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ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη διαηάξευν ηος καηαηεθένηορ ζσεδίος νόμος «Ρςθμίζειρ για ηην αγοπά 

παιγνίυν», για ηην παπάηαζη ηηρ πποθεζμίαρ οικειοθελούρ αποκάλςτηρ θοπολογηηέαρ ύληρ ν. 

4446/2016 » 

 

αο θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αγνξά παηγλίσλ», πνπ 

θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή,  γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νηθεηνζεινύο απνθάιπςεο θνξνινγεηέαο 

ύιεο λ. 4446/2016(ΦΔΚ Α΄ 240), γηα ελεκέξσζή ζαο θαη άκεζε εθαξκνγή ηνπο. 

Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 15.11.2017 ε πξνζεζκία ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4446/2016 από ηόηε πνπ έιεμε, κεηά ηελ παξάηαζε πνπ δόζεθε κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ δεθάηνπ ηεηάξηνπ ηνπ λ. 4490/2017 (ΦΔΚ Α' 150), (δειαδή από ηελ 31/10/2017).  

Γηα δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 1ε.11.2017 θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ηα πνζνζηά ησλ πξόζζεησλ θόξσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 2523/1997 

είλαη ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4474/2017(βι. ζρεηηθά  ΠΟΛ.1095/2017).  

Φνξνινγνύκελνη γηα ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη εληνιή ειέγρνπ ή πξόζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ήηνη 1ε.11.2017) θαη 

έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεσλ νηθεηνζεινύο απνθάιπςεο θνξνινγεηέαο ύιεο, 

δύλαληαη λα ππνβάιινπλ δειώζεηο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξόζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013. Η 
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Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δύλαηαη λα θνηλνπνηήζεη πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ ή 

πξνζηίκνπ κόλν κεηά ηε πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) εκεξώλ. Ο θνξνινγνύκελνο 

δύλαηαη λα ππνβάιιεη δειώζεηο θαη κεηά ην πέξαο ησλ πέληε (5) εκεξώλ θαη κέρξη ην πέξαο ηεο 

πξνζεζκίαο ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε νηθεηνζεινύο απνθάιπςεο θνξνινγεηέαο ύιεο δειαδή κέρξη θαη 

ηελ 15.11.2017. 

Δμαηξεηηθά, θνξνινγνύκελνη ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη εληνιή ειέγρνπ ή πξόζθιεζε παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013 από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο (ήηνη 31.10.2017) θαη 

νη νπνίνη ππνβάιινπλ δειώζεηο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4446/2016, έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ απόςεηο εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ 

θόξνπ εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4174/2013.  

 

 

 

πλεκκέλα : αξρείν σο θείκελν  

                                                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ 

                                                                                    ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

               Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1.Όιεο νη Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

2.Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π 

3.Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. 

 

II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

2.Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. 

   Λεσράξνπο 2, Σ.Κ.105 62 Αζήλα 

3.Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

   Λεσράξνπο 2, Σ.Κ.105 62 Αζήλα 

4. ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ. 
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5. Τ.Δ.Γ.ΓΔ. 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν Γηνηθεηή  ηεο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γηεύζπλζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο  

6. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ 

7. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο  

8. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο 

9. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ 

10.Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

11.Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  Α.Α.Γ.Δ. 

12.Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

13.Γ/λζε Διέγρσλ, Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ 
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