
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποκάλυψης 
 

 
Νέα προθεσμία υπαγωγής 

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

Πρακτικά θέματα εφαρμογής 

— Οι συντελεστές πρόσθετου φόρου επί του κυρίου 
φόρου εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (δηλαδή 
12%, 18% ή 36% κατά περίπτωση).  

Συγκεκριμένα:  

- Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή  
πρόσκληση παροχής πληροφοριών είχε ήδη 
κοινοποιηθεί πριν τις 4 Οκτωβρίου 2017, και η 
δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης υποβάλλεται 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο 
πρόγραμμα (31 Οκτωβρίου 2017), ο πρόσθετος 
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 12% επί του 
κύριου φόρου. 

- Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή 
πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιηθεί 
μετά τις 4 Οκτωβρίου 2017, και η δήλωση 
οικειοθελούς αποκάλυψης υποβάλλεται εντός 
15 ημερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 12% επί του κύριου φόρου. 

- Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή 
πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιηθεί 
μετά τις 4 Οκτωβρίου 2017, και η δήλωση 
οικειοθελούς αποκάλυψης υποβάλλεται μετά το 
πέρας 15 ημερών, ο πρόσθετος φόρος 
υπολογίζεται με συντελεστή 18% επί του κύριου 
φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι προσωρινός 
προσδιορισμός φόρου δεν έχει ακόμα 
κοινοποιηθεί.

 

- Στην περίπτωση που κοινοποιηθεί προσωρινός 
προσδιορισμός φόρου μετά τις 
4 Οκτωβρίου 2017 και μετά το πέρας των 
ανωτέρω 15 ημερών και ακολουθήσει δήλωση για 
την υπαγωγή στο πρόγραμμα οικειοθελούς 
αποκάλυψης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής στο πρόγραμμα (31 Οκτωβρίου 2017), 
ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 
36% επί του κύριου φόρου. 
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