
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποκάλυψης 
 

 

Νέα προθεσμία υπαγωγής 

Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 (από 
31 Μαΐου 2017) η προθεσμία για την υπαγωγή στο 
πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης. 

Νέοι συντελεστές 

Ορίζονται οι ακόλουθοι συντελεστές πρόσθετου φόρου 
επί του κυρίου φόρου: 

— 10% σε περίπτωση που η κοινοποίηση εντολής 
ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών έχει 
γίνει μέχρι 31 Μαΐου 2017 και οι δηλώσεις για την 
υπαγωγή στο πρόγραμμα οικειοθελούς 
αποκάλυψης υποβάλλονται μέσα σε 90 ημέρες από 
την εν λόγω κοινοποίηση. 

— 12% (από 10% που ίσχυε) σε περιπτώσεις που: 

- δεν έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή 

πρόσκληση παροχής πληροφοριών μέχρι την 

υποβολή των δηλώσεων και  

- η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής 

πληροφοριών κοινοποιείται μετά τις 31 Μαΐου 

2017 και οι δηλώσεις για την υπαγωγή στο 

πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης 

υποβάλλονται μέσα σε 90 ημέρες από την εν 

λόγω κοινοποίηση. 

— 18% (από 15% που ίσχυε) σε περιπτώσεις που: 

- η εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής 

πληροφοριών κοινοποιείται από 

13 Δεκεμβρίου 2016 και μετά και οι δηλώσεις 

για την υπαγωγή στο πρόγραμμα οικειοθελούς 

αποκάλυψης υποβάλλονται μετά την πάροδο 

των 90 ημερών αλλά πριν την κοινοποίηση 

προσωρινού προσδιορισμού φόρου, και

 

- η εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής 

πληροφοριών είχε κοινοποιηθεί στις 

12 Δεκεμβρίου 2016 και πριν και οι δηλώσεις για 

την υπαγωγή στο πρόγραμμα οικειοθελούς 

αποκάλυψης υποβάλλονται πριν την κοινοποίηση 

προσωρινού προσδιορισμού φόρου. 

— 36% (από 30% που ίσχυε) για δηλώσεις για την 

υπαγωγή στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης 
που υποβάλλονται αφού έχει κοινοποιηθεί ο 
προσωρινός προσδιορισμός του φόρου. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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