
Αποσυνδέεται πλήρως η υποβολή της δήλωσης από την 

καταβολή των φόρων 

Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα του νέου ΚΦΔ προς τους 

υπαλλήλους των ΔΟΥ πραγματοποιήθηκε  στις 2.1.2014 .  

 

Στην ημερίδα χαιρετισμό και σύντομη εισήγηση έκανε ο Γενικός γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων κος Θεοχάρης. 

 

Μερικά από τα ενδιαφέροντα σημεία της εισήγησης του Γενικού γραμματέα 

δημοσίων εσόδων:  

 

-Με τον νέο ΚΦΔ γίνεται προσπάθεια να αποσυσχετισθεί  η υποβολή όλων 

των δηλώσεων  από την άμεση πληρωμή τους (ΦΠΑ,ΦΜΥ,Εισόδημα κλπ). 

 

-Πλέον ο φορολογούμενος θα υποβάλλει την δήλωσή του και θα παίρνει Τ.Ο 

για να πληρώνει στην τράπεζα/ΕΛΤΑ. (καταργείται το διπλότυπο και η 

πληρωμή στο ταμείο ΔΟΥ) 

 

-Στόχος της φορολογικής διοίκησης  είναι ο φορολογούμενος να δηλώνει 

άμεσα την φορολογητέα ύλη ανεξαρτήτως της δυνατότητάς του για άμεση 

πληρωμή. 

Καλείτε δηλαδή να δηλώνει εμπρόθεσμα την δήλωση και μετά να καταβάλει 

τα οφειλόμενα ποσά όπως ορίζεται στις εκάστοτε προθεσμίες. 

 

Όπως σχετικά ανέφερε ο ΓΓΔΕ όποιος δεν υποβάλλει δήλωση είναι 

φοροφυγάς, και ως τέτοιο πρέπει να του φερόμαστε. Η πληρωμή είναι άλλο 

θέμα. 

 

Αυτό που θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να ενισχυθούν με 

προσωπικό όλες οι ΔΟΥ. Έχει ζητηθεί να προσληφθούν 700 επιπλέον άτομα . 

400 άτομα έχουν φύγει από 1.9.2013 μέχρι και το τέλος του έτους. 

 

-Οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν φορολογική 

ενημερότητα διάρκειας 1 μήνα από το taxis εφόσον έχουν ρυθμίσει τα χρέη ή 

έχουν οφειλές σε αναστολή λόγω προσφυγής ή έχουν οφειλές μη 

ληξιπρόθεσμες. 

 

-Πλέον δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμώμενο 



προσδιορισμό φόρου στις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, ακόμα και 

πριν γίνει έλεγχος, με σκοπό να προσέλθει ο φορολογούμενος  να υποβάλλει 

δήλωση. Μόλις ο φορολογούμενος προσέλθει και κάνει δήλωση τότε ο 

εκτιμώμενος προσδιορισμός αυτός δεν θα ισχύει. 

Αυτό θα ενεργοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης. Για παράδειγμα εάν 

ο φορολογούμενος δεν υποβάλει μία δήλωση ΦΠΑ για μία συγκεκριμένη 

φορολογική περίοδο η ΓΓΔΕ θα μπορεί να προσδιορίσει τον ΦΠΑ από μόνη 

της και να καλέσει τον φορολογούμενο να τον πληρώσει. 

 


