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ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011.

1. Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3943(ΦΕΚ.66Α/31-3-2011)
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» και παρέχουµε τις ακόλουθες
διευκρινίσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου και νόµου.
2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του
άρθρου 50 του Κώδικα Φ.Π.Α. αναριθµήθηκαν σε 3, 4 και 5 και προστέθηκε νέα
παράγραφος 2 µε την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται η µη
υποβολή από τον υπόχρεο περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο, ο
προϊστάµενος της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής µπορεί χωρίς να πραγµατοποιήσει άλλες
ελεγκτικές επαληθεύσεις να προχωρήσει στην έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισµού
του φόρου για τη συγκεκριµένη φορολογική περίοδο (αρθ. 50του ν.2859/2000).
Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α.
(13%, 23% κ.λ.π.) της φορολογικής αυτής περιόδου λαµβάνονται υπόψη οι µέσοι όροι των
αντίστοιχων δηλούµενων εκροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α. µε βάση τα στοιχεία των τριών
προηγούµενων φορολογικών περιόδων. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι εισροές ανά
συντελεστή Φ.Π.Α. Για τον υπολογισµό των δαπανών της φορολογικής αυτής περιόδου και
του φόρου αυτών λαµβάνονται οι µέσοι όροι των τριών προηγούµενων φορολογικών
περιόδων .
Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφερόµενων παρατίθεται το ακόλουθο
παράδειγµα.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Έστω ατοµική εµπορική επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την οποία
διαπιστώνεται από µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. η µη υποβολή
περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α για τον µήνα Απρίλιο. Η φορολογητέα αξία των εκροών και
εισροών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., οι δαπάνες καθώς και ο φόρος εκροών, εισροών και
δαπανών για τον µήνα Απρίλιο υπολογίζονται ως εξής:
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Μήνας
εκροές µε 13%
εκροές µε 23%
ενδοκοιν.αποκτ.
σύν. εκροών
φ.εκροών 13%
φ. εκροών 23%
συν. φορ.εκροών
εισροές µε 13%
εισροές µε 23%
ενδοκοιν.αποκτ.
δαπάνες
σύν. εισροών
φ. εισροών 13%
φ.εισροών 23%
φ. δαπανών
συν. φόρ.εισρ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
4.000,00
26.000,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
5.000,00
18.000,00

ΜΑΡΤΙΟΣ
6.000,00
26.000,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
5000
23.333,33

30.000,00
520,00
5980,00
6500,00
2.200,00
1.300,00

23.000,00
650,00
4140,00
4790,00
1.900,00
1.200,00

32.000,00
780,00
5980,00
6760,00
2.400,00
1.000,00

28.333,33
650,00
5366,67
6016,67
2.166,67
1.166,67

4.000,00
7.500,00
286,00
299,00
890,00
1.475,00

3.500,00
6.600,00
247,00
276,00
780,00
1.303,00

3.000,00
6.400,00
312,00
230,00
650,00
1.192,00

3.500,00
6.833,33
281,67
268,33
773,33
1.323,33

(Εκροές µε 13%µηνός Απριλίου(4000,00+5000,00+6000,00):3=5000,00
Εκροές µε 23%µηνός Απριλίου(26.000,00+18.000,00+26.000):3=23.333,00κ.λ.π.)
3. Σε περίπτωση που έχει προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία των εκροών, των εισροών,
των δαπανών και των αντίστοιχων φόρων π.χ. για την περίοδο µηνός Απριλίου και έχει
εκδοθεί η σχετική καταλογιστική πράξη και διαπιστωθεί µεταγενέστερα ότι δεν υποβλήθηκε
δήλωση και για την επόµενη φορολογική περίοδο (µηνός Μαΐου) για τον προσδιορισµό της
φορολογητέας αξίας των εκροών, των εισροών των δαπανών και των αντίστοιχων φόρων
λαµβάνονται υπόψη τα ίδια δεδοµένα(δεδοµένα µηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
,Μαρτίου)που λήφθηκαν υπόψη και για τον προσδιορισµό των αντίστοιχων ποσών της
φορολογικής περιόδου Απριλίου.
4. Επίσης για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, σε περίπτωση µη υποβολής
από τον υπόχρεο περιοδικής δήλωσης για κάποια φορολογική περίοδο ο προϊστάµενος της
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου για τη
συγκεκριµένη φορολογική περίοδο µε βάση τα δεδοµένα της αντίστοιχης περιόδου του
προηγούµενου έτους προσαυξηµένα κατά 15%.Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί για
την περίοδο αυτή του προηγούµενου έτους η σχετική περιοδική δήλωση, ο προϊστάµενος
της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής δύναται να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του
φόρου µε δεδοµένα της αντίστοιχης περιόδου του αµέσως προηγούµενου έτους ,οµοίως
προσαυξηµένα κατά 15%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές
2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε.
3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 12), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ. 9 έως 16),
ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7 ) ΚΒ’ και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12)
4. Συµβούλιο της Επικρατείας
5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε.
6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ.
Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. Κληροδοτηµάτων
7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και ∆ιοικ.
Υποστήριξης
8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ -∆30 - ∆/νση Εκµετάλλευσης Η/Υ-∆31
10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα)
11. Μ.Ε.Τ.Α.
12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.)
13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
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