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Νέα ολιγοήμερη παράταση της
προθεσμίας συμμετοχής στο
πρόγραμμα οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων
εισοδημάτων –Εγκύκλιος από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Εκδόθηκε εγκύκλιος από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), με την οποία κοινοποιούνται
οι διατάξεις τροπολογίας που έχει
κατατεθεί στη Βουλή για την εκ νέου
(τρίτη) παράταση της προθεσμίας
συμμετοχής στο Πρόγραμμα της
Οικειοθελούς Αποκάλυψης
Αδήλωτων Εισοδημάτων (εφεξής
«Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης»).
Η νέα προθεσμία εκτείνεται μέχρι
την 15 η Νοεμβρίου 2017. Με την εν
λόγω εγκύκλιο παραγγέλλεται η
άμεση εφαρμογή των διατάξεων της
τροπολογίας και κατ’ επέκταση της
νέας προθεσμίας.
Το Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης επιτρέπει στους
Έλληνες φορολογούμενους να
δηλώσουν αδήλωτα κεφάλαια
ανεξαρτήτως φύσης, προέλευσης και
έτους, κατά το οποίο αυτά
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αποκτήθηκαν. Ως κίνητρο
συμμετοχής θεσπίζεται μειωμένος
πρόσθετος φόρος σε σχέση με αυτόν
που θα επιβαλλόταν εκτός του
Προγράμματος Εθελουσίας
Συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, δεν
επιβάλλονται άλλες φορολογικές,
διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και
των διατάξεων για το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος σε σχέση με τη
φοροδιαφυγή.
Η αρχική προθεσμία της 31 ης Μαΐου
2017 παρατάθηκε μέχρι και την 30 η
Σεπτεμβρίου 2017. Με την πρώτη
αυτή παράταση, για κεφάλαια που
δηλώνονταν μετά την 31 η Μαΐου ο
οφειλόμενος πρόσθετος φόρος
αυξήθηκε από 8% σε 12% επί του
ποσού του κυρίου φόρου. Επιπλέον,
σε φορολογούμενους υπό έλεγχο
επιβάλλονταν πρόσθετος φόρος από
18% έως 36% (σε αντίθεση με τους
συντελεστές από 15% έως 30% που
επιβλήθηκαν αρχικά με το
Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης).
Εν συνεχεία, η ανωτέρω προθεσμία
παρατάθηκε εκ νέου μέχρι και την
31 η Οκτωβρίου 2017. Οι συντελεστές
του τυχόν οφειλόμενου πρόσθετου
φόρου διατηρήθηκαν ως είχαν σε
ισχύ.
Με τη νέα παράταση της προθεσμίας
μέχρι και την 15 η Νοεμβρίου 2017,
οι συντελεστές του τυχόν
οφειλόμενου φόρου παραμένουν ως
έχουν (δηλαδή 12% για
φορολογουμένους που δεν
βρίσκονται υπό έλεγχο και από 18%
έως 36% για φορολογούμενους που
βρίσκονται υπό έλεγχο).
Οι νέες διατάξεις τροποποιούν εκ
νέου το πλαίσιο συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης για φορολογούμενους
υπό έλεγχο, επιβάλλοντας ακόμα
συντομότερες προθεσμίες για την
υπαγωγή τους σε αυτό.
Επιπλέον, για φορολογούμενους υπό
έλεγχο που θα συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης εντός της νέας
ολιγοήμερης προθεσμίας, θεσπίζεται
προθεσμία 10 ημερών για την
κατάθεση εγγράφων απόψεων κατά

της πράξης προσωρινού
προσδιορισμού φόρου.
Λόγω της ολιγοήμερης παράτασης
της προθεσμίας συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Εθελουσίας
Συμμόρφωσης, συνιστάται οι
φορολογούμενοι που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε αυτό να
ενεργήσουν άμεσα, με βάση την εν
λόγω εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.
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