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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αριθμός Φύλλου 284 - 1 Αυγούστου 2019 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ενημερώνει για μια σημαντική δυνατότητα που επιβεβαιώθηκε με την 
ΑΑΔΕ. 

Πρόκειται για την ορθή ερμηνεία με την εγκύκλιο Ε.2109/13-6-2019, του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, της περικοπής της παρ. 1 του άρθρου 98 του 
πρόσφατου νόμου 4611/2019, η οποία ορίζει: «εφόσον έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία 
εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων μέχρι την 
ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, ως ακολούθως…..». Στην εγκύκλιο η 
διάταξη αυτή διατυπώνεται ερμηνευτικά ως εξής: 

«Επισημάνσεις: Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 
31η Δεκεμβρίου 2018». 

Συνεπώς ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν 
υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 
120 μηνιαίες δόσεις. 

Δηλαδή σε ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να 
υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν 
έως και τις 30/9/2019 εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και 
περιόδων μέχρι και 31/12/2018. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019, ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2018 

• ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 120 
ΔΟΣΕΩΝ 

• ΕΝΦΙΑ: ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 30% 
Ο ΦΟΡΟΣ 

• ΠΡΟΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Στις 120 δόσεις και οφειλές που βεβαιώνονται 
εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, 

περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 
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Κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30/09/2019 για 
τις φορολογικές οφειλές φόρων, τόκων και προστίμων 
που θα προκύψουν: 

1ον σε όσους φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα) δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις 
(φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων 
για φορολογικά έτη μέχρι και το 2018, δεν αφορά την 
δήλωση του τρέχοντος έτους), ή 

2ον θα υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές 
δηλώσεις, ή 

3ον μετά από φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις των 
ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 
έως και 120 μηνιαίες δόσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, προς αποφυγή παρερμηνείας τα 
παραπάνω ποσά των φόρων πρέπει να χαρακτηρίζονται 
ληξιπρόθεσμα κατά την 31/12/2018 ώστε να μπορούν να 
υπαχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων. 

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ 
προβλέπονται μεταξύ των τροποποιήσεων στα άρθρα 98 
και 100 του ν. 4611/2019 για τις ρυθμίσεις οφειλών 
προς τη φορολογική διοίκηση και η επέκταση και στις 
επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια 
ευρώ η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των 
οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και 
όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση. 

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 
31/12/2018. 

Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων 
έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις. 

Εάν οι εταιρείες έχουν διακόψει τις εργασίες τους, 
λαμβάνεται υπ’ όψη ο κύκλος εργασιών του έτους 
διακοπής των εργασιών της (να είναι κάτω από 2 εκατ. 
ευρώ). 

Οι νέες προβλέψεις της ρύθμισης των 120 δόσεων 

Η δυνατότητα απαλλαγής από το μέτρο της δέσμευσης 
των τραπεζικών λογαριασμών και της κατάσχεσης των 
ποσών που κατατίθενται σ’ αυτούς, αλλά και η εξόφληση 
οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες 
δόσεις, προβλέπονται στις νέες ρυθμίσεις για τις 120 
δόσεις.  

Οι ψηφισθείσες διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα:  

Αυτόματη αναστολή των κατασχέσεων των τραπεζικών 
λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών 
στοιχείων για περισσότερους από 1,2 εκατ. οφειλέτες 
εναντίον των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί τα 
συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, για όσους οφειλέτες 
υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης τα οποία συνίστανται σε κατασχέσεις 
καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων 
αναστέλλονται, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ήδη ξεκινήσει 
ή όχι να λαμβάνονται σε βάρος τους. 

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα 
βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-
1-2019 έως την 30ή-9-2019, αλλά αφορούν 
υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις 
οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν 
υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, 
δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 
30-11-2018, καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων, που 
έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31-12-2018, 
μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-
2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα 

προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές σε έως και 120 
μηνιαίες δόσεις. Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων 
φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή 
θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019 σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα 
μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. 

β) Όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για έτη έως το 2017, ανακριβείς 
δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 30-11-
2018, καθώς και ανακριβείς δηλώσεις άλλων 
φορολογικών αντικειμένων, για τις οποίες οι προθεσμίες 
υποβολής έληξαν μέχρι 31-12-2018, μπορούν να 
υποβάλουν έως τις 30-9-2019 εκπρόθεσμες 
τροποποιητικές δηλώσεις στις οποίες μπορούν να 
συμπεριλάβουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Στη 
συνέχεια μπορούν να ρυθμίσουν άμεσα και να 
εξοφλήσουν τους επιπλέον φόρους και τα πρόστιμα 
εκπρόθεσμης υποβολής που θα βεβαιωθούν σε έως και 
120 μηνιαίες δόσεις. 

Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι 
περιπτώσεις οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν 
το διάστημα από 1η-1-2019 έως 30-9-2019, αλλά 
αφορούν φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι 
κανονικές προθεσμίες υποβολής λήγουν από την 1η-1-
2019 και μετά. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται, για 
παράδειγμα, οι οφειλές του φόρου εισοδήματος για το 
έτος 2018, του ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου του 2018 για 
τους επιχειρηματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 
του Δεκεμβρίου του 2018 για τους επιχειρηματίες που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι οι δηλώσεις 
για τις οφειλές αυτές έπρεπε να υποβληθούν εντός του 
2019. 
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Η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 
στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες. Η τροποποίηση 
αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο 
εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία 
ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους 
επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 
μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι 
όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 
ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας 
δόσης από τα 20 στα 30 ευρώ θα αυξηθεί αυτόματα, κατά 
μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα 
μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Π.χ., οφειλέτης 
ποσού 200 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή 
αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με 
το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς επιτρεπόταν να την 
εξοφλήσει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 6 
πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ. Επίσης 
οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ θα μπορεί να ξεχρεώσει 
πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το 
ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να 
αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 
30,30 ευρώ εκάστη. 

Το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι 
ρυθμιζόμενες οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3%. 

Στις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξόφλησης 
των οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν 
πλέον να ενταχθούν χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά 
πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων, 
εφόσον η βασική οφειλή (το αρχικό χρέος στο οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευμένες προσαυξήσεις και 
οι συσσωρευμένοι τόκοι) φθάνει μέχρι το 1.000.000 
ευρώ. 

Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί 
ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της 
ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των 
συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης 
καταβολής. 

 

Φοροελαφρύνσεις για περισσότερους από 5,8 

εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπουν οι διατάξεις 

για τη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) του έτους 2019. 

Ο ΕΝΦΙΑ που πρέπει να καταβληθεί για το 2019 από τα 

φυσικά πρόσωπα θα είναι μειωμένος: 

30% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας 

έως 60.000 ευρώ, 

27% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα 

συνολικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ και μέχρι 

70.000 ευρώ, 

25% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας 

πάνω από 70.000 ευρώ και μέχρι 80.000 ευρώ, 

20% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα 

συνολικής αξίας πάνω από 80.000 ευρώ και μέχρι 

1.000.000 ευρώ, 

10% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα αξίας άνω του 

1.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τον νόμο, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα 

υπολογιστεί στο συνολικό ποσό του φόρου (κύριου και 

συμπληρωματικού) με κριτήριο την αξία της ακίνητης 

περιουσίας. 

Eπίσης, ορίζεται ότι η μείωση του φόρου θα εφαρμόζεται 

μετά τις εκπτώσεις που προβλέπονται για τους 

φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα και ακίνητη 

περιουσία που η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. 

και η αξία τις 200.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. 

Η πληρωμή και του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε πέντε ίσες 

μηνιαίες δόσεις. 

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 

Σεπτεμβρίου και η τελευταία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 

του 2020. 

ΕΝΦΙΑ:  
Μειώνεται έως 30%  

ο φόρος 
 

designed by jcomp / Freepik 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας; 
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα  

ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας. 
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
και εγγραφή πατήστε εδώ 

Μην ξεχάσετε να κάνετε 
like στην σελίδα της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook 

 

Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης προανήγ-

γειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονί-

ζοντας ότι υπάρχει σχετική πρόνοια στον Κώδικα Φορο-

λογίας Εισοδήματος που θα έρθει σε λίγες μέρες στη 

Βουλή. 

«Θα υπάρχει πρόνοια για σταδιακή κατάργηση των τεκμη-

ρίων, εφόσον προωθούμε τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

Και εμείς έχουμε στον πυρήνα του σχεδιασμού μας την 

προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα τεκμήρια 

σταδιακά θα φύγουν. Αυτό φέρνει και μια ευθύνη. Όταν 

φεύγει το αντικειμενικό κριτήριο, θα πρέπει να δούμε τα 

εισοδήματα να ανταποκρίνονται στα πραγματικά. Μειώ-

νουμε τους φορολογικούς συντελεστές για να δώσουμε 

κίνητρο στους πολίτες να δηλώνουν τα πραγματικά τους 

εισοδήματα», ανέφερε ο κ. Πέτσας. 

Αναφερόμενος στο ζήτημα της φοροδιαφυγής ο κυβερνη-

τικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση προβαίνει 

σε δύο κινήσεις: 

«Πρώτον, μειώνουμε τους συντελεστές, ώστε να έχουν 

κίνητρο οι πολίτες να δηλώνουν πραγματικά τα εισοδήμα-

τά τους. Το κάναμε στο παρελθόν με τον Φ.Π.Α. εστίασης 

και αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι σωστό και δούλεψε. Αυτό 

θα κάνουμε και τώρα. Παράλληλα με τις έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου, με την προώθηση της διοικητικής επίλυσης δια-

φορών για να μην στοκάρονται πολλές υποθέσεις στα 

δικαστήρια, με στοχευμένους ελέγχους βασισμένους σε 

κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, πιστεύουμε ότι θα μπορέ-

σουμε να περιορίσουμε σταδιακά τη φοροδιαφυγή», επι-

σήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα σχέδιο 11 

σημείων για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλα-

γών. Θα το δείτε να ξεδιπλώνεται και μέσα στο Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος που θα έρθει σε λίγο στη Βου-

λή. Έχουμε ήδη προχωρήσει στη διαδικασία για τα δύο 

από αυτά, που είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλε-

κτρονικά βιβλία. Και είναι τα δύο πιο σημαντικά εργαλεία 

που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να έρθει στην επιφά-

νεια φορολογητέα ύλη που μέχρι σήμερα αποκρύπτο-

νταν».  

Προς σταδιακή 
κατάργηση των 

τεκμηρίων διαβίωσης 
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