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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 
φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές 
που εισήχθησαν με τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 

— Ενσωματώνονται για λόγους ενότητας στον ΚΦΕ 
προϋφιστάμενες διατάξεις που αφορούν την παροχή 
φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων, με την 
προσθήκη τριών νέων άρθρων 
(αρ. 71Α, 71Β και 71Γ). 

— Συγκεκριμένα τα κέρδη από πωλήσεις προερχόμενες 
από τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης 
ευρεσιτεχνίας που αναπτύχθηκε από την επιχείρηση, 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρείς 
συνεχείς χρήσεις, υπό τον όρο έκδοσης σχετικής 
εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου Υπουργείου. 

— Ενσωματώνονται οι διατάξεις περί κεφαλαιοποίησης 
των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών 
νόμων εισηγμένων και μη εταιρειών και τίθεται για 
πρώτη φορά χρονικός περιορισμός για την χρήση 
των παραπάνω ευεργετικών διατάξεων, μέχρι το 
πέρας του 2020. 

— Ειδικότερα, για τις εισηγμένες ΑΕ, εφόσον η 
κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών γίνει εντός του 
2018 ο συντελεστής φορολόγησής τους ανέρχεται σε 
5%, εντός του 2019 σε 10% και εντός του 2020 σε 
20%. 

Για τις μη εισηγμένες ΑΕ και ΕΠΕ ο συντελεστής 
φορολόγησης για τα έτη 2018 και 2019 ανέρχεται σε 
10%, και για το έτος 2020 ανέρχεται σε 20%. 

— Καταργούνται οι σχετικές με την παροχή 
φορολογικών κινήτρων διατάξεις για τη μεταβίβαση 
Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων 
(κυκλοφορία πριν την 30-9-2010), την χρηματοδοτική 
μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, τα μερίσματα που 

διανέμουν στους μετόχους τους οι Κ.ΤΕΛ Α.Ε., την 
αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και 
«Μεταξουργείο» και τις εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού κεφαλαίου.  

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) 

ΑΦΜ 

— Αντικαθίστανται οι διατάξεις που αφορούν την εγγραφή 
στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ και 
ενσωματώνονται στον ΚΦΔ σχετικές με τον ΦΠΑ 
δηλωτικές υποχρεώσεις (με αντίστοιχη κατάργησή 
τους από τον ΚΦΠΑ).  

— Επίσης, οι προβλεπόμενες στον ΚΦΠΑ υποχρεώσεις 
ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με τις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταφέρονται στον ΚΦΔ 
και αποσαφηνίζεται ότι η σχετική δήλωση μεταβολής 
θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση 
της κάθε πρώτης τέτοιας συναλλαγής. 

— Εισάγεται η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ 
αυτεπαγγέλτως από τη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς 
υποβολή σχετικής δήλωσης του προσώπου για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως μεταξύ άλλων για 
τη βεβαίωση και είσπραξη φόρων και γενικά 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε 
οικονομική συναλλαγή με φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα 
πληρωμών στην Ελλάδα. 

— Προβλέπεται η υποχρέωση παροχής εγγύησης 
(ΕΥΡΩ 15 000 κατ’ ελάχιστον) στις περιπτώσεις 
υποκειμένων στο ΦΠΑ προσώπων, των οποίων ο 
ΑΦΜ είχε ανασταλεί κατά το παρελθόν, και τα οποία 
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προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ή υποβάλλουν 
δήλωση μεταβολών για διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών, για σκοπούς πρόληψης της 
φοροδιαφυγής. 

Υποβολή Δήλωσης 

— Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την 
υποβολή εκπροθέσμων αρχικών ή τροποποιητικών 
δηλώσεων, προβλέπεται το απώτατο χρονικό σημείο 
υποβολής τους και συναρτάται η επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων με το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται ο έλεγχος κατά το χρόνο υποβολής τους.  

— Σε όσες περιπτώσεις η εκπρόθεσμη δήλωση 
υποβάλλεται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή 
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την 
κοινοποίηση της πράξης προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού του φόρου, επί του προκύπτοντος 
ποσού του φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται αντί 
του προστίμου για διαδικαστικές παραβάσεις, είτε το 
πρόστιμο ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, είτε 
το πρόστιμο για παραβάσεις ΦΠΑ, είτε το πρόστιμο 
μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

— Σε αμφότερες τις περιπτώσεις υποβολής αρχικής ή 
τροποποιητικής δήλωσης και ανεξαρτήτως του 
χρόνου υποβολής τους (δηλαδή πριν ή μετά την 
κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και πάντως πριν 
την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού του φόρου) δίνεται η δυνατότητα 
μείωσης κατά 40% των επιβληθέντων προστίμων, 
εφόσον οι προκύπτουσες οφειλές καταβληθούν εντός 
30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου. 
 Η μείωση δεν ισχύει στις περιπτώσεις 
παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 

— Τα πιο πάνω ισχύουν για αρχικές και για 
τροποποιητικές δηλώσεις, υπό τον όρο υποβολής 
τους άνευ επιφύλαξης. 

— Για τις υποθέσεις που ανάγονται σε χρόνο πριν την 
έναρξη εφαρμογής του ΚΦΔ (προ της 31-12-2013) 
προστίθεται μεταβατική διάταξη, η οποία εισάγει 
ανάλογη ρύθμιση με τα παραπάνω.  

— Τέλος εισάγεται νέα μεταβατική διάταξη με την οποία 
προβλέπεται η δυνατότητα ανεπιφύλακτης αποδοχής 
εκ μέρους του φορολογουμένου εκδοθεισών πράξεων 
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με 
παράλληλη χορήγηση έκπτωσης ύψους 40%, σε 
περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών 
από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής. 

— Το παραπάνω κίνητρο καταβολής μειωμένων 
προστίμων ή/και πρόσθετων φόρων παρέχεται και σε 
εκκρεμείς υποθέσεις, που ορίζονται ρητά στο νόμο. 

Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΔΕΟΕ) 

— Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα 
Υπηρεσία (ΔΕΟΕ) υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος. Η ΔΕΟΕ και η ΑΑΔΕ 
διατηρούν αυτοτελώς το δικαίωμα ποινικής έρευνας 
και φορολογικού ελέγχου αντιστοίχως.

 

— Οι ελεγκτές της νέας Υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση 
τόσο στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, όσο 
και στα Συστήματα Μητρώων Τραπεζικών 
Λογαριασμών στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικών 
παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος, τηρώντας τους σχετικούς κανόνες 
ιχνηλασιμότητας.  

— Σε όσες περιπτώσεις προκύπτουν ενδείξεις 
φοροδιαφυγής, η υπόθεση διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση της σχετικής πορισματικής 
έκθεσης στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και 
εισάγεται νέα διαδικασία διενέργειας του ελέγχου και 
προσδιορισμού του φόρου με την προσθήκη νέου 
άρθρου 28A στον ΚΦΔ. 

— Τέλος, προβλέπεται η σύσταση διϋπηρεσιακού 
συντονιστικού οργάνου καταπολέμησης φορολογικού 
εγκλήματος, υπό την εποπτεία του Οικονομικού 
Εισαγγελέα, με μέλη τον ίδιο και τον αναπληρωτή του, 
δύο εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, δύο εκπροσώπους της 
ΔΕΟΕ, δύο εκπροσώπους του ΣΔΟΕ, έναν 
εκπρόσωπο της Οικονομικής Αστυνομίας και έναν 
εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες, με βασικό σκοπό το συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων. 
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