλονται ςτο Σ.Φ.Δ. μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα από 
τθν υποβολι τθσ κετικισ διλωςθσ. Η διαιτθτικι απόφαςθ εκδίδεται μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθ 
ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ. 

Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, παφει αυτοδίκαια θ εξουςία των διαιτθτϊν για επίλυςθ 
τθσ διαφοράσ και αναβιϊνει θ προκεςμία για τθ υποβολι αίτθςθσ διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ 
διαφοράσ και τθν άςκθςθ προςφυγισ, εκτόσ αν οι διάδικοι ςυμφωνιςουν ρθτά για τθν παράταςθ 
τθσ προκεςμίασ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Το Φορολογικό Διαιτθτικό Δικαςτιριο ζχει τισ 
αρμοδιότθτεσ τθσ φορολογικισ ι τελωνειακισ αρχισ ςχετικά με τθ διοικθτικι επίλυςθ τθσ 
διαφοράσ. Για τθ διαιτθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ 
φορολογικισ ι τελωνειακισ νομοκεςίασ και του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ, όπωσ ιςχφουν 
κάκε φορά. Αν θ αίτθςθ διαιτθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ γίνει ςυνολικά ι εν μζρει δεκτι, θ 
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υπόκεςθ διαβιβάηεται ςτο διοικθτικό δικαςτιριο για να προβεί ςτθν ακφρωςθ ι τροποποίθςθ 
τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ. 

 

 

5. Βελτίωςη του πλαιςίου φορολόγηςησ και διευκόλυνςη τησ 
επιχειρηματικότητασ 

Στο προτεινόμενο φορολογικό νομοςχζδιο εντάςςονται και μια ςειρά διατάξεισ που ςτοχεφουν 
ςτθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου φορολόγθςθσ, ςτθ διόρκωςθ ςτρεβλϊςεων που 
παρατθρικθκαν από ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ ςτθν 
οικονομία. 

 Φορολογική Κατοικία. Θεςπίηονται διατάξεισ για  τον οριςμό τθσ φορολογικισ κατοικίασ 
ςτθν οποία φορολογείται το παγκόςμιο ειςόδθμα και λαμβάνονται υπόψθ οδθγίεσ του 
ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόςμιο ειςόδημά του υπόκειται κάκε φυςικό πρόςωπο, το 
οποίο ζχει τθν κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα. Σε φόρο για το ειςόδημα 
που προκφπτει ςτην Ελλάδα υπόκειται κάκε φυςικό πρόςωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίασ του ι τθσ ςυνικουσ διαμονισ του. 

 Φορολογία νομικϊν προςϊπων (ΑΕ, ΕΠΕ) και μεριςμάτων. Από τισ χριςεισ που αρχίηουν 
από 1/1/2011 μειϊνεται ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ από 24% ςε 20% και εφαρμόηεται 
για το ςφνολο των κερδϊν. Για τα διανεμόμενα κζρδθ προβλζπεται παρακράτθςθ φόρου 
με 25%. Τα μερίςματα εντάςςονται ςτθν φορολογικι κλίμακα, ουςιαςτικά όμωσ 
εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ, (20% ςε επίπεδο νομικοφ προςϊπου και 25% 
παρακράτθςθ ςτα μερίςματα) για τθν πλειοψθφία των μετόχων. Για τουσ ζχοντεσ χαμθλά 
ειςοδιματα προβλζπεται δικαίωμα επιςτροφήσ του παρακρατοφμενου φόρου 
μεριςμάτων.  

 Ειςαγωγή μεριςμάτων από το εξωτερικό. Θεςπίηεται διάταξθ για μθ φορολογία κατά τθν 
ειςαγωγι μεριςμάτων από χϊρεσ τθσ ΕΕ εφόςον δεν διανζμονται τα ειςαγόμενα 
μερίςματα για αναπτυξιακοφσ λόγουσ. Εννοείται ότι όποτε διανεμθκοφν κα παρακρατθκεί 
ο φόροσ που αναλογεί ςτα μερίςματα. 

 Κζρδη από την πϊληςη μετοχϊν ειςηγμζνων ςτο Χ.Α. Ο ςυντελεςτισ αυξάνεται από 
1,5‰ ςε 2‰ για πωλιςεισ μετοχϊν που πραγματοποιοφνται είτε ςτο ΧΑ είτε ςε 
αλλοδαπά χρθματιςτιρια από τθν 1/1/2011 και μετά, ενϊ ρθτά προβλζπεται ότι για 
μετοχζσ που αποκτϊνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόροσ ςυναλλαγϊν 
αλλά ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ. για τθ φορολόγθςθ τθσ υπεραξίασ. 

 Αναγνϊριςη πρόςθετου ποςοφ για δαπάνεσ ζρευνασ και τεχνολογίασ. Παρατείνεται για 
4 ζτθ, μζχρι 31/12/2014 το δικαίωμα ζκπτωςθσ για επιπλζον ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό 
(50%) των δαπανϊν ζρευνασ και τεχνολογίασ που πραγματοποιικθκαν ςτθ χριςθ. 

 Χρόνοσ φορολογίασ ΦΠΑ ςτισ οικοδομζσ εάν δεν πωληθοφν τα διαμερίςματα ή 
καταςτήματα. Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ εξακολουκεί να κεωρείται ωσ νεόδμθτο το 
ακίνθτο μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ τριετίασ από τθν αποπεράτωςθ τθσ οικοδομισ.  

 Δυνατότητα ζνταξησ ςτο καθεςτϊσ ΦΠΑ των εμπορευματικϊν κζντρων. Δίνεται 
δυνατότθτα επιλογισ φορολόγθςθσ ςτθν εκμετάλλευςθ εμπορευματικϊν κζντρων. Με τθν 
επιλογι φορολόγθςθσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου που επιβαρφνει τθν 
καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ των εμπορευματικϊν κζντρων. 
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 Υποβολή δηλϊςεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου ςε τρεισ μηνιαίεσ 
δόςεισ. Παρζχεται θ δυνατότθτα παραλαβισ περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ χωρίσ τθν 
καταβολι όλου του οφειλόμενου ποςοφ. Συγκεκριμζνα όταν υποβάλλεται θ διλωςθ κα 
καταβάλλεται το λιγότερο ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυνολικά οφειλόμενου ποςοφ. 
Το υπόλοιπο 60% του μθ καταβλθκζντοσ υπολοίπου, το οποίο λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ 
είςπραξισ του προςαυξάνεται κατά ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%), κα καταβάλλεται ςε δφο 
ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Η δόςθ δεν κα μπορεί να είναι μικρότερθ των 300 Ευρϊ. 

 Βεβαίωςη οφειλόμενου ΦΠΑ μετά από ζλεγχο και δυνατότητα καταβολήσ ςε 6 δόςεισ. 
Παρζχεται θ δυνατότθτα καταβολισ του ΦΠΑ ςε 6 δόςεισ ςτισ περιπτϊςεισ ποςϊν που 
βεβαιϊνονται φςτερα από διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ι με βάςθ πράξθ, θ οποία 
οριςτικοποιικθκε λόγω μθ άςκθςθσ προςφυγισ και αφοροφν οριςτικι πράξθ 
προςδιοριςμοφ του φόρου ι ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ φορολογικισ δίκθσ. 

 Μη απϊλεια δικαιϊματοσ επιςτροφήσ ΦΠΑ ςτουσ αγρότεσ που αςχολοφνται με τη 
διαχείριςη ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ ζωσ 100 KW, ή τη λειτουργία 
αγροτουριςτικϊν μονάδων ζωσ 10 δωματίων. Προβλζπεται ότι οι αγρότεσ που είναι 
ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων και αςχολοφνται με τθ 
διαχείριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ζωσ 100 KW, ι τθ λειτουργία αγροτουριςτικϊν 
μονάδων ζωσ 10 δωματίων να ζχουν δικαίωμα επιςτροφισ με τουσ κατ’ αποκοπι 
ςυντελεςτζσ ΦΠΑ, παρότι υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίου εςόδων-εξόδων. 

 

 

6. Αναδιάρθρωςη του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

Με το ςχζδιο νόμου ειςάγονται οι αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ του Ν.Σ.Κ. 
Προθγικθκε διαβοφλευςθ με τα μζλθ του κυρίου προςωπικοφ του Ν.Σ.Κ., τα οποία με απόφαςθ 
τθσ Γενικισ Συνζλευςισ τουσ τάχκθκαν υπζρ των γενικϊν κατευκφνςεων των ρυκμίςεων.  

Σκοπόσ τθσ αναδιοργάνωςθσ είναι:  

 Η άςκηςη, ςε κεντρικό επίπεδο, και των αρμοδιοτήτων που ςτο χειριςμό των 
δικαςτικϊν υποθζςεων του Δθμοςίου, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ αποδοτικότερθ 
λειτουργία του προςωπικοφ, θ ιςοκατανομι ςτισ υποκζςεισ και θ καλφτερθ 
παρακολοφκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του χειριςμοφ τουσ.  

 Η κατανομή του προςωπικοφ ςε θεματικοφσ ςχηματιςμοφσ ςε κεντρικό επίπεδο κα 
επιτρζψει τθν εξειδίκευςθ του προςωπικοφ και κα ςυμβάλει ςτθ βζλτιςτθ αντιμετϊπιςθ 
των υποκζςεων (π.χ. πρόςφατα κεςμοκετικθκε, για τισ φορολογικζσ υποκζςεισ με 
αντικείμενο άνω των 150.000 Ευρϊ θ παράςταςθ του Δθμοςίου ςτα φορολογικά 
δικαςτιρια, με μζλοσ του Ν.Σ.Κ. Η οργάνωςθ και επαρκισ ςτελζχωςθ του ςχθματιςμοφ 
Ν.Σ.Κ. φορολογικϊν υποκζςεων για τθν παράςταςθ τόςο ενϊπιον των ποινικϊν, όςο και 
ενϊπιον των φορολογικϊν δικαςτθρίων, παρίςταται επιβεβλθμζνθ.) 

 Το ΝΣΚ θα ζχει ενιαίο τρόπο χειριςμοφ των υποθζςεων, ανά θεματικό αντικείμενο και 
όχι ανά Υπουργείο. Είναι ατελζςφορθ και μθ αποτελεςματικι θ ςθμερινι οργάνωςθ του 
ΝΣΚ, ςφμφωνα με τθν οποία θ υπεράςπιςθ των υποκζςεων του Δθμοςίου διενεργείται 
από τα Γραφεία Νομικοφ Συμβοφλου του κάκε Υπουργείου.  

 Τα Γραφεία Νομικοφ Συμβοφλου των Υπουργείων δεν θα καταργηθοφν. Ωςτόςο ς’ αυτά 
κα παραμείνει εκείνο το προςωπικό που κρίνεται αναγκαίο για τθν κακοδιγθςθ του 
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πολιτικοφ προςωπικοφ και των υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε τρζχοντα ερωτιματα (ζνασ 
ςφμβουλοσ ι και Πάρεδροσ ανά υπουργείο). 

 Τζλοσ, το Ν.Σ.Κ. πρζπει να αποκτιςει διοικθτικό προςωπικό – τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ 
(μθχανικοφσ, εφοριακοφσ, οικονομολόγουσ, τοπογράφουσ κ.λπ.), οι οποίοι κα καλφπτουν 
τθν ανάγκθ του Δθμοςίου ςε εμπειρογνϊμονεσ, προκειμζνου θ ουςιαςτικι αντίκρουςθ 
των αντιδίκων να γίνεται με αποτελεςματικό τρόπο.  

 

 


