
TAX LIVE 31ης Ιανουαρίου 2014 

 

Τα νέα πρόστιμα θα ισχύσουν… 

 

…για φορολογικές παραβάσεις που θα γίνουν μετά την 1.1.2014 και για 

φορολογικές υποχρεώσεις και οφειλές, που θα δημιουργηθούν μετά την 

ανωτέρω ημερομηνία. 

 

  Η καθυστέρηση στην πληρωμή φόρων που γεννήθηκαν τη χρήση  2013 και 

προηγούμενες, επιβαρύνεται με το παλαιό  καθεστώς προσαυξήσεων.  Αυτά 

διευκρινίστηκαν από τον κ. Θεοχάρη, ο οποίος σε συνομιλία που είχε με 

λογιστές είπε ότι οι συγκεντρωτικές θα πρέπει να σταλούν τον Μάιο. 

 

  

 

Μεταβατικό καθεστώς εκπρόθεσμων ή τροποποιητικών ή συμπληρωματικών 

δηλώσεων που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013: 

 

Παράγραφος 18 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 ( όπως ισχύει μετά την 

ψήφιση του ν. 4223/31.12.2013 ): Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, 

εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, 

υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται 

οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά 

φορολογία και χρήση. 

 

Παράγραφος 19 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 ( όπως ισχύει μετά την 

ψήφιση του ν. 4223/31.12.2013 ): Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, 

εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική 

υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους 

έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 

με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά 

το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α' του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας ( 100 ευρώ ). 

 

  

 



Για την παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών… 

 

… θα αναφερθούμε στο online σεμινάριο. Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα εξής: 

 

·         Νομικά Πρόσωπα ( Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε, κλπ ) όταν εκδίδουν παραστατικό 

για αμοιβή υπηρεσίας που παρέχουν προς άλλα Ν. ή Φ. Π. που ασκούν 

επιχείρηση, δεν παρακρατούν φόρο. 

 

·         Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση, όταν εκδίδουν παραστατικό 

για αμοιβή υπηρεσίας που παρέχουν προς άλλα Φ. ή Ν. Πρόσωπα που ασκούν 

επιχείρηση, παρακρατούν φόρο 20%. 

 

·         Φυσικά και Ν.Π. που παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιώτες, εκδίδουν 

παραστατικό παροχής υπηρεσίας, χωρίς παρακράτηση φόρου.    

 

·         Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου, γίνεται με δήλωση που 

υποβάλλεται το αργότερο τρείς ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από 

την ημέρα πληρωμής των αμοιβών. 

 

  

 

Ο  Φ.Μ.Υ…. 

 

…. Αποδίδεται με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα 

από την ημέρα καταβολής των μισθών. ( Για τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 

που θα πληρωθεί στις 31, ο ΦΜΥ θα αποδοθεί με δήλωση η οποία θα 

υποβληθεί μέχρι 31 Μαρτίου. Αν οι μισθοί του Ιανουαρίου καταβληθούν το 

Φεβρουάριο, ο ΦΜΥ θα αποδοθεί με δήλωση που θα υποβληθεί μέχρι 30 

Απριλίου).      

 

  

 

Ρύθμιση φορολογικών χρεών σε 12 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 15 ευρώ ( 

ΠΟΛ 1277/27.12.13 ) 

 



   Με την ανωτέρω ΠΟΛ καθιερώθηκε και θα ισχύει ρύθμιση όλων  των 

φορολογικών χρεών ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων, από οποιοδήποτε 

φορολογικό αντικείμενο κι αν προέρχονται ( ουσιαστικά επιμηκύνεται ο 

χρόνος αποπληρωμής ) . 

 

  Μόνη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί την τελευταία πενταετία όλες οι 

δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, και όλες οι περιοδικές ΦΠΑ που έπονται της 

τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα 

μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης. 

 

   Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται στο TAXISNET και η πρώτη δόση πρέπει 

να καταβληθεί εντός 3 ημερών. 

 

 


