NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 58/23-04-2010)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 11. Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος των επιχειρήσεων

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται τέσσερα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται,
αµέσως µετά την ολοκλήρωσή του, να ενηµερώσει τον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό
σχετικά µε την απόδοση ή µη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης
του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς
έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή
επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ίδιων λογαριασµών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρµογή των διατάξεων
των προηγούµενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών µισθοδοσίας, και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου
της προηγούµενης παραγράφου.»
Η ανωτέρω διάταξη έχει ενηµερώσει τον κωδικοποιηµένο νόµο 2238/1994 στο άρθρο 31 (
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος ) ως κατωτέρω:
1. Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία µε την απλογραφική ή
διπλογραφική µέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως
αυτά ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος:
α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται, ............................:
αα) Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή
βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού
µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης που
προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, εκτός αν από την
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την
καταβολή εισφορών.
Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αµέσως
µετά την ολοκλήρωσή του, να ενηµερώσει τον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό σχετικά µε
την απόδοση ή µη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του
προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς
έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή
επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ίδιων λογαριασµών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ...................... εφαρµογή των
διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών

µισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του
τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.
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ΦΕΚ 115

Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 40
Συναλλαγές µέσω τραπεζικού συστήµατος
1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των
υπαλλήλων και των λοιπών πληρωµών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά
µε πίστωση λογαριασµών
πληρωµών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., µε δικαίωµα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από
1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά µέσω
τραπεζικού συστήµατος ή ΕΛ.ΤΑ..
2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατατίθενται από τους
εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο µισθωτών
υπηρεσιών σε τράπεζα και µεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς των
δικαιούχων µισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ∆ηµόσιο, αντίστοιχα.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που
επιλέγει. Οι συµβαλλόµενες τράπεζες δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται
µόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

