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Α. Φορολογικό πολυνομοσχέδιο 

Δημοσιεύθηκε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο και η 
αιτιολογική έκθεση. Τα κυριότερα θέματα που 
ρυθμίζονται έχουν ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΝΟΜΟΣ 3588/2007, Α' 
153) / Άρθρα 1 – 13 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ / 
Άρθρα 14 – 32 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
/ Άρθρα 33 – 45 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / 
Άρθρα 46 – 56 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Άρθρα 57 – 113 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών» / Άρθρα 57 – 
61 

Διατάξεις σχετικά με την υποβολή αρχικών ή 
τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων 
προηγούμενων ετών, μέχρι τις 31/05/2017. Οι 
συγκεκριμένες διατάξεις παρέχουν ευνοϊκές 
ρυθμίσεις σχετικά με τα πρόστιμα και τις 
προσαυξήσεις των επιπλέον εισοδημάτων ή φόρων 
που θα δηλωθούν. Στις σχετικές διατάξεις υπόκεινται 
ακόμα και επιχειρήσεις που τους έχει κοινοποιηθεί 
Πράξη Προσωρινού Διορθωτικού Προσδιορισμού 
Φόρου ή Προστίμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' «Μέτρα για την προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της 
απόκρυψης εσόδων» / Άρθρα 62 – 75 

Τμήμα Α΄ - Μέτρα για την προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών / Άρθρα 62 – 67 

 

 

 

 

Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Τμήμα Β' - Φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις / Άρθρα 
68 – 75 

Θεσπίζονται διατάξεις για την υποχρεωτική πληρωμή 
με ηλεκτρονική συναλλαγή, δαπανών ως μέρους του 
εισοδήματος, διατάξεις για την μείωση του ορίου των 
1.500 ευρώ του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 σε 
ποσό 500 ευρώ, διατάξεις για την θέσπιση 
προγράμματος δημοσίων κληρώσεων των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση 
ηλεκτρονικής πληρωμής με αντίστοιχο χρηματικό 
έπαθλο, διατάξεις για τη σύσταση Μητρώων 
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Πληρωμών στη ΓΓΠΣ, διατάξεις για την θέσπιση ως 
μη εκπιπτόμενη δαπάνη, την δαπάνη της 
μισθοδοσίας εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση 
δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού 
μέσου πληρωμής και διατάξεις για την θέσπιση 
προστίμων και ποινών για τις επιχειρήσεις που δεν 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει το νομοσχέδιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' «Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή 
δαπανών Δημοσίου» / Άρθρα 76 – 97 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' «Λοιπά θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών» / Άρθρα 98 – 113 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ / Άρθρα 
114 – 117 

Θα υπάρξει αναλυτικότερη παρουσίαση των 
ανωτέρω διατάξεων, όταν ολοκληρωθεί η δημοσίευση 
σε ΦΕΚ του σχετικού νόμου. 

Β. Δημοσίευση Ν. 4441/06.12.2016 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4441/2016 (Α’ 227) ο 
οποίος προβλέπει απλοποιημένες διαδικασίες 
σχετικά με τη σύσταση επιχειρήσεων. Οι κυριότερες 
αλλαγές που επιφέρουν οι νέες διατάξεις, έχουν να 
κάνουν με: 

-Την σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) (άρθρο 8), 



 
  

                                                                                       

 
 

 

- Την χρησιμοποίηση πρότυπου καταστατικού το 
οποίο μπορεί να είναι και ιδιωτικό έγγραφο σε 
αντίθεση με την υποχρέωση σύνταξης 
συμβολαιογραφικού εγγράφου σε διάφορες  

 

περιπτώσεις έως σήμερα π.χ. καταστατικό Α.Ε. 
(άρθρο 9) 

- Την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο 
(απόδοση ΑΦΜ) και κλειδάριθμου TAXIS καθώς και 
την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και  

 

μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής 
ασφάλισης, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) 
(άρθρα 6, 7) 

 

 

 

 

Γ. Απόφαση 2402/2016 του ΣτΕ Αναδρομική 
εφαρμογή ηπιότερων προστίμων στις εκκρεμείς 
υποθέσεις 

Το ΣτΕ με την απόφαση του 2402/2016, παρέπεμψε 
σε κρίση από επταμελή σύνθεση, το θέμα της 
εφαρμογής ηπιότερων προστίμων στις εκκρεμείς 
υποθέσεις. Αναλυτικότερα, έκρινε ότι στις 
περιπτώσεις που φορολογικές κυρώσεις γίνονται 
ηπιότερες (με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις) 
υπάρχει τεκμήριο αναδρομικής εφαρμογής του νέου 
ηπιότερου νόμου και επί εκκρεμών υποθέσεων την 
περίοδο που δεν ίσχυαν οι ηπιότερες κυρώσεις. 
Τεκμήριο το οποίο μόνο με σαφή αντίθετη διάταξη 
δύναται να ανατραπεί. Αναμένουμε την νέα κρίση της 
επταμελής σύνθεσης του ΣτΕ. 

 

 

Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στη γενική, 
προληπτική ενημέρωση του αναγνώστη. Σεκαμία 
περίπτωση δε θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση 
λήψης επαγγελματικών αποφάσεων χωρίς 
προηγουμένως να απευθυνθείτε στον κατάλληλο 
σύμβουλο για το εκάστοτε θέμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSi Greece 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
 
Η KSi Greece είναι μία δυναμική εταιρία η οποία 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ελέγχου και παροχής συμβουλών σε 
παγκόσμιο επίπεδο που μπορεί να εξασφαλίσει 
την αποδοτικότητα , τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 
 
 Η KSi Greece είναι μέλος της Kingston Smith 
International, ένας από τους ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους και ευρέως αναγνωρισμένους 
οίκους ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων 
επιχειρήσεων με παρουσία σε περισσότερες από 
50 χώρες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 
 
Αθήνα 
Γεώργιος Νίκου  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
nikou@ksigreece.gr 
 

Θεσσαλονίκη 
Θεμιστοκλής Κουδούνης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
koudounis@ksigreece.gr 
Δημήτριος Παπάζης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
papazis@ksigreece.gr 
ΕλευθέριοςΕρκέκογλου 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
erkekoglou@ksigreece.gr 
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