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Πρόγραμμα Οικειοθελούς 
Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης 
 

 

   

Ψηφίστηκε στη Βουλή στις 21 

Δεκεμβρίου 2016 Πολυνομοσχέδιο 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 

στο Μέρος Πέμπτο τις ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών για την 

οικειοθελή αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων 

ετών (εφεξής η «Οικειοθελής 

Αποκάλυψη»). 

 

Παραθέτουμε κατωτέρω τις βασικές 

πτυχές της Οικειοθελούς 
Αποκάλυψης: 
 

 

 Επικοινωνία 
 

Γιώργος Βενιέρης 
Private Clients Services 

gvenieris@deloitte.gr  
Τηλ.: 210 6781257 
 

Μαρία Τρακάδη 
Tax Managing Partner 
mtrakadi@deloitte.gr  
Tηλ.:  210 6781260 

 
Θωμάς Λεβέντης 
Tax Partner 
tleventis@deloitte.gr  
Tηλ.: 210 6781262 

 

 

   
 

 

Ποιες περιπτώσεις καταλαμβάνει η Οικειοθελής 
Αποκάλυψη 

 

Η Οικειοθελής Αποκάλυψη καταλαμβάνει περιπτώσεις 

φορολογούμενων που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς ή 

ελλιπείς δηλώσεις υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία 

υποβολής των σχετικών αρχικών δηλώσεων έληγε έως τις 30  

Σεπτεμβρίου 2016. Οι εν λόγω δηλώσεις σχετίζονται με:  
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 Κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά που περιλαμβάνεται στον 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ενδεικτικά 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισοδήματος, 

δωρεάς, κληρονομιάς, ΦΠΑ, ακίνητης περιουσίας, της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, κτλ) και ανεξαρτήτως αν 

προκύπτει φόρος για καταβολή, και 
 Οποιαδήποτε υποχρέωση πληροφοριακού χαρακτήρα. 

 

Ποια είναι η προθεσμία υπαγωγής στην 

Οικειοθελή Αποκάλυψη  

 

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενταχθούν στην Οικειοθελή 

Αποκάλυψη υποβάλλοντας σχετικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά ή 

χειρόγραφα ανάλογα με την περίπτωση, από την ημέρα 

δημοσίευσης του νόμου και μέχρι την 31 Μαΐου 2017 

(καταληκτική προθεσμία). 

 

Φορολογική Επιβάρυνση από την υπαγωγή στην 

Οικειοθελή Αποκάλυψη 

 

Κύριος φόρος 
 
Με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων προσδιορίζεται ο 

οφειλόμενος κύριος φόρος (ή/και τέλος ή/και εισφορά ανάλογα 

με την περίπτωση), ο οποίος υπολογίζεται με τους συντελεστές 

που ίσχυαν κατά το έτος που γεννήθηκε η σχετική φορολογική 

υποχρέωση.  

 

Πρόσθετος φόρος 
  

 Για όσες δηλώσεις υποβληθούν έως και 31 Μαρτίου 

2017, ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 

ποσοστό 8% του κύριου φόρου. 

 Για όσες δηλώσεις υποβληθούν από 1 Απριλίου 2017 

έως και 31 Μαΐου 2017, ο πρόσθετος φόρος θα 

υπολογιστεί σε ποσοστό 10% του κύριου φόρου. 

  
 Ο πρόσθετος φόρος ανωτέρω αναπροσαρμόζεται περαιτέρω 

ανάλογα με το έτος, εντός του οποίου έληξε η προθεσμία 

υποβολής της αρχικής δήλωσης, ως ακολούθως:    

 

 Έτος Υποχρέωσης Συντελεστής 

Αναπροσαρμογής  

 

Έως 2001 

 

25% 

2002 23% 

2003 20% 

2004 16% 

2005 15% 

2006 12% 

2007 10% 

2008 6% 

2009 5% 

2010 εφεξής 0% 
 

  



 Φορολογούμενοι που τελούν σε φορολογικό 

έλεγχο 
 

 Στην Οικειοθελή Αποκάλυψη μπορούν να υπαχθούν και 
φορολογούμενοι που τελούν σε καθεστώς φορολογικού 
ελέγχου, για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή 

ελέγχου μέχρι και την 31 Μαΐου 2017. Στις τελευταίες 
περιπτώσεις, προβλέπονται αυξημένοι συντελεστές 

πρόσθετων φόρων. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι, για 
τις υποθέσεις των οποίων έχει κοινοποιηθεί πράξη οριστικού 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, δεν δύνανται να 

υπαχθούν στην Οικειοθελή Αποκάλυψη. 
 

Κύρια ευεργετήματα από τη συμμετοχή στη 
Οικειοθελή Αποκάλυψη  
 

 Σημαντικά μειωμένοι συντελεστές πρόσθετων φόρων σε 
σχέση με τους συντελεστές που θα εφαρμόζονταν ελλείψει 

ενός τέτοιου προγράμματος (οι οποίοι, παραδείγματος 
χάριν, θα μπορούσαν να φτάσουν υπό προϋποθέσεις, στο 

60% ή 120% του κύριου φόρου). 
 
Μη επιβολή άλλων φορολογικών, διοικητικών ή ποινικών 

κυρώσεων και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε σχέση με τη 

φοροδιαφυγή.  
 
Άρση επιβληθέντων μέτρων διασφάλισης των οφειλών υπέρ 

του Δημοσίου. 
 

 
 

 

Παρατηρήσεις 

 
Αρκετά ζητήματα ουσιαστικής αλλά και διαδικαστικής φύσης 

παραμένουν αδιευκρίνιστα (ή χρήζουν ερμηνείας ανάλογα με 
την περίπτωση/υπόθεση κάθε φορολογούμενου).  

 
Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο ορίζεται ρητά ότι με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα ρυθμιστεί η 

διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση 
του προγράμματος Οικειοθελούς Αποκάλυψης. 

  
Σημειώνεται, τέλος, ότι η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη στο 
πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποκάλυψης θα πρέπει να εξεταστεί 

υπό το πρίσμα της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφορίων 
καθώς και ενδεχόμενης ενεργοποίησης των διατάξεων του 

Ν.3842/2010 περί Περιουσιολογίου.  
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Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 

Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & 

Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά 

χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  

 

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 
πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte προσφέρει υπηρεσίες 

σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500 ® μέσω ενός παγκόσμιου διασυνδεδεμένου 

δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες συνεισφέροντας 

παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε 

περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει 

παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 

 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές 

(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» 
χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 

υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της 

ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, 

των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και 

ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 

Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 

προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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