
 

ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΣΕΕ: «Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αιιαγέο» 

Σηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αιιαγέο αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζή ηεο ε ΔΣΔΔ επηζεκαίλνληαο 
ηα εμήο: 

Φνξνινγηθέο δηαηάδεηο ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ 

1. Πξόζηηκα Εθνξίαο 

• Τν αλώηαην πιαθόλ επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα ηε κε έθδνζε ζηνηρείσλ, νξηνζεηείηαη ζηα 30.000 επξώ 

αλά θνξνινγηθό έιεγρν. (αξλεηηθό) · Σε πεξίπησζε όπνπ θαηά ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

δηαπηζησζεί εθ λένπ δηάπξαμε ηεο ίδηαο παξάβαζεο (ππνηξνπή) εληόο πεληαεηίαο από ηελ έθδνζε ηεο 

αξρηθήο πξάμεο, ηα πξόζηηκα δηπιαζηάδνληαη. Γηα θάζε επόκελε παξόκνηα παξάβαζε ην ρξεκαηηθό 

πνζό πξόζηηκν ηεηξαπιαζηάδεηαη. (αξλεηηθό) · Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν αμίαο 100 επξώ ζε πεξίπησζε 

κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ή αληίζηνηρεο δήισζεο 

πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, από ηηο νπνίεο δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ. Τν ίδην 

ρξεκαηηθό πνζό θαηαινγίδεηαη θαη γηα θάζε άιιε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο 

θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, κα αληαπόθξηζεο ζε αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηώλ ή ζηνηρείσλ ή κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνύκελσλ 

θόξσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πσο ν θνξνινγνύκελνο δελ ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιία. (αξλεηηθό) · 

Μεηώλεηαη ζηα 250 επξώ από ηα 1.000 πνπ ήηαλ ε αξρηθή εηζήγεζε, ην πξόζηηκν γηα ηε κε έθδνζε ή 

ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (κε ππνβνιή ή εθπξόζεζκε ππνβνιή: θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ, δειώζεσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ) πνπ αθνξά επηηεδεπκαηίεο 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία (πξώελ Β' Καηεγνξίαο). 

• Μεηώλεηαη ζηα 500 επξώ από ηα 2.500 πνπ ήηαλ ε αξρηθή εηζήγεζε, ην πξόζηηκν γηα ηε κε έθδνζε 

ή ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (κε ππνβνιή ή εθπξόζεζκε ππνβνιή: θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ, δειώζεσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ) πνπ αθνξά επηρεηξήζεηο 

πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία (πξώελ Γ' Καηεγνξίαο). 

• Δθόζνλ γηα ηελ ίδηα παξάβαζε επηβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

πξόζηηκα, ηόηε ππεξηζρύεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην πςειόηεξν πξόζηηκν. 

• Γηαηεξείηαη ην πξόζηηκν ησλ 2.500 επξώ γηα ηνπο ππόρξενπο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη 

νη νπνίνη είηε δελ επηδεηθλύνπλ ην απαηηνύκελν πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

θνξνινγηθώλ ειέγρσλ, είηε δελ έρνπλ εγγξαθεί ζην θνξνινγηθό κεηξών, ή δε ζπκκνξθώλνληαη κε 

θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ. 

• Σε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ, δελ ζα επηβάιιεηαη πιένλ πξόζηηκν, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πσο ε αξρηθή 

δήισζε έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα. 
2. Καηαζρέζεηο 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαηαζρέζεηο θηλεηώλ θαη αθίλεησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εθόζνλ ην 

ζπλνιηθό ύςνο ηνπ ρξένπο είλαη θαηώηεξν ησλ 500 επξώ! Ωο εθ ηνύηνπ, θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί εηο βάξνο νθεηιεηώλ κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηζρύνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, παύνπλ 

λα ηζρύνπλ κεηά από ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο. Παξάιιεια, απαγνξεύνληαη νη θαηαζρέζεηο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή θαηαζρέζεηο απαηηήζεσλ εηο ρείξα ηξίησλ ζε βάξνο θνξνινγνπκέλσλ, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ ιεμηπξόζεζκα ρξέε πξνο ην Γεκόζην, κέρξη 50 επξώ! 

 



3. Αθαηάζρεην γηα ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Δεκόζην 

• Γε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαηαζρέζεηο κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ βνεζεκάησλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε πεξηνδηθή βάζε, από ηε ζηηγκή πνπ ην κεληαίν πνζό απηώλ δε μεπεξλάεη ηα 

1.500 επξώ (από ηα 1.000 επξώ πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο). Δάλ ην πνζό είλαη κεγαιύηεξν ησλ 

1.500 επξώ, ηόηε επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ 1/4 απηώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε πσο ην 

ελαπνκείλαλ πνζό δελ ζα είλαη ρακειόηεξν ησλ 1.500 επξώ. Καηαζρέζεηο πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί, 

κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηζρύνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ζηνπο ππόρξενπο, αίξνληαη 

θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

• Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ αθνξνύλ αηνκηθνύο ή θνηλνύο ινγαξηαζκνύο 

παξακέλνπλ αθαηάζρεηεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.500 επξώ γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν (γηα έλαλ κόλν 

ινγαξηαζκό θαη ζε κία κόλν ηξάπεδα). Τα ζπγθεθξηκέλα άηνκα νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ ελ 

ιόγσ ινγαξηαζκό, κέζσ ππνβνιήο ειεθηξνληθήο δήισζεο ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Δθόζνλ ππάξρεη ινγαξηαζκόο πεξηνδηθήο πίζησζεο κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη 

αζθαιηζηηθώλ βνεζεκάησλ, ηόηε γλσζηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν απηόο ν ινγαξηαζκόο. 
4. Πεξηνδηθή Δήισζε ΦΠΑ 

Πξνσζείηαη ε απνζύλδεζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο ΦΠΑ από ηε γέλλεζε ηεο ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ. Ο ρξεσζηηθόο ΦΠΑ κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζε δύν ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, 

ελώ γηα ηε δεύηεξε δόζε πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηεο πξνζαύμεζεο θαηά 2%. Σύκθσλα κε ηηο λέεο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εκπξόζεζκεο πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ πνζώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 100 

επξώ, ν θόξνο είλαη εθηθηό λα θαηαβιεζεί ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο. Η πξώηε εμ' απηώλ ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο θαη ε δεύηεξε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο πξνζαύμεζεο θαηά 2%. (Σρεδόλ ην ίδην θαζεζηώο κε ην 

ηζρύνλ - Θεηηθό ε άξζε ηεο πξνζαύμεζεο θαηά 2%) 

Γηαηάμεηο ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ην Αζθαιηζηηθό Σύζηεκα 

• Μείσζε ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ζε πξνγελέζηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ζε ζρέζε κε ην 

πξνβιεπόκελν (από ηελ 1/7/2014 θαη όρη από ηελ 1/1/2015) (αξλεηηθό). 

• Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από ηελ 1/1/2014 θαη 

θαηαβνιή από ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηειεπηαία θνξά ηνπ κηζνύ νηθνγελεηαθνύ επηδόκαηνο. (ζεηηθό). 

• Θέζπηζε ηεο κεληαίαο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην ελ 

ιόγσ Τακείν, ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη παξάιιεια αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ γηα ιηγόηεξεο 

από 25 εκέξεο ην κήλα (απόζπξζε ηεο δηάηαμεο πνπ πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ 

ΟΑΔΔ όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκό κηθξόηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ). 

• Υπνρξεσηηθόο ζπκςεθηζκόο επηρνξεγήζεσλ θαη εληζρύζεσλ κε ηηο νθεηιέο ησλ ππόρξεσλ πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία. (ζεηηθό - πάγην αίηεκα ηεο ΔΣΔΔ). 

• Πεξηνξηζκόο θαηά 50% ησλ πξνζαπμήζεσλ ησλ ηξηεηηώλ («σξηκάλζεηο»), πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

θίλεηξν γηα ηε πξόζιεςε καθξνρξόληα αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ. 

■ Παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο ζε αλαζθάιηζηνπο 

Αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΕΕ νη νπνίνη δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ή 

πξνέβεζαλ ζε δήισζε αδξάλεηαο εξγαζηώλ ζηε Δ.Ο.Υ. ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1102/14.7.2005 

θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ λ.3845/2010 ή 

ζπλερίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν θνξέα, 

δηθαηνύληαη νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε απηώλ, παξνρή αζζέλεηαο ζε είδνο, κέρξη 

28.2.2015, εθόζνλ νη νθεηιέο ηνπο ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό θνξέα αθνξνύλ ηα έηε 2011, 2012 

θαη 2013 θαη ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο θαηά ηα σο άλσ έηε 

δελ ππεξβαίλεη ηα 12.000 επξώ. 


