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Αλλαγές στη φορολογικό νοµοσχέδιο 

 
 

Σαρωτικές αλλαγές στο τελικό κείµενο του φορολογικού νοµοσχεδίου έφερε χθες στη 
Βουλή το οικονοµικό επιτελείο. Κυριολεκτικά στο παρά πέντε ο αρµόδιος υφυπουργός 
∆ηµήτρης Κουσελάς κατέθεσε 39 τροποποιήσεις επί βασικών άρθρων του φορολογικού. 
Οι εκτεταµένες προσθήκες και αναδιατυπώσεις που έγιναν, αλλά και η κατάθεση τριών 
τροπολογιών που δεν σχετίζονταν µε το φορολογικό, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις 
στο Κοινοβούλιο, ακόµη και από τη συµπολίτευση, µε την κ. Βάσω Παπανδρέου να 
ασκεί δριµεία κριτική για τους χειρισµούς του οικονοµικού επιτελείου. 

 
 
Μεταξύ των άλλων, µε τις αλλαγές προβλέπονται: Ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια για 
τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών που «συλλαµβάνονται» για δωροδοκία 
έστω και ενός ευρώ, κατάργηση των δικαιολογητικών για δωρεές έως 1.000 ευρώ, ποινή 
κάθειρξης έως 20 χρόνια και για το κακούργηµα της λαθρεµπορίας, ευνοϊκές ρυθµίσεις 
για τη φορολογία των δικηγόρων και απόσυρση και για τα φορτηγά έως 3,5 τόνους µε 
µείωση του τέλους ταξινόµησης µέχρι 60%. 
Εξάλλου, η διαδικασία του «αυτοφώρου» θα είναι δυνατόν να εφαρµοστεί και σε 
οφειλέτες παλαιών ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο άνω των 5.000 ευρώ, 
εφόσον τα χρέη αυτά παραµείνουν ανεξόφλητα τέσσερις µήνες µετά την ηµεροµηνία 
στην οποία θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις. 
Επιπλέον, αυστηροποιείται η ποινή που επιβάλλεται για το κακούργηµα της 
λαθρεµπορίας και εξοµοιώνεται η πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργηµα αυτό µε ό,τι 
προβλέπεται στον Φ.Π.Α. ∆ηλαδή, εφόσον εξαιτίας της λαθρεµπορίας δεν έχουν 
αποδοθεί φόροι και τέλη άνω των 150.000 ευρώ, θα µπορούν να επιβληθούν ποινές 
κάθειρξης από 5 έως 20 έτη. 
 
 

Τροποποίηση ρύθµισης - δώρο για τους δικηγόρους 
 
 
«∆ωράκι» για τους δικηγόρους έκρυβαν οι αλλαγές στο φορολογικό νοµοσχέδιο, καθώς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές µε 
τους πελάτες τους. 
Ειδικότερα, τροποποιείται η ρύθµιση για τη φορολόγηση των αµοιβών των δικηγόρων, 
µε προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι 
ίδιοι στις ∆ΟΥ τους. 
∆εν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί αµοιβών για παραστάσεις, καθώς και για 
κάθε νοµική υπηρεσία από δικηγόρους που αµείβονται µε πάγια αντιµισθία. Κάθε 
δικηγορικός σύλλογος ή ταµείο συνεργασίας υποχρεούται να παρακρατεί φόρο 
εισοδήµατος µε συντελεστή 15% επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως µέρισµα σε 
δικηγόρο. Αν µε την έγγραφη συµφωνία περί αµοιβής για την παροχή των δικηγορικών 
υπηρεσιών, η αµοιβή ή το ύψος της συναρτάται µε το αποτέλεσµα των δικηγορικών 
υπηρεσιών ή της δίκης, τότε κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 
υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αµοιβής. 
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Επίσης, µέχρι την 20ή Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλει 
στην εφορία της έδρας του και όχι ηλεκτρονικά, κατάσταση των έγγραφων συµφωνιών 
που έχει συνάψει µε τους εντολείς του, κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, µε 
το ονοµατεπώνυµό του, τον ΑΦΜ τού κάθε εντολέα, την υπηρεσία που παρασχέθηκε 
και τη συµφωνηθείσα αµοιβή. 
 
 
 

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ 
 

Οι ποινές για χρέη στο ∆ηµόσιο 
 
 
Οι κυριότερες αλλαγές στο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι οι εξής: 
 
1. Οι ποινικές ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα χρέη έχουν αναδροµική ισχύ, καθώς 
επεκτείνονται και στα ήδη ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ. ∆ηλαδή, όσοι έχουν 
ήδη ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ απειλούνται µε ποινή φυλάκισης από 6 
µήνες έως τουλάχιστον 3 έτη, εάν συνεχίζουν να µην καταβάλλουν τα χρέη τους και 
µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου. 
2. Οι ποινικές ρυθµίσεις για τη µετατροπή της ποινής και την αναστολή της 
επεκτείνονται και στα ληξιπρόθεσµα χρέη και στις λαθρεµπορίες. 
3. Αυστηροποιείται η ποινή στο κακούργηµα της λαθρεµπορίας και εξοµοιώνεται η 
πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργηµα αυτό µε ό,τι προβλέπεται στον Φ.Π.Α. ∆ηλαδή, 
επιβάλλεται ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια. 
4. Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του υπουργείου Οικονοµικών τιµωρείται ως 
κακούργηµα από το 1 ευρώ αντί από τα 73.000 ευρώ που ισχύει σήµερα. Για την 
επιβολή προσωρινής κράτησης του επίορκου υπαλλήλου αρκεί και η αιτιολογηµένη 
κρίση ότι αν αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούµενος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει 
από τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα 
εγκλήµατα. 
5. Για τα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή 
ανώνυµη εταιρεία και τα ποσά παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος του 
εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο εφάπαξ µε την την υποβολή 
δήλωσης µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η 
καταβολή ή η πίστωση. 
6. Αυξάνεται η πρόβλεψη για τις ζηµίες των πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. µε τζίρο µέχρι 700.000 
ευρώ, από 1,5% σε 2%. 
7. Τροποποιείται η ρύθµιση για τη φορολόγηση των αµοιβών των δικηγόρων, µε 
προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι 
ίδιοι στις ∆.Ο.Υ. τους. 
8. Επεκτείνεται το µέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά. Συγκεκριµένα, 
καινούργια φορτηγά, βάρους µέχρι 3,5 τόνων, εφόσον παραλαµβάνονται σε 
αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ ή οµοίων φορτηγών που αποσύρονται από 
την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόµησης, ως εξής: 
� Κατά 60% για τα οχήµατα κυλινδρισµού µέχρι και 1600 κυβικά  
� Κατά 50% για οχήµατα κυλινδρισµού από 1600- 2000 κυβικά.  
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Το µέτρο αφορά µόνο σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί 
άδεια κυκλοφορίας µέχρι 31-12-1998, και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη 
κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου έγινε η διαγραφή. 
9. Η ρύθµιση για το περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές (31,3%) και στους 
χονδρεµπόρους (8,3%) καπνοβιοµηχανικών προϊόντων περιορίζεται µέχρι το τέλος του 
έτους. 
10. ∆εν απαιτείται η αναγραφή των στοιχείων δωρητών σε δηλώσεις δωρεάς προς 
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή µη κυβερνητικές οργανώσεις εφόσον 
οι δωρεές δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά δωρητή κατ' έτος. 
11. Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε απαλλαγή από τον ειδικό φόρο για ποσό 50 
λεπτών ανά εισιτήριο για όσους εκµεταλλεύονται κινηµατογράφους. 
12. Κρατούν το σύνολο των αποδοχών τους (µισθό και επιδόµατα) οι υπάλληλοι οι 
οποίοι αποσπώνται ή µετατάσσονται σε ειδικές υπηρεσίες όπως είναι οι ∆ιαχειριστικές 
Αρχές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε το ΕΣΠΑ. 
Αυτό προκύπτει από την αλλαγή που επέφερε χθες το υπουργείο Οικονοµικών στο 
άρθρο 45 του φορολογικού νόµου. 
Αρχικά αυτό προέβλεπε πως όσοι πάνε µε απόσπαση ή µετάταξη σε ειδικές υπηρεσίες, 
λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της οργανικής θέσεις χωρίς να διατηρούν «επιδόµατα και 
παροχές». 
 
 

Πηγή: Το Έθνος, 12/3/2011 
 


