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Διευκρινίσεις επί των κυρώσεων κατά
την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων

Η εγκύκλιος (ΠΟΛ.) 1119/2018 που
εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 σε
εκτέλεση των Ν.4509/2017 και
Ν.4512/18 παρέχει χρήσιμες οδηγίες
για την υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων που αφορούν φορολογικά
έτη πριν και μετά την 1.1.2014
(1.1.2015 για τη Φορολογία
Κληρονομιών, Δωρεών Γονικών
Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια).
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Ιστορικό
Οι Ν.4509/17 και Ν.4512/18, οι οποίοι ισχύουν από
01.01.2018 και από 17.01.2018 αντίστοιχα, επέφεραν, μεταξύ
άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΦΔ που σχετίζονται με
τους τόκους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατόπιν
φορολογικών ελέγχων ή μετά την υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων.
Ήδη από 17.01.2018 επιτρέπεται η υποβολή φορολογικών
δηλώσεων ή/ και η πληρωμή οφειλόμενων φόρων με μειωμένες
κυρώσεις ακόμη και μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και
μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του
φόρου. Ωστόσο, η ΠΟΛ 1119/18 διευκρίνισε ότι δεν είναι
δυνατή πλέον σε αυτό το στάδιο η υποβολή των δηλώσεων με
επιφύλαξη.

Σε σχέση με τα φορολογικά έτη μετά την 1η Ιανουαρίου
2014
I. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις (χρεωστικές, πιστωτικές ή
μηδενικές) που υποβάλλονται για τα έτη αυτά μέχρι την
κοινοποίηση εντολής ελέγχου επιβάλλεται:
•

Πρόστιμο του άρθ. 54 Ν.4174/13 για διαδικαστική
παράβαση (100-500ευρώ) πλέον του τόκου 0,73% (άρθ.
53 Ν.4174/13) ανά μήνα καθυστέρησης από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης

II. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για τα έτη
αυτά μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου (και μέχρι
την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου)
επιβάλλεται:
•

•

•

Εφόσον η διαφορά φόρου που προκύπτει είναι
μεγαλύτερη του 5%, επιβάλλεται πρόστιμο
10%- 50% (κατά περίπτωση) επί του ποσού
της διαφοράς του φόρου που προκύπτει από
την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης με
βάση την αρχική φορολογική δήλωση (άρθ. 58
παρ.1, 58Α παρ. 2 ή 59 Ν.4174/13), πλέον του
τόκου 0,73% (άρθ. 53 Ν.4174/13) ανά μήνα
καθυστέρησης από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής της δήλωσης.
Το πρόστιμο των άρθ. 58 παρ.1, 58Α παρ. 2 ή
59 Ν.4174/13 εφόσον εξοφληθεί εντός 30
ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου,
μειώνεται κατά 40% αυτού.
H μείωση του 40% δεν ισχύει για τις δηλώσεις
Φ.Μ.Υ.

Σε σχέση με τα φορολογικά έτη μέχρι και 31.12.2013
I. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για τα έτη
αυτά μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου
επιβάλλεται:
• είτε ο πρόσθετος φόρος του άρθ. 1 Ν.2523/97
(1% ή 1,5% ανάλογα με είδος του φόρου και
μέχρι του ορίου του 60% του φόρου)
• είτε το πρόστιμο του άρθ. 54 Ν.4174/13,
πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης
που υπολογίζεται από 1.1.2014 (ή 1.1.2015
για τη Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών
Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια) μέχρι την έκδοση του εκτελεστού
τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη
μεταχείριση του φορολογουμένου.
II. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για τα έτη
αυτά μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου (και μέχρι

την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου)
επιβάλλεται:
• είτε ο πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου του άρθ.
1 Ν.2523/97 (1% ή 1,5% ανάλογα με το είδος
του φόρου) και μέχρι του ορίου του 60% του
φόρου,
• είτε το πρόστιμο των άρθ. 58, 58Α παρ. 2 ή 59
Ν.4174/13, πλέον του τόκου 0,73% ανά μήνα
υπολογιζόμενου από 1.1.2014 , εφόσον αυτό
συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του
φορολογουμένου.
• ο πρόσθετος φόρος ή το παραπάνω πρόστιμο
(δηλαδή το άθροισμα του προστίμου των
άρθρων 58, 58Α παρ. 2 ή 59 ΚΦΔ πλέον του
τόκου) μειώνεται κατά 40% εφόσον εξοφληθεί
εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του
φόρου.
• H μείωση του 40% δεν ισχύει για τις δηλώσεις
Φ.Μ.Υ.

Σχόλια
•

•

Διευκρινίζεται ότι είτε ο πρόσθετος φόρος του Ν.2523/97
είτε το πρόστιμο και ο τόκος του Ν.4174/13 εφόσον
εξοφληθούν εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του
φόρου, μειώνονται κατά 40% αυτών.
Ομοίως διευκρινίζεται ότι ο πρόσθετος φόρος του
Ν.2523/97 που επιβάλλεται για τις παλαιότερες χρήσεις
στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά
την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου είναι ο φόρος
εκπροθέσμου 1% ή 1,5% (ανάλογα με το είδος του
φόρου) και όχι ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 2% ή
3% (ανάλογα με το είδος του φόρου).
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