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Δπραξηζηίεο 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηε Λνγηζηηθή θαη Έιεγρν Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ 

Οξγαληζκψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Παλαγηψηε Αξηίθε ηνπ 

Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά 

γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν επίθαηξν θαη ελδηαθέξνλ 

αληηθείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά κνπ 

ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνπο ζπλαδέιθνπο - ππαιιήινπο κνπ ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην πιηθφ πνπ κνπ παξείραλ θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα  νινθιεξψζσ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 
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Πεξίιεςε 

 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία είλαη «Γηνηθεηηθέο θαη 

πνηληθέο θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. πγθξηηηθή κειέηε ηνπ λ.2523/1997 κε ην 

λ.4174/2013». ηφρνο είλαη ε παξνχζα εξγαζία λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ – εγρεηξίδην γηα ην 

θνξνινγηθφ πνηλνιφγην φπσο απηφ ηζρχεη ζηελ Διιάδα θαη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζε 

φζνπο ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κία γεληθή παξνπζίαζε ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηφηεξνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο, ε 

δηάθξηζε ησλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη ν ζθνπφο επηβνιήο απηψλ.  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ λφκσλ ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο αλαιχεηαη ζην 2
ν
 θεθάιαην, 

ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα κε δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε θπξψζεηο 

γηα παξαβάζεηο ηνπ λ.4174/2013 θαη ηνπ λ.2523/1997. 

ηε ζπλέρεηα, ζην 3
ν
 θεθάιαην παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο θνξνινγηθέο θπξψζεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλαδά θαη ηελ Ιξιαλδία. 

ην 4
ν
 θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο, παξαζέηνπκε ζηνηρεία έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην 

Ννκφ Αηηηθήο. Η έξεπλα νδήγεζε ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε 

ησλ εξσηεζέλησλ απέλαληη ζηελ επηβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ. Γηαπηζηψζακε φηη ε 

επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζέζε ηνπο 

απέλαληη ζηα εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

Η δηπισκαηηθή νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ. 

 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, πνηληθέο θπξψζεηο, πξφζηηκα  
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Abstract 

 

The present paper is entitled “Administrative and criminal penalties in the tax law. 

Comparative study of  L.2523/1997 and L.4174/2013”. Its objective is to present a guide for 

the tax crime law, applied in Greece, and also to provide information to those who want to 

learn about this subject.   

Specifically, the structure of the thesis is as follows: 

The first chapter is an overview of the new and old legislative framework on tax 

administrative and criminal sanctions, the distinction between penalties and also the purpose 

of their enforcement. 

The theoretical basis of the comparative study is discussed in chapter 2, while examples 

are presented in diagrams related to penalties for violations of L.4174 / 2013 and L.2523/ 

1997. 

The third chapter includes information about the tax penalties applicable in other countries, 

particularly in Canada and Ireland. 

In the fourth chapter of the thesis, we present research data held in Attica. The investigation 

led to interesting conclusions regarding the attitude of the respondents towards the imposition 

of tax penalties. We concluded that the professional status of the respondents affects 

significantly their position towards the issues involved. 

The thesis is completed with the quote of conclusions and proposals. 

 

 

Key - words: administrative sanctions, criminal sanctions, fines  
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ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Με ην λ.2523/1997 (ΦΔΚ 179
 

Α΄) θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά εληαίνο Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθψλ θαη Πνηληθψλ Κπξψζεσλ, ν νπνίνο αθνξά φιεο ηηο θνξνινγίεο εθηφο απφ ηελ 

Σεισλεηαθή. Με ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην πθίζηαληαη ηδηαίηεξεο δηνηθεηηθέο θαη 

πνηληθέο θπξψζεηο γηα θάζε θνξνινγία πνπ κέρξη πξηλ ήηαλ δηαζπαξκέλεο ζε πιήζνο 

λνκνζεηεκάησλ.  

Απηή ε πνιπλνκία θαη ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πξνθάιεζε άκεζα δπζκελή 

απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο, παξαβηάδνληαο ηαπηφρξνλα βαζηθέο αξρέο ηεο επηβνιήο 

ησλ θπξψζεσλ, πνπ πξέπεη λα είλαη ε δηθαηνζχλε, ε απιφηεηα θαη ε βεβαηφηεηα απηψλ. Η 

πνιππινθφηεηα θαη ην πνιπδαίδαιν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, αιιά θαη ε ππέξκεηξε πνιιέο θνξέο επηβάξπλζε κε ζσξεπηηθέο θπξψζεηο 

θάπνηαο θνξνινγηθήο παξάβαζεο, θπζηθφ ήηαλ λα γελλήζεη ην αίηεκα γηα ηελ εθινγίθεπζε 

θαη απινπνίεζε απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε εληαίν θείκελν θαη ηελ εληαία 

εθαξκνγή ηνπο, εθηφο νξηζκέλσλ ξεηά αλαθεξφκελσλ ζηνλ Κψδηθα εμαηξέζεσλ, ζε φιεο ηηο 

θνξνινγίεο θαηά δηθαηφηεξν ηξφπν.  

ηφρνη ηνπ λνκνζεηήκαηνο απηνχ ήηαλ λα ηθαλνπνηεζεί ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, λα 

θαηαπνιεκεζεί ε βαζηθή αδπλακία ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο επί κέξνπο δηνηθεηηθέο θαη 

πνηληθέο θπξψζεηο δηαηάμεσλ, πνπ ήηαλ ε πνιπλνκία θαη ε πνιππινθφηεηα θαη λα 

εμππεξεηεζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ησλ κειεηεηψλ θαη εξεπλεηψλ ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ.
1
 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Ν.4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α΄), ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, απνηειεί ε δίθαηε αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε 

πξνθεηκέλνπ, αθελφο λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη λα παξέρνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνηφηεηαο 

πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δεκφζηα αγαζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε ζπλεθηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο καο θαη αθεηέξνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θνηλσληθή 

                                                             
1
 Δηζεγεηηθή έθζεζε  Ν.2523/1997 «Κψδηθαο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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αδηθία πνπ γελλά ε θνξνδηαθπγή θαη ε θνξναπνθπγή,  κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαζεξνχ, θνηλσληθά δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
2
 

  Ο λένο Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ επηβνιή 

θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ, ζε ζρέζε κε ην παιαηφηεξν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, θαη εηδηθφηεξα 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε ην Ν.4223/31-12-2013 «Δληαίνο Φφξνο 

Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Ν.4337/17-10-2015 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» θαη πξφζθαηα 

κε ην Ν.4410/03-08-2016 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα πξνο ελίζρπζε 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο θαπλνχ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη 

Ίδξπζε πληνληζηηθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ελαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ απφθαζε 2009/917/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο 

Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 18 ηεο νδεγίαο 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη 

ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2001/37/ΔΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

1.2 Γηάθξηζε θπξώζεσλ 

 

Ο λένο Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.4174/2013) δηαθξίλεη ηηο δηνηθεηηθέο 

παξαβάζεηο ζε δηαδηθαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο. 

Οη δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Κ.Φ.Γ. ή ηε ινηπή θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαη έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

Οη νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ζπλδένληαη κε ηε κε ηήξεζε ησλ νπζηαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κε θαηαβνιή ή 

θαηαβνιή κεησκέλνπ θφξνπ ή ηελ είζπξαμε επηζηξνθήο θφξνπ, θαη δηαπηζηψλνληαη πάληνηε 

θαηφπηλ ειέγρνπ. 

                                                             
2
 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν.4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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Ο Ν.2523/1997 πξνέβιεπε φηη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη’ αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Γηα ην 

ζθνπφ απηφλ θαζηεξψλνληαη δχν βάζεηο ππνινγηζκνχ, ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, θαη αλψηαηα 

φξηα (νξνθέο). 

Οη παξαβάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, γεληθέο θαη απηνηειείο. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο δίδνληαη νη πην θάησ ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί:  

α) Βάζε Τπνινγηζκνχ Νν 1 (ΒΑ.ΤΠ.1) είλαη ην αληηθεηκεληθφ πνζφ επί ηνπ νπνίνπ 

εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο, φπσο ζηηο θαη’ ηδίαλ 

δηαηάμεηο νξίδεηαη. Σν πνζφ ηεο βάζεο απηήο θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

βηβιίσλ, πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί θάζε ππφρξεν πξφζσπν ηνπ Κ.Β.., σο εμήο:  

α.α. (300) 

επξψ 8 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ζε ηεηξαθφζηα (400) επξψ. 

α.β. (600) επξψ θαη γηα ηηο 

απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξη θνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε 

νθηαθφζηα (800) επξψ.  

α.γ. Γηα ππφρξενπο ζε ηήξε (900) επξψ θαη γηα ηηο 

απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ π γξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε 

ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ. 

β) Βάζε Τπνινγηζκνχ Νν 2 (ΒΑ.ΤΠ.2) είλαη ην αληηθεηκεληθφ πνζφ επί ηνπ νπνίνπ 

εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο πα

δηαηάμεηο νξίδεηαη. Σν πνζφ ηεο βάζεο απηήο ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ 

ζηνηρείνπ ή κέξνπο απηψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαηά πεξίπησζε. 

γ) πληειεζηήο βαξχηεηαο είλαη ν αξηζκφο πνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

παξάβαζεο θαη εθαξκφδεηαη ζηελ αληίζηνηρε βάζε ππνινγηζκνχ. 

δ) Αλψηαην φξην (νξνθή) είλαη ην πνζφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην επηβαιιφκελν 

πξφζηηκν θαη εθαξκφδεηαη ζηηο απηνηειείο παξαβάζεηο, κε εμαίξεζε απηέο γηα ηηο νπνίεο 

ηζρχεη ε βάζε ππνινγηζκνχ Νν2 (ΒΑ.ΤΠ.2).  

ε) Γεληθέο παξαβάζεηο είλαη απηέο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη έλα εληαίν πξφζηηκν, αλά 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο απηψλ.  
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ζη) Απηνηειείο παξαβάζεηο είλαη απηέο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ 

γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε
3
.  

 

1.3 θνπόο επηβνιήο ησλ θπξώζεσλ 

 

Η θνξνινγηθή θχξσζε πξνβιέπεηαη θαη επηβάιιεηαη σο λφκηκε αληίδξαζε ζηε θνξνδηαθπγή, 

σο ηέηνηα λννχκελε θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, κε ηελ νπνία 

επηδηψθεηαη ε κείσζε ή ε εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ επηβάξπλζεο, κε απνηέιεζκα ηε 

καηαίσζε ηθαλνπνίεζεο εμαηνκηθεπκέλεο αμίσζεο ηνπ θξάηνπο. 

Σν ζχζηεκα ησλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ απνζθνπεί πξνερφλησο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ, πξνζηαηεχεη δειαδή ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζε κία εμεηδηθεπκέλε 

έθθαλζή ηνπ, απηή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηελ επηδίσμε ησλ 

λφκηκσλ θξαηηθψλ ζθνπψλ. 

Οη πνιιέο θαη δηάθνξεο αηηίεο θαη νη ζνβαξφηαηεο ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαηαιήγνπλ ζηελ πξνζηαζία, δηα ηεο πεξηζηνιήο ηεο θνξνινγηθήο παξαβαηηθφηεηαο, ηφζν 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο, φζν θαη, ρσξηζηά, θάζε δηνηθνχκελνπ πνπ εθπιεξψλεη ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Οη πξνβιεπφκελεο σο δηνηθεηηθέο θνξνινγηθέο θπξψζεηο απνηεινχλ κέζα εμαλαγθαζκνχ 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζε ηαρεία, πιήξε θαη αθξηβή εθπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο 

ππνρξέσζεο, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη 

απνθαζηζηνχλ ηε δεκία ηνπ δεκνζίνπ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Οη θνξνινγηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ηα φξγαλα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη (ζπαληφηεξεο) πεξηπηψζεηο, φπνπ ε επηβνιή 

κηαο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ζπληειείηαη απεπζείαο, εθ ηνπ λφκνπ.
4
    

ε κηα πεξίνδν έληνλεο αλάγθεο εμεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, ε 

ζπδήηεζε πεξί θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ θαζίζηαηαη πην επίθαηξε παξά πνηέ, θαζψο ε αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο ή θαη ηεο θνξναπνθπγήο, ε νπνία θαηά κηα 

άπνςε απνηειεί κηα αληηθνηλσληθή αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ δεκηνπξγία εθ κέξνπο ηνπ 

                                                             
3
 ηακαηφπνπινο, Γ., (1998), Κώδηθαο Φνξνινγηθώλ Βηβιίσλ & Σηνηρείσλ, Κώδηθαο Φνξνινγηθώλ Κπξώζεσλ, 

Αλάιπζε-Δξκελεία, Τόκνο Τξίηνο, Δθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα, ζει. 34.  
4
 Κσζηαβάξα, Β., (2009), Η αξρή ηεο ππαηηηόηεηαο ζην ειιεληθό δίθαην ησλ θνξνινγηθώλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, 

Θεζζαινλίθε, ζει.59-65 
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θξάηνπο ησλ ηξφπσλ απφθηεζεο εζφδσλ, αιιά θαη ζηελ ελ γέλεη αζθνχκελε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή είλαη πιένλ επηηαθηηθή. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζίζηαηαη πιένλ 

επηηαθηηθή γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.  Ο λνκνζέηεο ινηπφλ δελ κπνξεί παξά λα 

αληηκεησπίζεη ή αθφκε θαη λα πξνιάβεη απηά ηα θαηλφκελα παξάβαζεο σο αδηθήκαηα πνπ 

πξνζβάιινπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθάζεη ηνπο δηνηθνχκελνπο λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε θαη επφδσζε ηνπ έξγνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε βάξνο απηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηηο επηηαγέο ηνπ
5
.   

                                                             
5
 Σδνπξηδνπθιή Δπγ., (2013), Φνξνινγηθφ Πνηλνιφγην – πληαγκαηηθή θαη Δπξσπατθή Πξνζηαζία ηνπ 

Φνξνινγνχκελνπ, Θεζζαινλίθε, ζει.3 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ 

 

2.1. Δηζαγσγή  

 

Βαζηθή δηάθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ λ.2523/1997 ήηαλ απηή κεηαμχ 

παξαβάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη παξαβάζεσλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο, πξνέβιεπε ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ. Γηα ηηο 

ινηπέο παξαβάζεηο, πξνέβιεπε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ άιινηε θαη΄ απνθνπή (γηα κηθξφηεξεο 

ζνβαξφηεηαο παξαβάζεηο) θαη άιινηε αλάινγα κε ηελ αμία ηεο παξάβαζεο (γηα πην ζνβαξέο 

παξαβάζεηο, θπξίσο ηνπ πξψελ Κ.Β.. θαη ηνπ Φ.Π.Α.).  

Ο λ.2523/1997 πξνέβιεπε αθφκε άιιεο κε ρξεκαηηθέο θπξψζεηο (απαγφξεπζε 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ιήςεο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, απαγφξεπζε επηδνηήζεσλ, αθαίξεζε 

πηλαθίδσλ θαη άδεηαο νρεκάησλ, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θα), 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

(άξζξν 14), φπσο ε απαγφξεπζε παξαιαβήο δειψζεσλ θαη ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ απφ 

ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, ε αλαζηνιή ηνπ απνξξήηνπ ησλ θαηαζέζεσλ, ζπξίδσλ θαη ε 

δέζκεπζε ηνπ 50% απηψλ
6
. 

Ο λ.4174/2013 δηαθξίλεη ηηο παξαβάζεηο, εηδηθφηεξα, ζε δηαδηθαζηηθέο, θνξνδηαθπγήο, 

ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, παξεκπφδηζεο, ππφζαιςεο θαη ζπλέξγεηαο θαζψο 

θαη παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ.   

Πξνβιέπεη, επίζεο, ηελ επηβνιή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, πξνζηίκσλ (θαη΄ 

απνθνπή θαη αλάινγα κε ηελ αμία) θαη κέηξα δηαζθάιηζεο. 

Πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ακθφηεξνη νη λφκνη πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθέο 

κε πνηληθέο θπξψζεηο. O λ.2523/1997 πξνέβιεπε πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, γηα ηε κε απφδνζε ή ηελ 

αλαθξηβή απφδνζε Φ.Π.Α., παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε πιαζηψλ, 

εηθνληθψλ ή λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη γηα κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

                                                             
6
 Παληαδφπνπινο, Π., (2014), Δπίθαηξα δεηήκαηα θνξνινγηθνχ δηθαίνπ,e-themis, Αζήλα, ζει.3-5 
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Κ.Β... Ο πξφζθαηνο Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πξνβιέπεη πνηληθέο θπξψζεηο γηα 

αληίζηνηρεο παξαβάζεηο κε απζηεξά πξφζηηκα. 
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Α. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 

2.2. Σόθνη εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο  

2.2.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (άξζξν 53 λ.4174/2013) 

 

Καηαβνιή ηόθσλ από ην θνξνινγνύκελν 

Όηαλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ δελ θαηαβιεζεί κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία θαηαβνιήο, ν 

θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηφθνπο γηα ην πνζφ ηνπ θφξνπ απφ ηελ επφκελε 

κέξα ηεο ιήμεο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο
7
. Ωο αθεηεξία ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ, 

ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, εθηηκψκελνπ, δηνξζσηηθνχ ή 

πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ιακβάλεηαη ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έπξεπε λα 

είρε αξρηθά θαηαβιεζεί ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπξφζεζκε ή ηξνπνπνηεηηθή 

δήισζε ή απφ ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ
8
.  

Καηαβνιή ηόθσλ ζην θνξνινγνύκελν  

Όηαλ απφ ην θνξνινγνχκελν θαηαβιεζεί ππεξβάιινλ πνζφ θφξνπ (αρξεψζηεηε θαηαβνιή) 

θαηαβάιινληαη ζ’ απηφλ ηφθνη απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ηελ επηζηξνθή, εθηφο εάλ ε επηζηξνθή ηνπ 

θφξνπ γίλεη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δάλ ην ππεξβάιινλ πνζφ θφξνπ 

ζπκςεθηζηεί κε άιιεο νθεηιέο, ην πνζφ ζεσξείηαη φηη επηζηξάθεθε θαηά ην ρξφλν ηνπ 

ζπκςεθηζκνχ
9
.  

Σόθνη επί ηόθσλ  

Γελ ππνινγίδνληαη θαη δελ νθείινληαη ηφθνη επί ηφθσλ.  

Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  

Σα επηηφθηα ππνινγηζκνχ ηφθσλ θαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ απηνχ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
10

.  

                                                             
7
 Με βάζε ην άξζξν 50 παξ. 15 ηνπ Ν.4223/2013 (ηψξα άξζξν 72 παξ.15 Κ.Φ.Γ.) ν ηφθνο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο κέρξη 31.12.2017 ππνινγίδεηαη ζε κεληαία βάζε, θαηά ηελ είζπξαμε, γηα νιφθιεξν ηνλ 

κήλα.  
8
 Με βάζε ηε ζέζε ηεο ΔΓΤΟ ΠΟΛ.1252/2015, ν ηφθνο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ππνινγίδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θφξνπ, ηέινπο, πξνζηίκνπ ή εηζθνξάο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ θαη γηα ηα νπνία εθδφζεθαλ πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά. 

Ο ηφθνο δελ ζπληζηά θχξσζε αιιά ππνινγίδεηαη ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ.  
9
 Με βάζε ην άξζξν 50 παξ. 16 ηνπ Ν.4223/2013 (ηψξα άξζξν 72 παξ.16 Κ.Φ.Γ.) ε θαηαβνιή ηφθσλ ζην 

θνξνινγνχκελν ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη γηα αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ ππνβάιινληαη απφ 1.1.2014 

θαη εθεμήο.  
10

 Αξγπξφο, Η., (2016), εκεηψζεηο εκηλαξίνπ Κ.Φ.Γ. – Δ.Λ.Π., χιινγνο εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., Αζήλα, 

ζει.12 
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εκείσζε: Γηα ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ έρεη εθδνζεί ε εμήο Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ΑΤΟ ΓΠΔΙ 1198598/31.12.2013- ΦΔΚ 19/Β’/10.1.2014, κε ηελ 

νπνία νξίζηεθε ην επηηφθην σο εμήο:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Καζνξηζκόο ησλ επηηνθίσλ ηνπ άξζξνπ 53 λ.4174/2013 

Δπηηφθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1, 

εηεζίσο 8,51%  

 

Πιένλ επηηφθην θχξηαο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο 0,25%  

χλνιν εηήζηνπ 

επηηνθίνπ 8,76%  

 

Δπηηφθην κεληαίσο 

0,73%  
 

Δπηηφθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2, 

εηεζίσο 5,75%  

 

Πιένλ επηηφθην θχξηαο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο 0,25%  

χλνιν εηήζηνπ 

επηηνθίνπ 6,00%  

 

Δπηηφθην κεληαίσο 

0,50% 
 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.15 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), ν ηφθνο ππνινγίδεηαη ζε κεληαία 

βάζε γηα νιφθιεξν ην κήλα. Απηφ πξνβιέπεηαη λα έρεη ηζρχ έσο 31/12/2017. 

 

2.2.2. Πξνγελέζηεξν λνκνζεηηθό πιαίζην (άξζξν 1 λ.2523/1997) 

 

Οη πξφζζεηνη θφξνη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2523/1997, ζε κεληαία βάζε, κε ηζρχ έσο 

31/12/2013 αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Πξόζζεηνη θόξνη γηα κε ππνβνιή ή εθπξόζεζκε ππνβνιή δήισζεο ή αλαθξηβή ππνβνιή 

δήισζεο από ηελ νπνία πξνθύπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ 

N.2523/1997 (άξζξν 1) 

 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο, 

Κεθάιαην (παξ.1) 

Φ.Π.Α., 

Παξαθξαηνχκελνη, 

Δπηξξηπηφκελνη θφξνη, 

Σέιε θαη Δηζθνξέο 

(παξ.2) 

Αλψηαην Όξην 

πξφζζεηνπ θφξνπ 

 

Με ππνβνιή 

δήισζεο 
2,5% 3,5% 120% 

Δθπξφζεζκε 

ππνβνιή 

δήισζεο 

1% 1,5% 60% 

Αλαθξηβήο 

ππνβνιή 

δήισζεο  

2% 3% 120% 
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2.2.3. Παξάδεηγκα
11

 

 Θάλαηνο 5/1/2015. 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο είλαη 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ.  

 Ο θφξνο είλαη θαηαβιεηένο ζε 12 ίζεο δηκεληαίεο δφζεηο.  

 Κιεξνλφκνη είλαη νη Α θαη Β, νη νπνίνη ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηάο ζηηο 

30/5/2015 θαη ζηηο 15/10/2015 αληίζηνηρα.  

Δθφζνλ ν Α θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα ηηο δφζεηο ηνπ, δελ ππνινγίδεηαη ηφθνο. Δάλ θάπνηα 

δφζε θαηαβιεζεί εθπξφζεζκα, ππνινγίδεηαη ηφθνο γη' απηήλ αλάινγα κε ηελ θαζπζηέξεζε 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δφζεο.  

Ο Β έρεη ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε (κε θαζπζηέξεζε 3,5 κελψλ). πλεπψο, εθηφο απφ 

ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 (100 επξψ), γηα ην πνζφ θφξνπ πνπ ζα θαηαβιεζεί εθπξφζεζκα 

ζα ππνινγηζηεί ηφθνο γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα,. Δθφζνλ ν Β θαηαβάιιεη ηηο δφζεηο ηνπ 

κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη, δελ ππνινγίδεηαη ηφθνο. Δάλ θάπνηα δφζε 

θαηαβιεζεί εθπξφζεζκα, ππνινγίδεηαη ηφθνο γη' απηήλ αλάινγα κε ηελ θαζπζηέξεζε απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δφζεο. εκεηψλεηαη γηα ηηο Γ.Ο.Τ. φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ηνχην θαη δεδνκέλνπ φηη ν ηφθνο ππνινγίδεηαη θαηά ηελ θαηαβνιή, θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ ζα αλαγξάθεηαη σο εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ε 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο (ελ πξνθεηκέλσ ζην παξάδεηγκα ε 31.8.2015). 

 

  

                                                             
11

 ΠΟΛ. 1252/2015 Α.Τ.Ο., ζει.4 
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2.3.Γηαδηθαζηηθέο Παξαβάζεηο 

2.3.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (άξζξν 54 λ.4174/2013) 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ λένπ Κ.Φ.Γ., γηα θάζε κία απφ ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ.1, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηεο παξ.2 ζην θνξνινγνχκελν ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν, 

εθφζνλ αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ηνλ Κψδηθα ή ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ.  

Σν είδνο ησλ παξαβάζεσλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα
12

 πνπ αθνινπζεί.   

ΠΙΝΑΚΑ 3 

Γηαδηθαζηηθέο Παξαβάζεηο (άξζξν 54) 

Δίδνο Παξάβαζεο 

Ύςνο πξνζηίκσλ 

Καηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ 
Τπνηξνπή ηεο ίδηαο 

παξάβαζεο εληφο 

πεληαεηίαο 

(Γηπιαζηαζκφο ηνπ 

αξρηθνχ πξνζηίκνπ) 

Γεχηεξε ππνηξνπή εληφο 

πεληαεηίαο 

(Σεηξαπιαζηαζκφο ηνπ 

αξρηθνχ πξνζηίκνπ) 

Με 

ππφρξενο 

ηήξεζεο 

ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ 

Απινπνηεκέ-

λα ινγηζηηθά 

πξφηππα 

Πιήξε 

ινγηζηηθά 

πξφηππα 

1. Με ππνβνιή ή 

εθπξφζεζκε ππνβνιή  ή 

ειιηπήο ππνβνιή 

δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ 

ραξαθηήξα ή 

θνξνινγηθήο δήισζεο 

απφ ηελ νπνία δελ 

πξνθχπηεη θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

θφξνπ (πεξ. α΄ παξ.1) 

100€ 200€ 400€ 

2.Με ππνβνιή ή 

εθπξφζεζκε ππνβνιή 

θνξνινγηθήο δήισζεο  

(πεξ. β΄ παξ. 1) 

100€ 250€ 500€ 200€/500€/1.000€ 400€/1.000€/2.000€ 

3.Με ππνβνιή ή 

εθπξφζεζκε ππνβνιή 

δήισζεο παξαθξάηεζεο 

θφξνπ (πεξ. γ΄παξ.1) 

100€ 250€ 500€ 200€/500€/1.000€ 400€/1.000€/2.000€ 

4. Με αληαπφθξηζε ζε 

αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ 

(πεξ. δ΄παξ.1) 

100€ 250€ 500€ 200€/500€/1.000€ 400€/1.000€/2.000€ 

                                                             
12

 Μειάο, Γ., (2015), Πεξηνπζηνιόγην – Έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ θαη λέν πνηλνιόγην, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθέο 

Δθδφζεηο, Θεζζαινλίθε, ζει.  251 
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5.Με παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηε 

δηάξθεηα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ (πεξ. ε΄παξ. 1) 

2.500€ 5.000€ 10.000€ 

6.Με γλσζηνπνίεζε ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

δηνξηζκνχ ηνπ 

θνξνινγηθνχ 

εθπξνζψπνπ ηνπ (πεξ. 

ζη΄παξ.1) 

- 250€ 500€ 500€/1.000€ 1.000€/2.000€ 

7.Με εγγξαθή ζην 

θνξνινγηθφ κεηξψν ή 

εγγξαθή ζην θνξνινγηθφ 

κεηξψν πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (πεξ. δ΄παξ.1) 

2.500€ 5.000€ 10.000€ 

8.Με ζπκκφξθσζε κε ηηο 

θαηά ην άξζξν 13 

ππνρξεψζεηο ηνπ (πεξ. ε΄ 

παξ. 1) 

2.500€ 5.000€ 10.000€ 

9.Παξαβίαζε, 

παξαπνίεζε ή επέκβαζε 

θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Φ.Η.Μ. (πεξ. η΄παξ.1) 

5.000€/10.000€/20.000€ 
10.000€/20.000€/ 

40.000€ 

20.000€/40.000€/ 

80.000€ 

10. Έθδνζε ζηνηρείσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο 

ηε ρξήζε Φ.Η.Μ. ή απφ  

Φ.Η.Μ., ν νπνίνο δελ 

ιεηηνπξγεί κε 

εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο (πεξ.ηα΄ 

παξ.1) 

500€ 1.000€ 2.000€ 

11. Έθδνζε δειηίσλ θαη 

απνδείμεσλ απφ 

Οινθιεξσκέλν χζηεκα 

Διέγρνπ Δηζξνψλ –

Δθξνψλ, ρσξίο ηε ρξήζε 

εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

κεραληζκνχ ζήκαλζεο 

(Δ.Α.Φ.Γ...) (πεξ. 

ηβ΄παξ.1) 

500€ 1.000€ 2.000€ 
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α) Με ππνβνιή, εθπξόζεζκε ππνβνιή, ειιηπήο ππνβνιή δειώζεσλ από ηηο νπνίεο δελ 

πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ θαη δειώζεσλ πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα 

(παξ. 1 πεξ. α΄)  

 

Γηα θάζε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο, απφ ηελ νπνία δελ 

πξνθχπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ (πηζησηηθέο θαη κεδεληθέο δειψζεηο), θαζψο θαη 

θνξνινγηθήο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία αθνξά θνξνινγηθά έηε, 

ππνζέζεηο θαη πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθαηφ (100) επξψ 

(πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54).  

Γειώζεηο πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα είλαη, κεηαμχ άιισλ:  

 νη θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 14,  

 νη αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ,  

 ηα έληππα πξνυπνινγηζηηθνχ θαη απνινγηζηηθνχ θφζηνπο,  

 νη γλσζηνπνηήζεηο, νη δειψζεηο κεηξψνπ (πιελ ηεο δήισζεο εγγξαθήο ζην 

θνξνινγηθφ κεηξψν), ε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο θ.ιπ.  

Διιηπήο δήισζε είλαη ε δήισζε ε νπνία: 

 Γελ είλαη πιήξεο σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ή,  

 ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαγξαθεί φια ηα ηππηθά ζηνηρεία, απηά δελ είλαη 

πιήξε ή  

 δελ έρνπλ αλαγξαθεί θαηά ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε.  

Γελ ζεσξείηαη ειιηπήο ε δήισζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζηα νπνία ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηα 

νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε 

πξνζθφκηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ ή 

θαλνληζηηθφ πιαίζην (π.ρ. ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαζνξηζκνχ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε 

ρνξήγεζε απαιιαγψλ).  

Δηδηθά, ειιηπήο θαηάζηαζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, λνείηαη ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ζηνηρεία, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί, απηά δελ είλαη πιήξε ή δελ έρνπλ 
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αλαγξαθεί θαηά ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφζηηκν ππνβνιήο ειιηπνχο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα θαηά ην 

άξζξν 54, παξ. 2, πεξ. α’ ΚΦΓ, πξνβιέπεηαη κόλνλ ζηηο θνξνινγίεο Κεθαιαίνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα δειψζεηο ηνπ κεηξψνπ, επηζεκαίλεηαη φηη 

δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα ηηο κεηαβνιέο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θνξνινγνχκελνπ, θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, πνπ δειψλνληαη ειεθηξνληθά ή γηα κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα 

ιακβάλνληαη απεπζείαο απφ άιινπο θνξείο, κέζσ αληαιιαγήο αξρείσλ. χκθσλα κε ηελ 

ΠΟΛ 1178/2015 Απφθαζε ΓΓΓΔ, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο «Απφδνζεο Α.Φ.Μ./Μεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ» (έληππν Μ1), γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη 

κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηε Γ.Ο.Τ. Σπρφλ πξφζηηκν πνπ επηβιήζεθε ή θαηαβιήζεθε 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΠΟΛ 1178/2015 Απφθαζεο ΓΓΓΔ, δελ επηζηξέθεηαη, δελ 

δηαγξάθεηαη, δελ ζπκςεθίδεηαη νχηε αλαδεηείηαη θαη’ άιιν ηξφπν.  

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ ππνβνιή κεηά ηελ 1.1.2014 εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ απφ 

ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή ή δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αθνξνχλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πεξηφδνπο, ρξήζεηο θαη ππνζέζεηο έσο ηελ 31.12.2013, 

επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην θαηαβιεηέν 

ζε θαζεκία πεξίπησζε πνζφ λα κελ μεπεξλά ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν ησλ εθαηφ (100) 

επξψ πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013 

(άξζ. 72 (πξψελ 66) παξ. 19). 

 

β) Δθπξόζεζκε ππνβνιή ή κε ππνβνιή δειώζεσλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη θόξνο γηα 

θαηαβνιή (παξ. 1 πεξ. β΄ θαη γ΄)  

 

Γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ή ηε κε ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή (άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. β'), θαζψο θαη δειψζεσλ απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. γ' ), επηβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε, πξφζηηκν 

εθαηφ (100) επξψ, φηαλ ν θνξνινγνχκελνο δελ είλαη ππφρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, 

δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ φηαλ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, θαη πεληαθφζησλ (500) επξψ, εάλ ν 

θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά 
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πξφηππα (πεξ. β’ θαη γ’ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξ. β΄, γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 54).  

Δάλ ν θνξνινγνχκελνο ήηαλ ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΦΑ πνπ ίζρπζαλ κέρξη 31.12.2014 θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ εληαζζφηαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο βηβιίσλ (π.ρ. απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά βηβιία) επηβάιιεηαη ην 

πξφζηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ.  

Σα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 54 δελ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, εθφζνλ ε ζρεηηθή 

αξρηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα (άξζξν 54 παξ. 2).  

Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο ρσξίο λα 

ππάξρεη αληίζηνηρε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (εθ παξαδξνκήο).  

Γεδνκέλνπ φηη ε κε ππνβνιή δήισζεο δηαπηζηψλεηαη κφλνλ θαηφπηλ ειέγρνπ, ην πξφζηηκν 

ηνπ άξζξνπ 54, θαηφπηλ ειέγρνπ, επηβάιιεηαη κφλνλ εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πξνβιεπφκελν ζηα άξζξα 58, 58Α (πεξ. 2) ή 59, θαηά πεξίπησζε, αληί απηψλ, θαη΄ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 62.  

 

γ) Με αληαπόθξηζε ζε αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ή 

ζηνηρείσλ (παξ. 1 πεξ. δ΄)  

 

Γηα παξαβάζεηο κε αληαπφθξηζεο θνξνινγνπκέλσλ ζε αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθαηφ (100) επξψ ζε κε 

ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ, δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ ζε ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξφηππα θαη πεληαθνζίσλ (500) επξψ ζε 

ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξφηππα (πεξ. δ’ ηεο παξ. 

1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξ. β’, γ’ δ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 54).  

ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζην αίηεκα γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, ε παξάβαζε αλάγεηαη ζην ρξφλν πνπ έιαβε απνδεδεηγκέλα ρψξα 

ην γεγνλφο ηεο κε αληαπφθξηζεο θαη ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη θαηά ην ρξφλν παξέιεπζεο 

ηεο πξνζεζκίαο, πνπ ηίζεηαη απφ ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ην ζρεηηθφ αίηεκα / 

πξφζθιεζε, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην θνξνινγνχκελν.  

Δάλ ν θνξνινγνχκελνο ήηαλ ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΦΑ πνπ ίζρπζαλ κέρξη 31.12.2014, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο πνπ εληάζζνληαη ζε 
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δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο βηβιίσλ (π.ρ. απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά βηβιία) επηβάιιεηαη ην 

πξφζηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζεσξείηαη κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ε 

κε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εθφζνλ γη’ απηά πξνβιέπεηαη 

απηεπάγγειηε αλαδήηεζε.  

 

δ) Άξλεζε ζπλεξγαζίαο ζηε δηάξθεηα θνξνινγηθνύ ειέγρνπ (παξ. 1 πεξ. ε΄)  

 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ν θνξνινγνχκελνο αξλείηαη λα 

ζπλεξγαζηεί, π.ρ. παξεκπνδίδεη ην θνξνινγηθφ έιεγρν κε ζεηηθέο ελέξγεηεο ή ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ δηελεξγνχλ ην θνξνινγηθφ έιεγρν λα θαηάζρνπλ, εθφζνλ ην ζεσξνχλ 

αλαγθαίν, νπνηαδήπνηε βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή ζηνηρεία, αθφκε θαη αλεπίζεκα, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ (άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. ε΄).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζεσξείηαη άξλεζε ζπλεξγαζίαο ε κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα γηα 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, δηφηη ηα πεξηζηαηηθά απηά εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθφηεξε 

ξχζκηζε ηεο πεξίπησζεο δ'.  

 

ε) Με γλσζηνπνίεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ δηνξηζκνύ θνξνινγηθνύ 

εθπξνζώπνπ (παξ. 1 πεξ. ζη΄)  

 

ηηο πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ δελ δηαζέηεη ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ζηελ 

Διιάδα, δειψλεη θνξνινγηθφ εθπξφζσπν ζηελ Διιάδα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1) 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν, δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ αλ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο 

ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξφηππα, ή πεληαθνζίσλ 

(500) επξψ αλ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε 

πιήξε ινγηζηηθά πξφηππα (άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. γ΄ θαη δ΄).  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ δήισζεο επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν 

εθαηφ (100) επξψ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 
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ζη) Με εγγξαθή ζην θνξνινγηθό κεηξών ή εγγξαθή ζε απηό πεξηζζόηεξεο θνξέο (παξ. 1 

πεξ. δ΄) 

 

ε πεξίπησζε πνπ θνξνινγνχκελνο, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ππέρεη ηέηνηα ππνρξέσζε, δελ 

πξνβαίλεη ζε εγγξαθή ζην θνξνινγηθφ κεηξψν ή εγγξάθεηαη ζην θνξνινγηθφ κεηξψν 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ (άξζξν 

54 παξ. 2 πεξ. ε΄).  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη παξαβάζεηο κε ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο Απφδνζεο Α.Φ.Μ./Μεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ θπζηθφ πξφζσπν ή ηεο 

δήισζεο Έλαξμεο/Μεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα ηελ 

εγγξαθή απηψλ ζην θνξνινγηθφ κεηξψν (απφδνζε Α.Φ.Μ.).  

Σν ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη θνξνινγνχκελνο, 

θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, έρεη εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ κεηξψν, κεηά 

ηελ 1.1.2014, πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εγγξαθή ζην θνξνινγηθφ 

κεηξψν πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο δηαπξάρζεθε κέρξη 31.12.2013, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ρξφλν δηαπίζησζεο, ην ζρεηηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/97, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ ην αλσηέξσ πξφζηηκν λα επηβιεζεί ζε θνξνινγνχκελν 

πνπ έρεη εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ Μεηξψν πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, απηφ πνπ 

εμεηάδεηαη θάζε θνξά θαηά ηνλ έιεγρν, είλαη αλ ην ίδην πξφζσπν, ελ γλψζεη ηνπ, πξνέβε ζηηο 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απφθηεζε Α.Φ.Μ., πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο, ηνπο νπνίνπο θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη π.ρ. ζηελ έθδνζε ή ηε ιήςε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ππνβνιή δειψζεσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ., φπσο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

Φ.Π.Α., ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9), Δ.Φ.Α., παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θ.ιπ. θαη γεληθά ζε 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.  

 

δ) Με ζπκκόξθσζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ κε ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεώζεηο ηνπ 

(παξ. 1 πεξ. ε΄)  

 

Γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεψζεηο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν δχν 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ (άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. ε΄).  
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Καηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ πεξ. 

α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015, "Κάζε πξόζσπν κε εηζόδεκα από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππνρξενύηαη λα ηεξεί αμηόπηζην ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη 

θαηάιιεια ινγηζηηθά αξρεία ζύκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξόηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηε ζύληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ 

πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξόληνο λόκνπ, ην ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία εμεηάδνληαη σο εληαίν ζύλνιν 

θαη όρη απνζπαζκαηηθά ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

θαηαιιειόηεηά ηνπο."  

Ωο κε ζπκκόξθσζε κε ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεώζεηο, ζεσξείηαη (ελδεηθηηθά θαη 

φρη πεξηνξηζηηθά):  

 ε κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο βηβιίσλ,  

 ε ηήξεζε βηβιίσλ θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ πξνβιεπφκελε,  

 ε κε δηαθχιαμε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ),  

 ε κε δηαθχιαμε ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ, θνξνινγηθψλ 

κλεκψλ, θαη αξρείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνξνινγηθνί ειεθηξνληθνί 

κεραληζκνί (άξζξν 13 παξ. 2, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ 

πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015), ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13.  

ρεηηθά κε ηνπο θνξνινγηθνχο ειεθηξνληθνχο κεραληζκνχο (Φ.Η.Μ.) επηζεκαίλεηαη φηη 

γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη έσο ηελ 31.12.2015 επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ λ. 1809/1988 (άξζξν 38 παξ. 2 λ. 4308/2014, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ 

κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4337/2015).  

Σέινο, δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο δηαδηθαζηηθψλ παξαβάζεσλ 

ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. εθπξφζεζκε ελεκέξσζε βηβιίσλ, 

κε εκπξφζεζκε ελεκέξσζε βηβιίσλ, εθπξφζεζκε έθδνζε ζηνηρείσλ θ.ιπ.), νη νπνίεο 

αλάγνληαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2014 θαη κεηά. 

  

ε) Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (παξ. 1 πεξ. ζ΄)  

 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, κε ηελ πεξίπησζε 

β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015 (έλαξμε ηζρχνο 17.10.2015), γηα ηηο 
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παξαβάζεηο ηεο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ή 

επαγγεικαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ ηηο 17.10.2015 θαη κεηά δελ επηβάιινληαη 

απηνηειή πξφζηηκα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο πιένλ αληηκεησπίδνληαη σο κηα εληαία παξάβαζε, 

καδί κε ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηδίνπ ειέγρνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ παξαβάζεσλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54.  

Αληίζεηα, ηα πξφζηηκα ηεο πεξίπησζεο ζ' επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ 

έσο θαη 16.10.2015, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο. Γηα αληίζηνηρεο 

παξαβάζεηο πξνγελέζηεξεο ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΚΦΓ εθαξκφδνληαη νη κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015.  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ’ θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 4337/2015, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο 

ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, θαηαξγνχληαη ηα αλψηαηα φξηα ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) επξψ, πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ' θαη δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.  

Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015 πξνζηέζεθε λέν άξζξν 58Α 

αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ Φ.Π.Α.  

Ωο εθ ηνχηνπ, γηα θάζε παξάβαζε κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο ή επαγγεικαηηθψλ ζηνηρείσλ, αλεμαξηήησο αμίαο, γηα πξάμε πνπ επηβαξχλεηαη κε 

Φ.Π.Α., θαη ε νπνία (παξάβαζε) δηαπξάηηεηαη απφ ηελ 17.10.2015 (έλαξμε ηζρχνο λ. 

4337/2015) θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ 

πνζνχ Φ.Π.Α. πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο αληίζηνηρα 

(άξζξν 58Α παξ. 1).  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνθπγή απφδνζεο ηνπ 

Φ.Π.Α. θαη φρη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κε εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Γηα παξαβάζεηο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο κίαο 

εθάζηεο κηθξφηεξεο ησλ 5.000€, πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ 1/1/2014 έσο 16/10/2015 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαπηζηψζεθαλ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηεο πεξ. ζ΄ ηνπ 

άξζξνπ 54 φπσο ίζρπε, (δει. πιήζνο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ Υ 250€ ή 500€, θαηά 
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πεξίπησζε) κε αλψηαην πνζφ πξνζηίκνπ ηηο 30.000€ ή 60.000€ θαη 120.000€, επί 

ππνηξνπήο
13

. 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

πγθξηηηθόο Πίλαθαο Πξνζηίκσλ γηα κε Έθδνζε Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ
14

 

Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

απινγξαθηθά βηβιία 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 2.500€ (=250Υ10) 6.000€ (=600Υ10) 8.000€ (=800Υ10) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 2.500€ 2.000€ 4.000€ 

 

Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

δηπινγξαθηθά βηβιία 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 5.000€ (=500Υ10) 9.000€ (=900Υ10) 12.000€ (=1.200Υ10) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 5.000€ 3.000€ 6.000€ 

 

Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

απινγξαθηθά βηβιία κε 

ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ  

(εληφο πεληαεηίαο) 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 5.000€ (=500Υ10) 9.000€ (=600Υ15) 12.000€ (=800Υ15) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 5.000€ 3.000€ 6.000€ 

 

Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

απινγξαθηθά βηβιία κε 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ  

(εληφο πεληαεηίαο) 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 10.000€ (=1.000Υ10) 18.000€ (=600Υ30) 24.000€ (=800Υ30) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 10.000€ 6.000€ 12.000€ 

 

Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

δηπινγξαθηθά βηβιία κε 

ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ  

(εληφο πεληαεηίαο) 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 10.000€ (=1.000Υ10) 12.000€ (=800Υ15) 18.000€ (=1.200Υ15) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 10.000€ 4.000€ 9.000€ 

                                                             
13

 Γηα ηηο αληίζηνηρεο παξαβάζεηο (κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο) πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο 31/12/2013, εθαξκφδνληαη 

νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4337/2015. 
14

 Μειάο, Γ., (2015), Πεξηνπζηνιόγην – Έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ θαη λέν πνηλνιόγην, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθέο 

Δθδφζεηο, Θεζζαινλίθε, ζει.  254-255 
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Με έθδνζε 10 ΑΛ 

απφ εζηηαηφξην κε 

δηπινγξαθηθά βηβιία κε 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ  

(εληφο πεληαεηίαο) 

Ν.4174/2014 Ν.2523/1997 

Πξηλ ηηο 16/10/2015 Μέρξη 31/05/2010 
Απφ 1/6/2010 έσο 

31/12/2013 

Τπνινγηζκφο πξνζηίκνπ 20.000€ (=2.000Υ10) 24.000€ (=800Υ30) 36.000€ (=1.200Υ30) 

πκβηβαζκφο Γελ ζπκβηβάδεηαη 1/3  1/2 

Πνζφ γηα θαηαβνιή 20.000€ 8.000€ 18.000€ 

 

 

  

η) Δπαλάιεςε ηεο ίδηαο παξάβαζεο θαη δηαπίζησζή ηεο ζε λέν θνξνινγηθό έιεγρν 

(άξζξν 54 παξ. 3)  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ, εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε αξρηθήο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 54 παξ.1, δηαπηζησζεί ζην πιαίζην δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ ε εθ 

λένπ δηάπξαμε ηεο ίδηαο παξάβαζεο επηβάιιεηαη ην δηπιάζην ηνπ αξρηθψο επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ θαη ζε δηάπξαμε εθ λένπ ηεο ίδηαο παξάβαζεο ην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθνχ 

πξνζηίκνπ (άξζξν 54 παξ. 3).  

Δάλ κέρξη ηελ εθ λένπ δηάπξαμε έρνπλ ηζρχζεη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, ην δηπιάζην ή ην ηεηξαπιάζην ηνπ νθεηινκέλνπ πξνζηίκνπ κε βάζε ηηο 

επλντθφηεξεο δηαηάμεηο. Δπαλάιεςε ηεο ίδηαο παξάβαζεο (θαη φρη απιψο παξάβαζεο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ ίδηα πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54), γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο, ζεσξείηαη ε δηαπίζησζε ηεο ίδηαο παξάβαζεο εληφο πεληαεηίαο, ζην 

πιαίζην δηαθνξεηηθνχ ειέγρνπ θαη εθφζνλ έρεη ήδε εθδνζεί ε αξρηθή πξάμε.  

Έηζη γηα παξάδεηγκα δελ απνηειεί ίδηα παξάβαζε ε εθπξφζεζκε ή αλαθξηβήο ππνβνιή 

δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα φηαλ νη δειψζεηο απηέο ππνβάιινληαη δπλάκεη 

δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (ι.ρ. δελ ζεσξείηαη ίδηα παξάβαζε ε 

κε ππνβνιή δήισζεο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κηζζψζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ηε κε 

ππνβνιή ηξηκεληαίαο θαηάζηαζεο ζπκθσλεηηθψλ).  

Οη παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄, πνπ αθνξνχλ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13, εμεηάδνληαη σο 

εληαίν ζχλνιν θαη λνείηαη επαλάιεςε παξάβαζεο εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 

έιεγρν θαη γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε.  

Δπίζεο, λνείηαη επαλάιεςε παξάβαζεο κε δηαθχιαμεο, ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ απηή 

αθνξά δηαθνξεηηθφ βηβιίν ή ζηνηρείν.  
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Σα πξφζηηκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηβάιινληαη κφλν εθφζνλ ε αξρηθή παξάβαζε έρεη 

δηαπξαρζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΦΓ.  

 

ηα) Παξαβίαζε, παξαπνίεζε ή επέκβαζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Φνξνινγηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Μεραληζκώλ (Φ.Η.Μ.) 

  

Όηαλ δηαπηζησζεί  παξαβίαζε, παξαπνίεζε ή επέκβαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηφηε επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5.000€, 10.000€ θαη 

20.000€, θαηά πεξίπησζε, θαη σο εμήο:  

 Πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, φηαλ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ν θάηνρνο-

ρξήζηεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ 

 Γέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, φηαλ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ε επηρείξεζε 

κεηαπψιεζεο ή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

 Δίθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο 

είλαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη έγθξηζε ινγηζκηθνχ (software) θαη 

πιηζκηθνχ (hardware) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

 

ηβ) Έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο πώιεζεο ρσξίο ηε ρξήζε Φ.Η.Μ. ή από Φ.Η.Μ., ν 

νπνίνο δελ ιεηηνπξγεί κε εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο (πεξ.ηα΄ παξ.1) θαη έθδνζε δειηίσλ 

θαη απνδείμεσλ από Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Διέγρνπ Δηζξνώλ –Δθξνώλ, ρσξίο ηε 

ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνύ ζήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...) (πεξ. ηβ΄παξ.1) 

 

ε πεξίπησζε έθδνζεο ζηνηρείσλ ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο ηε ρξήζε Φ.Η.Μ. ή απφ Φ.Η.Μ., ν 

νπνίνο δελ ιεηηνπξγεί κε εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

δειηίσλ θαη απνδείμεσλ απφ Οινθιεξσκέλν χζηεκα Διέγρνπ Δηζξνψλ –Δθξνψλ, ρσξίο ηε 

ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνχ ζήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...), επηβάιιεηαη  πξφζηηκν 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ (άξζξν 54 παξ.2 πεξ. ζη΄). 

Οη ηξείο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.4410/2016 (ΦΔΚ 

Α΄141/03.08.2016) θαη εθαξκφδνληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ 01/01/2016 

θαη εθεμήο. 
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2.3.2. Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην (άξζξν 4 λ.2523/1997 θαη άξζξν 10 

λ.1809/1988) 

 

Αλαθνξηθά κε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ηνπ λ. 2523/1997, πξνβιέπνληαλ ηα εμήο: 

1.Σα πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηληαη γηα θάζε παξάβαζε ζε πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη απφ εθαηφλ 

δέθα επηά (117) επξψ κέρξη ρίιηα εθαηφλ εβδνκήληα (1.170) επξψ. Σν πξφζηηκν απηφ 

επηβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ ή δελ 

πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. 

Δηδηθά φπνηνο θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί αξηζκνχο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ή αλαγξάθεη ζηα θνξνινγηθά ηνπ ζηνηρεία θαζψο θαη ζηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) πνπ αλήθεη ζε άιιν 

πξφζσπν ή πνπ δελ έρεη ρνξεγεζεί ζε απηφλ ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (4.400) επξψ. 

Γελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ επί αλαθξίβεηαο ηεο δήισζεο, εθφζνλ 

ην χςνο ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο θχξηνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ, ηέινπο ή 

εηζθνξάο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ γηα ην νπνίν ακειείηαη ε βεβαίσζε θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

2. ηνπο ππφρξενπο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 66
15

 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 67Α ηνπ Κ.Φ.Δ., επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.0000) επξψ, 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ελδερφκελε ππνηξνπή. 

3. ηα πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 82
16

 ηνπ Κ.Φ.Δ. ή δειψλνπλ αλαθξηβή ζηνηρεία, 

                                                             
15

 Αξζ.66 α. Να θαιεί εγγξάθσο ηνλ ππφρξεν, αλεμάξηεηα αλ έρεη ππνβάιεη ή φρη θνξνινγηθή δήισζε, λα 

δψζεη κέζα ζε ηαθηή θαη ζχληνκε πξνζεζκία, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εληνινδφρν πνπ νξίδεηαη κε δήισζε 

ηνπ πξνο ηελ ειεγθηηθή ππεξεζία, ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο θαη λα πξνζθνκίζεη θάζε ινγαξηαζκφ θαη θάζε 

ζηνηρείν πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο. β. Να δεηεί απφ θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α`), πνπ έρεη πξνζηεζεί κε ην 

άξζξν 2 ηνπ λ. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α`), θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ηδησηηθή επηρείξεζε θαη γεληθά απφ 

θάζε νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή θ.ιπ. νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζεσξεί 

αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ηελ παξέρνπλ. Γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο γεληθφ ή εηδηθφ απφξξεην αίξεηαη κε πξάμε ηνπ 

Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 
16

  1. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ζηέιλνπλ αληίγξαθα ησλ 

αδεηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ απηέο ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο δεκφζηα 
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επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο θαη ηελ ελδερφκελε ππνηξνπή. Αλ ην πξφζσπν πνπ παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο είλαη 

ππάιιεινο ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή νξγαληζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), αζθείηαη ππνρξεσηηθψο πεηζαξρηθή δίσμε γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο απφ ηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν ηνπ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ζεκάησλ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 

4. ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82
17

 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

                                                                                                                                                                                              
νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ γηα ηηο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ κέζα ζην ηξίκελν απηφ. 2. Οη 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ.2362/1995, νη δηθαζηηθέο αξρέο, νη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θαη ινηπνί θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ηα 

επηκειεηήξηα, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη ππνζεθνθχιαθεο, νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ, νη 

νηθνλνκηθνί ή θνηλσληθνί ή επαγγεικαηηθνί θνξείο ή νξγαλψζεηο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη εηαηξείεο παξνρήο 

πηζηψζεσλ, νη εηαηξείεο κεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ, νη ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο 

θαη θάζε άιινο επαγγεικαηηθφο θνξέαο ή νξγάλσζε, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ηνπο δεηείηαη, 

φπσο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο, απαηηήζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο, 

ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ ελεξγψλ ή κε, πνπ άλνημαλ ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή έθιεηζαλ, ζηνηρεία γηα κεηαθνξέο πίζησζεο, εκβάζκαηα, άκεζεο ρξεψζεηο, ηξαπεδηθέο 

επηηαγέο, εηζπξάμεηο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, θαη` 

εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην επαγγεικαηηθφ θαη ηξαπεδηθφ απφξξεην, θαζψο θαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

γηα αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία, ηδίσο αθίλεηα, απηνθίλεηα, αεξνζθάθε, πινία ή ζθάθε αλαςπρήο θαη ινηπά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ αλαγθαίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο 

ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ. Η επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηάηαμεο απηήο δελ πξνυπνζέηεη ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη, νχηε άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην είδνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, νη κνξθφηππνη αληαιιαγήο ηνπο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν 

ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
17

 Νφκηκνη ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ λ.3693/2008 

(Α`74) θαη δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο 

θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα. Φνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο, θαζψο θαη κε απφδνζε ή αλαθξηβήο απφδνζε θφξσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία 

θαη ζηνηρεία, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πηζηνπνηεηηθφ απηφ. 

Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ δελ πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, δελ δηελεξγείηαη ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 80 

ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α`). Αλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα θνξνινγηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ ειεγρζείζα εηαηξεία κε ηα νπνία ζπκθσλεί θαη ε αξκφδηα ειεγθηηθή θνξνινγηθή αξρή, ην ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθφ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηεο σο άλσ αξρήο. Σα πην πάλσ πξφζσπα 

δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη γηα θάζε παξάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3693/2008. 

ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ζηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ, 
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ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη Κψδηθα, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ελδερφκελε 

ππνηξνπή. 

5. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 39Α
18

 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) 

επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ 1/1000 ησλ δεινχκελσλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο ππφρξεεο ζε ππνβνιή επηρείξεζεο. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1000) επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξψ. 

Σν πξφζηηκν απηφ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ. 

Σπρφλ άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε ηνπ. Σν πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο επηβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο δελ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο 

αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 39Α ηνπ Κ.Φ.Δ.. 

Όηαλ ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ νθείιεηαη ζε γεγνλφο 

αλσηέξαο βίαο, ην νπνίν επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη ε επηρείξεζε θαη ν πίλαθαο απηφο 

ππνβάιιεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, δελ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν. 

6. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ ή κε δηάζεζεο ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Κ.Φ.Δ. ζηελ αξκφδηα 

ειεγθηηθή αξρή, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα εθαηνζηφ 

(1/100) ησλ δεινπκέλσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο ππφρξεεο ζε ππνβνιή επηρείξεζεο. Σν 

παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ θαη 

κεγαιχηεξν ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.1809/1988 «Καζηέξσζε Ηιεθηξνληθψλ Σακεηαθψλ 

Μεραλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 222 Α΄) πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

                                                                                                                                                                                              
δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη επηβάιιεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε πξφζηηκν απφ 10.000 επξψ έσο 100.000 επξψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ. 2523/1997 αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ ειεγρφκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 
18

 5. Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο, φπσο ηζρχεη γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, δηαηεξείηαη φζν δηαξθεί ν εθάζηνηε 

νξηδφκελνο απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα 

ηελ επηβνιή θφξνπ. Δπίζεο, δηαηεξείηαη νπσζδήπνηε φζν ρξφλν εθθξεκεί ε ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ 

Γηθαζηεξίνπ. 
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7.ε) Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ή παξαπνίεζεο θνξνινγηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ έρνπλ άδεηα θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 7 ή επέκβαζεο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ή 

δηάζεζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο παξαβηαζκέλνπ ή δηαθνξνπνηεκέλνπ ή παξαπνηεκέλνπ ηέηνηνπ 

κεραληζκνχ, εθαξκφδεηαη ε Βάζε Τπνινγηζκνχ No 1 (ΒΑ.ΤΠ.1) θαη ν ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο νξίδεηαη αλά ππαίηην σο εμήο: 

 ε.1. ε πεξίπησζε πνπ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη, απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, άδεηα θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζε κφλν ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζε εθαηφ (100). 

 ε.2. ε πεξίπησζε πνπ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ε επηρείξεζε κεηαπψιεζεο ή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ηερληθνί ηεο νπνίαο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απφ επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θνξνινγηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ζε εμήληα (60). 

 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν - εμνπζηνδνηεκέλνο ηερληθφο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαγνξεχεηαη λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε εγθεθξηκέλα κνληέια θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. 

 ε.3. ε πεξίπησζε πνπ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ν ρξήζηεο ή θάηνρνο ηνπ θνξνινγηθνχ 

κεραληζκνχ ή ζπζηήκαηνο ή άιινο ηξίηνο ζε πελήληα (50). 

 

2.3.3. Παξαδείγκαηα 

 

1. Με ππφρξενο ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ππνβάιιεη κεδεληθή Γήισζε Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 ζηηο 01/10/2015, ελψ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο είλαη ζηηο 30/08/2015 (ΠΟΛ 1184/2015).  

i)  Ν.4174/2013   Πξφζηηκν 100€     Υσξίο δπλαηφηεηα ζπκβηβαζκνχ 

ii) Ν.2523/1997            Πξφζηηκν απφ 117€ έσο 1.170€               Με δπλαηφηεηα ζπκβηβαζκνχ 

Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2523/1997 απφ 

117,00 επξψ έσο 1.117,00 επξψ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα μεπεξλά ην φξην ησλ 100,00 

επξψ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθν 2 πεξίπησζε α' ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. 

2. Τπφρξενο ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ ππνβάιιεη δήισζε Φ.M.Y., κε ρξεσζηηθφ 

πνζφ θφξνπ 1.000 επξψ, γηα ηελ νπνία ε πξνζεζκία ππνβνιήο θαη θαηαβνιήο ιήγεη ζηηο 
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30.4.2015, ππνβάιιεη ηε δήισζε θαη εμνθιεί ζπλνιηθά ην θφξν ζηηο 10.07.2015. ’ απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ν θνξνινγνχκελνο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη:  

i)  N. 4174/2013  

Φφξνο 2.000,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 59 0,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 54 500,00 

Σφθνη άξζξνπ 53 (Φφξνο Υ 0,73% Υ 3 κήλεο) 43,80 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 2.543,80 

 

ii) Ν.2523/1997 

Φφξνο 2.000,00 

Πξνζαπμήζεηο (Φφξνο Υ 1,50% Υ 3 κήλεο) 90,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 2.090,00 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ίδηα παξάβαζε κε ην Ν.4174/2013 επηθέξεη ηφθνπο θαη 

πξφζηηκα χςνπο 543,80 επξψ, ελψ κε ην Ν.2523/1997 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε βεβαίσζε 

πξνζαπμήζεσλ πνζνχ 90,00 επξψ. 

Γηάγξακκα 1 ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ (άξζξν 54 παξ.1 πεξ. α΄) 

 

3. Καηά ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία ζε αηνκηθή επηρείξεζε 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (parking), πνπ ηεξεί βηβιία κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά 

πξφηππα, δηαπηζηψζεθε ε κε έθδνζε (160) Α.Λ.. (10€ εθάζηε), θαηά ηελ πεξίνδν απφ 

13/09/2014 - 21/12/2014 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Ν.4174/2013

Ν.2523/1997

ΦΟΡΟ

ΠΡΟΣΙΜΟ 
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Σα πξφζηηκα πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

i)  N. 4174/2013  

Πιήζνο Α.Λ.. Υ 250
19

 = 160 Υ 250 = 40.000  

Δπεηδή πξνβιέπεηαη απφ ηελ πεξ. γ΄παξ. 2 αξζ.54 αλψηαην φξην 30.000€, ζα επηβιεζεί 

πξφζηηκν 30.000€, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ζπκβηβαζκνύ. 

ii) Ν.2523/1997 

Έζησ φηη νη παξαβάζεηο απηέο αθνξνχζαλ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ λ.2523/1997 (κεηά απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην λ.3842/2010) 

Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ Α.Λ.. (160) πνπ δελ εθδφζεθαλ, ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπφκελν 

αλψηαην φξην ησλ (15) Α.Λ.., ππνινγίδνπκε κε βάζε ην φξην απηφ δει. 

15 Υ 800
20

 = 12.000€ κε δπλαηόηεηα ζπκβηβαζκνύ ζην ½ θαη ηειηθφ πνζφ θαηαβνιήο 

6.000€ 

4. Καηά ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ζπλεξγείν ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ηελ 01/08/2016 ζε 

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ηεξεί βηβιία κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά 

πξφηππα, δηαπηζηψζεθε ε παξαπνίεζε ηνπ Φ.Η.Μ. απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ.    

Σα πξφζηηκα πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

i)  N. 4174/2013  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 54 παξ. 2 πεξ δ΄ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνζνχ 5.000€, 

ρσξίο δπλαηόηεηα ζπκβηβαζκνύ. 

ii) Ν.2523/1997 

Έζησ φηη νη παξαβάζεηο απηέο αθνξνχζαλ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ λ.2523/1997 (κεηά απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην λ.3842/2010) 

50
21

 Υ 800
22

 = 40.000€ , κε δπλαηόηεηα ζπκβηβαζκνύ ζην ½ θαη ηειηθφ πνζφ θαηαβνιήο 

20.000€ 

  

  

                                                             
19

 Βάζεη άξζ. 54 παξ. 2 πεξ. γ΄ ηνπ λ.4174/2013.  
20

 Βάζεη άξζ. 5 παξ. 2 πεξ. α΄ εδ αβ΄ ηνπ λ.2523/1997. 
21

 Βάζεη άξζ. 10 παξ. 7 πεξ. ε.3 ηνπ λ.1809/1988. 
22

 Βάζεη άξζ. 5 παξ. 2 πεξ. α΄ εδ αβ΄ ηνπ λ.2523/1997. 
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2.4.Φάθεινο Σεθκεξίσζεο Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ 

2.4.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (άξζξν 56 λ.4174/2013) 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 56 νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο/αηεινχο ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 Κ.Φ.Γ.
23

 επηβάιιεηαη πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε πνζνζηφ έλα 

                                                             
23

 1. Γηα ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 50 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαζψο 

θαη ηε κεηαμχ ηνπο κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ Φάθειν Σεθκεξίσζεο. Φάθειν Σεθκεξίσζεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαη νη κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, γηα ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ ή κε 

ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη 

λνκηθέο νληφηεηεο γηα ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ηνπο κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ζηελ αιινδαπή. 

2. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 1 απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο, 

εθφζνλ: 

 α) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ εηεζίσο 

θαη αζξνηζηηθψο, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) εθαηνκκχξηα επξψ «αλά  

θνξνινγηθφ έηνο», ή  

β) νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ αλέξρνληαη κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ 

εηεζίσο θαη αζξνηζηηθψο, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ππφρξενπ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) εθαηνκκχξηα επξψ 

«αλά θνξνινγηθφ έηνο». 

3.«Ο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο, πνπ απνηειείηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ηνλ 

Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, θαηαξηίδεηαη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο εηήζηαο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία». 

 «Σα ππφρξεα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβάιινπλ πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ γηα θάζε θνξνινγηθφ 

έηνο, εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο.» 

4. Ο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ ππφρξενπ θαζ` φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν 

πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ο Φάθεινο 

Σεθκεξίσζεο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ απηή εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ ππφρξεν. 

5. «Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξηιακβάλεη εηδηθφ θεθάιαην φπνπ πεξηγξάθνληαη γεγνλφηα 

πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνπο Φαθέινπο θαη πνπ νθείινληαη ζε 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Φάθειν 

έσο ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ε παξαπάλσ κεηαβνιή ιακβάλεη ρψξα. Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ νη Φάθεινη Σεθκεξίσζεο Δλδννκηιηθσλ πλαιιαγψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ επηθαηξνπνηεζνχλ ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο αιιαγέο. Η επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φαθέινπ γίλεηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο. Με απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ησλ επηθαηξνπνηήζεσλ πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ Φαθέισλ Σεθκεξίσζεο είηε ζε εηήζηα είηε κφληκε βάζε.» 

6. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν 

Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη παξαπάλσ θάθεινη 

ζεσξνχληαη κε πιήξεηο ή κε επαξθείο, νη απνδεθηέο κέζνδνη θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ «θαη»  νη 

κέζνδνη θαζνξηζκνχ ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο ησλ ηηκψλ ή ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο [θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηνπο ππφρξενπο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο]. 

 «Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, φπσο επίζεο απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4308/2014 (Α` 251),θαζψο επίζεο θαη απαιιαγέο απφ ηελ ππνρξέσζε 

ηεθκεξίσζεο γηα πνιχ κηθξέο νληφηεηεο». 
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ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ππφρξενπ θνξνινγνχκελνπ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε 

ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. ε πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθνχ ζπλνπηηθνχ πίλαθα, ην παξαπάλσ πξφζηηκν 

επηβάιιεηαη κφλν αλ κεηαβάιινληαη ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη ζπλνιηθέο ζσξεπηηθέο 

δηαθνξέο είλαη, θαηά απφιπηε ηηκή, άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ.  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ ην παξαπάλσ 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ησλ πνζψλ πνπ αθνξά ε αλαθξίβεηα, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζην 

πιαίζην ειέγρνπ θαη επηβάιιεηαη κφλν αλ ε αλαθξίβεηα αθνξά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% 

ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο. ην Κεθάιαην 

Η’ ηεο ΠΟΛ.1144/2014 Απφθαζεο ΓΓΓΔ (Β’ 1374) νξίδεηαη φηη ν πλνπηηθφο Πίλαθαο 

Πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη αλαθξηβήο/αηειήο φηαλ δελ ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη φηαλ δελ δειψλνληαη ζε απηφλ νξζά θαη πιήξσο ηα νξηδφκελα 

ζηνηρεία ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΠΟΛ. 1097/2014.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 56 νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε 

ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ππνινγηδφκελν ζε 

πνζνζηφ έλα ρηιηνζηφ (1/1000) ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε 

ηεθκεξίσζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ.  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 56 νξίδνληαη θιηκαθνχκελα 

πξφζηηκα, ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο δηάζεζεο ή κε δηάζεζεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ 

θάθεινπ ηεθκεξίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ΚΦΓ. ηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

δηάζεζεο απφ ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) εκέξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο 

έσο ηελ εμεθνζηή (60ε) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, απφ ηελ 

εμεθνζηή πξψηε (61ε) εκέξα έσο ηελ ελελεθνζηή (90ε) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν δέθα 

ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαηεζεί θαζφινπ ή δηαηεζεί κεηά ηελ 

ελελεθνζηή (90ε) εκέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ. 

Γηα δηεπθφιπλζε παξαηίζεληαη ζε κνξθή πίλαθα νη θαηεγνξίεο πξνζηίκσλ κε ηηο ζρεηηθέο 

επηβαξχλζεηο: 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 

Πξόζηηκν εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο/αηεινύο πλνπηηθνύ 

Πίλαθα Πιεξνθνξηώλ ή Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο Δλδννκηιηθώλ πλαιιαγώλ  

Πεξίπησζε Πξόζηηκν 

α) Δθπξφζεζκε Τπνβνιή 

πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ 

(παξ.1, εδ. α΄θαη β΄)   

1/1000 επί ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγώλ  

Διάρηζην πξόζηηκν 500€ θαη κέγηζην 2.000€ 

β) Δθπξφζεζκε ππνβνιή 

Σξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ (παξ.1 εδ. γ΄) 

Μόλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηξνπνπνίεζε αθνξά 

ζπλνιηθέο κεηαβνιέο ζην χςνο ησλ πξνο ηεθκεξίσζε 

ζπλαιιαγψλ άλσ ησλ 200.000€: 

 

1/1000 επί ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ (γηα ηηο νπνίεο 

ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο)  

 

Διάρηζην πξόζηηκν 500€ θαη κέγηζην 2.000€ 

γ) Τπνβνιή Αλαθξηβνχο/Αηεινχο 

πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ 

(παξ.1 εδ. δ΄) 

Μόλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αλαθξίβεηα αθνξά 

πνζνζηφ κεγαιύηεξν ηνπ 10% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο 

 

1/1000  επί ησλ πνζψλ πνπ αθνξά ε αλαθξίβεηα 

 

Διάρηζην πξόζηηκν 500€ θαη κέγηζην 2.000€ 

δ) Με Τπνβνιή πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ (παξ.2) 

1/1000 επί ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε 

ηεθκεξίσζεο 

 

Διάρηζην πξόζηηκν 2.500€ θαη κέγηζην 10.000€ 

ε) Δθπξφζεζκε δηάζεζε ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (παξ.3)  

Παξάδνζε κεηαμχ 31
εο

  εκέξαο θαη 60
εο

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο 

 

Πξόζηηκν: 5.000€ 

Παξάδνζε κεηαμχ 61
εο

  εκέξαο θαη 90
εο

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο 

 

Πξόζηηκν: 10.000€ 

Παξάδνζε κεηά ηελ 90
ε
 εκέξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ή κε παξάδνζε 

 

Πξόζηηκν: 20.000€ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 54 δελ εθαξκφδνληαη 

γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα πιεξνθνξηψλ ή ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56. ε πεξίπησζε φκσο δηαπίζησζεο, ζην 

πιαίζην ειέγρνπ, δηάπξαμεο εθ λένπ ηεο ίδηαο παξάβαζεο, εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε 
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ηεο αξρηθήο πξάμεο, ηα ζρεηηθά πξφζηηκα επηβάιινληαη ζην δηπιάζην θαη ζηελ πεξίπησζε 

θάζε επφκελεο ίδηαο παξάβαζεο, ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθψο επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ 

(άξζξν 54 παξ. 3).  

 

2.4.2.Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 

ην πξνυπάξρνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο (λ.2523/1997), δελ είραλ πξνβιεθζεί δηαηάμεηο γηα 

πξφζηηκα ζρεηηθά κε ηηο Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο
24

.   

 

2.4.3.Παξαδείγκαηα  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα:  

 

1.Τπφρξενο ηήξεζεο Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ειεθηξνληθά πλνπηηθφ 

Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ (κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21, ήηνη 

κεηά ην πέξαο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο). 

ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56, κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ηίζεηαη ζην εδάθην β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56.  

Δηδηθφηεξα:  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ κε χςνο 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε 400.000€ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1/1000*400.000€ = 

€400, ην νπνίν βάζεη ηνπ ηηζέκελνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ηνπ β’ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 56 αλέξρεηαη ηειηθά ζε €500.  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ κε χςνο 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε 600.000€ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1/1000*600.000€ = 

€600 (εληφο νξηδνκέλσλ νξίσλ).  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ κε χςνο 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε 2.200.000€ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1/1000*2.200.000€ 

= €2.200, ην νπνίν βάζεη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ β’ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 56 αλέξρεηαη ηειηθά ζε € 2.000.  

                                                             
24

 Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πξνβιέπνληαλ απφ ηα άξζξα 39 θαη 39
Α
 ηνπ Ν. 2238/1994 «Κψδηθαο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» 
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2. Τπφρξενο ηήξεζεο Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ηξνπνπνηεηηθφ 

πλνπηηθφ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ (κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 21, ήηνη κεηά ην πέξαο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο).  

ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ εδαθίνπ γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

56, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ε ηξνπνπνίεζε λα αθνξά κεηαβνιέο ζπλαιιαγψλ ζπλνιηθνχ χςνπο 

άλσ ησλ 200.000€, θαηά απφιπηε ηηκή, κε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ηίζεηαη ζην εδάθην β’ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 56.  

Δηδηθφηεξα:  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ κε ζπλνιηθή δηαθνξά ζην χςνο ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ αξρηθνχ θαη 

ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, 200.000€ δελ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν.  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ κε ζπλνιηθή δηαθνξά ζην χςνο ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ αξρηθνχ θαη 

ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, 210.000€ (άλσ ησλ 200.000€) θαη 

ζπλνιηθφ χςνο ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, 450.000€ 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1/1000*450.000€ = 450€, ην νπνίν βάζεη ηνπ ηηζέκελνπ 

ειαρίζηνπ νξίνπ ηνπ β’ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 56 αλέξρεηαη ηειηθά 

ζε 500€.  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ κε ζπλνιηθή δηαθνξά ζην χςνο ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ αξρηθνχ θαη 

ηξνπνπνηεηηθνχ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ, 210.000€ θαη ζπλνιηθφ χςνο 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, 2.300.000€ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, ην νπνίν βάζεη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ β’ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 56 αλέξρεηαη ηειηθά ζε 2.000€.  

 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηξνπνπνηεηηθψλ 

πλνπηηθψλ Πηλάθσλ Πιεξνθνξηψλ κε ζπλνιηθή ζσξεπηηθή δηαθνξά, θαηά απφιπηε 

ηηκή, ζην χςνο ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ αξρηθνχ θαη ηειεπηαίνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Πίλαθα, 

210.000€ θαη ζπλνιηθφ χςνο ζπλαιιαγψλ πξνο ηεθκεξίσζε, κεηά ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε, 2.300.000€ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 1/1000*2.300.000€ = 2.300€, ην 
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νπνίν βάζεη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ β’ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 56 

αλέξρεηαη ηειηθά ζε 2.000€. 

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο λένπ ηξνπνπνηεηηθνχ Πίλαθα, σο αξρηθφο Πίλαθαο, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ελδερφκελνπ λένπ πξνζηίκνπ, ζεσξείηαη ν ηειεπηαίνο ηξνπνπνηεηηθφο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθε ην πξψην πξφζηηκν. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, σο 

αξρηθφο Πίλαθαο ζεσξείηαη εθείλνο κε ηνλ νπνίν δειψζεθαλ ζπλαιιαγέο χςνπο € 

2.300.000.  

 

2.5.Πξόζηηκν Δθπξόζεζκεο Καηαβνιήο (Άξζξν 57 λ.4174/2013) 

 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 57 κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 

4321/2015 (Α΄ 32), δελ πξνβιέπεηαη πιένλ παξάβαζε νχηε αληίζηνηρν πξφζηηκν γηα 

εθπξφζεζκε θαηαβνιή θφξνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εζφδνπ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ ΚΦΓ. Η θαηάξγεζε ηζρχεη γηα νθεηιέο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ 

εζφδσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαξγεηηθνχ λφκνπ, ήηνη κεηά 

ηηο 21.3.2015. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 πξνέβιεπαλ φηη :  

α) Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ δελ θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε πνζνζηφ 10% 

ηνπ θφξνπ πνπ δελ θαηαβιήζεθε εκπξφζεζκα.  

β) Μεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ην 

παξαπάλσ πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 20% ηνπ θφξνπ.  

γ) Μεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ην 

παξαπάλσ πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30% ηνπ θφξνπ.  

Σν πξφζηηκν απηφ ππνινγίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο κε 

βάζε ην ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν έιεγε ε ζρεηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο. 
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2.6.Πξόζηηκν Αλαθξηβνύο ή κε Τπνβνιήο Γήισζεο  

 

2.6.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξν 58 λ.4174/2013) 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.4337/2015 πξνβιέπεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε (αξρηθή/ηξνπνπνηεηηθή) ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηνπ 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ν θνξνινγνχκελνο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν επί ηεο δηαθνξάο σο 

εμήο:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 

Πξόζηηκν αλαθξηβνύο δήισζεο ή κε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο 

Πξόζηηκν αλαθξηβνύο δήισζεο 
Πξόζηηκν κε ππνβνιήο δήισζεο 

Πνζνζηφ αλαθξίβεηαο Πξφζηηκν επί ηεο δηαθνξάο 

Γηαθνξά απφ 5% - 20% 10% 50% επί ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζηε κε ππνβιεζείζα 

δήισζε 

Γηαθνξά απφ 20%-50% 25% 

Γηαθνξά απφ 50% θαη 

πάλσ 
50% 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4337/2015, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαθνξά ηνπ θφξνπ κεηαμχ πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη θνξνινγηθήο δήισζεο 

ππεξέβαηλε ζε πνζνζηφ ην 50% ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθππηε κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε, 

ρσξίο ε αλαθξίβεηα λα νθείιεηαη ζε πξφζεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, επηβαιιφηαλ πξφζηηκν 

ίζν κε ην 30% ηνπ πνζνχ ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο θφξνπ (παξ. 1 πεξ. β' πξντζρχζαληνο 

άξζξνπ 58). Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4337/2015 πξνβιέπεηαη γηα ηελ σο άλσ πεξίπησζε ε 

επηβνιή πξνζηίκνπ ίζνπ κε ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ (παξ. 1 πεξ. γ' λένπ 

άξζξνπ 58).  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 58, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή 

ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4337/2015 

πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε 
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ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ κε ππνβιεζείζα δήισζε.  

ηελ πεξίπησζε ηεο κε ππνβνιήο δήισζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θφξνο πξνο θαηαβνιή, 

πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ θαη γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, έρεη εθαξκνγή θαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54. 

Δπεηδή ζσξεχνληαη πεξηζζφηεξα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, 

ππεξηζρχεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν πξφζηηκν (άξζξν 62 παξ. 6), θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα επηβάιιεηαη ην κεγαιχηεξν θάζε θνξά πξφζηηκν κεηαμχ απηψλ, δειαδή 

ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2.  

Ωο πξνο ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πξνβιέπεηαη απφδνζε ηειψλ ραξηνζήκνπ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο, γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

ΚΦΓ, λνείηαη σο αλαθξηβήο /κε ππνβνιή δήισζεο ε αληίζηνηρε αλαθξηβήο / κε απφδνζε ησλ 

ηειψλ ραξηνζήκνπ πνπ νθείινληαη. 

 

2.6.2. Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξν 1 λ.2523/1997) 

 

Γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ αλαθξηβή θαη εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη θεθαιαίνπ είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 λ.2523/1997 (βι θαη 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο ζει. 9) 

2.6.3. Παξαδείγκαηα 

 

1. Καηφπηλ ειέγρνπ ζε νληφηεηα ζηηο 22/08/2016, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππέβαιε δήισζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 

30/04/2016. Ο νθεηιφκελνο θφξνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000€. 

Θα επηβιεζνχλ ηα εμήο πξφζηηκα: 

i)  N. 4174/2013  

Φφξνο 5.000,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 (5.000 Υ 50%) 2.500,00 

Σφθνη άξζξνπ 53 (5.000 Υ 0,73% Υ 4 κήλεο) 146,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 7.646,00 
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ii) Ν.2523/1997 

Φφξνο 5.000,00 

Πξνζαπμήζεηο (5.000 Υ 2,50% Υ 4 κήλεο) 500,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 2.500,00 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ίδηα παξάβαζε κε ην Ν.4174/2013 επηθέξεη ηφθνπο θαη 

πξφζηηκα χςνπο 2.646,00 επξψ, ελψ κε ην Ν.2523/1997 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε βεβαίσζε 

πξνζαπμήζεσλ πνζνχ 500,00 επξψ. 

εκεηψλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 δελ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα δηνηθεηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ησλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ. 

 

Γηάγξακκα 2 ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ (άξζξν 58 παξ.2) 

 

 

 

2. Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηελ 20/07/2016 δηαπηζηψζεθε φηη θνξνινγνχκελνο ην 2015 

απέθξπςε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 200.000, ηνλ νπνίν δελ εκθάληζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία 

ηνπ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηαπίζησζε, επίζεο, ηελ ππνβνιή αλαθξηβψλ θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ εηζνδήκαηνο, κε ην χςνο ηεο δηαθνξάο λα αλέξρεηαη ζε 52.000 επξψ. Η ππνβνιή 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 είρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
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ηελ 30/04/2016. Η δηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν ππεξβαίλεη ην 

50% ζε ζρέζε κε ην πνζφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αξρηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ.  

ηνλ θνξνινγνχκελν επηβάιινληαη ηα εμήο πξφζηηκα: 

i)  N. 4174/2013  

Φφξνο 52.000,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 (52.000 Υ 50%) 26.000,00 

Σφθνη άξζξνπ 53 (52.000 Υ 0,73% Υ 3 κήλεο) 1.138,80 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 79.138,80 

 

ii) Ν.2523/1997 

Φφξνο 52.000,00 

Πξνζαπμήζεηο (52.000 Υ 2% Υ 3 κήλεο) 3.120,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 56.160,00 

  

Γηάγξακκα 3 ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ (άξζξν 58 παξ.1) 
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2.7.Πξόζηηκν γηα Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ην Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

 

2.7.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξν 58
Α
 λ.4174/2013) 

 

Με ην άξζξν 58Α ζεζπίδνληαη, γηα πξψηε θνξά δηαθξηηά απφ ηηο ινηπέο θνξνινγίεο, 

πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ΦΠΑ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν. ηηο 

παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 νξίδνληαη «λέεο» παξαβάζεηο γηα ζθνπνχο ΦΠΑ, ελψ κε ηελ 

παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ην πξφζηηκν ΦΠΑ γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο κε ππνβνιήο ή ηεο 

αλαθξηβνχο ππνβνιήο δήισζεο. Σα πξφζηηκα απηά νξίδνληαη σο εμήο: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7 

Πξόζηηκν αλαθξηβνύο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο Φ.Π.Α. 

Δίδνο Παξάβαζεο 

Ύςνο πξνζηίκσλ 

Καηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ Τπνηξνπή ηεο ίδηαο 

παξάβαζεο εληφο 

πεληαεηίαο 

(Γηπιαζηαζκφο ηνπ 

αξρηθνχ πξνζηίκνπ) 

Γεχηεξε ππνηξνπή 

εληφο πεληαεηίαο 

(Σεηξαπιαζηαζκφο 

ηνπ αξρηθνχ 

πξνζηίκνπ) 

Απινπνηεκέλα 

ινγηζηηθά 

πξφηππα 

Πιήξε ινγηζηηθά 

πξφηππα 

1.Με έθδνζε 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ 

50% επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα 

πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ 

ζηνηρείν 

100% 200% 

Καηψηεξν φξην 250€ 500€ 500€/1.000€ 1.000€/2.000€ 

2.Αλαθξηβήο ππνβνιή  

ή κε ππνβνιή δήισζεο 

50% επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα 

πξνέθππηε  
  

3. ε πεξίπησζε 

άζθεζεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο 

λα έρεη ππνβιεζεί 

δήισζε έλαξμεο  

εξγαζηψλ, παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο 

 

(50%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ ΦΠΑ 

πνπ ζα έπξεπε λα είρε απνδνζεί 

γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

  

4. ε θάζε πξφζσπν κε 

ππφρξεν ζε ππνβνιή 

δειψζεσλ ΦΠΑ πνπ 

εθδίδεη θνξνινγηθά 

ζηνηρεία κε  

ΦΠΑ, ρσξίο λα έρεη 

ηέηνηα ππνρξέσζε 

 

(50%) επί ηνπ αλαγξαθφκελνπ 

θφξνπ πνπ δελ απνδφζεθε 
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Σν άξζξν 58Α, σο εηδηθφηεξν, απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 58 (άξζξν 62 παξ. 7), 

γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΦΠΑ. Γεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 58Α αθνξά ζηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ γηα νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ:  

- εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ρξεσζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ, ή  

- κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 

(π.ρ. δειψζεηο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ - παξαδφζεσλ), ή  

- κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο κεδεληθψλ ή πηζησηηθψλ δειψζεσλ,  

δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 58Α, αιιά ην άξζξν 54, αθφκε θαη αλ νη παξαβάζεηο 

δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ, θαζψο νη πξναλαθεξφκελεο ζπληζηνχλ παξαβάζεηο 

δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ παξάβαζε κε ππνβνιήο 

ρξεσζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ έρεη εθαξκνγή ηφζν ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 58Α φζν θαη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 54, θαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 62 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ζσξεχνληαη πεξηζζφηεξα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ίδηα 

παξάβαζε ππεξηζρχεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ απηψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα κε ην άξζξν 58.Α πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α πξνβιέπεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε 

επηβνιή πξνζηίκνπ ΦΠΑ γηα ηε κε έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

έθδνζε αλαθξηβνχο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Σν πξφζηηκν ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο 

ζηνηρείνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην κε 

εθδνζέλ θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Σν πξφζηηκν ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο αλαθξηβνχο 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί κε βάζε ηελ αμία ηνπ ζηνηρείνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

έιεγρν, θαη ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαγξάθεηαη ή αλαινγεί ζην ζηνηρείν πνπ εθδφζεθε αλαθξηβψο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πξφζηηκα ΦΠΑ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α είλαη ηα 

κνλαδηθά πνπ πιένλ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ 

(π.ρ. επηηφπηνο κεξηθφο έιεγρνο) ε κε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ε έθδνζε αλαθξηβψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54. 

Σν πξφζηηκν απηφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, ησλ 

δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο 

ηήξεζεο απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, ζε 
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πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 58A πξνβιέπεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ δήισζε ππνιείπεηαη ηνπ 

πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο δηαθνξάο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνβιέπεηαη επίζεο φηη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο 

δήισζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ κε 

ππνβιεζείζα δήισζε. Δπεηδή φκσο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, γηα ηελ παξάβαζε ηεο κε 

ππνβνιήο δήισζεο έρεη εθαξκνγή θαη ην δηαδηθαζηηθφ πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 54 ππεξηζρχεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν θάζε θνξά πξφζηηκν, βάζεη 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 62.  

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 58Α πξνβιέπεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε επηβνιή πξνζηίκνπ 

ΦΠΑ γηα ιεηηνπξγία επηρείξεζεο ρσξίο λα έρεη ππνβιεζεί δήισζε έλαξμεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο. Σν 

πξνβιεπφκελν πξφζηηκν νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ ΦΠΑ πνπ ζα 

έπξεπε λα είρε απνδνζεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο κε 

δεισζείζαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ έιεγρν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδεηαη, θαηφπηλ 

ειέγρνπ, απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, σο απνηέιεζκα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο ρσξίο 

ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ φξν «κε δήισζε έλαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο ππνθείκελσλ, αιιά απαιιαζζφκελσλ απφ ηνλ ΦΠΑ 

πξνζψπσλ, ηα νπνία μεθηλνχλ κηα λέα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ππάγεηαη ζε θφξν, ρσξίο λα 

ππνβάιινπλ ζην κεηξψν ηελ πξνβιεπφκελε δήισζε κεηαβνιήο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε κε ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιήο θαηά ηα αλσηέξσ δελ επηζχξεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 3 εθφζνλ νη θνξνινγεηέεο πξάμεηο θαηαρσξνχληαη 

θαλνληθά ζηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιιεη ν ππνθείκελνο.  

Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 58Α πξνβιέπεηαη, επίζεο γηα πξψηε θνξά, ε επηβνιή 

πξνζηίκνπ γηα έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ΦΠΑ απφ πξφζσπα κε ππφρξεα ζε 
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ππνβνιή δήισζεο. Σν πξνβιεπφκελν πξφζηηκν νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) επί ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ θαθψο εθδφζεθε, αθνχ 

δελ είρε ηέηνην δηθαίσκα ν εθδφηεο ηνπ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θφξνο απηφο δελ 

απνδφζεθε ζην Γεκφζην. 

Σν πξφζηηκν απηφ θαηαιακβάλεη ηα πξφζσπα εθείλα ηα νπνία παξαλφκσο επηβάιινπλ 

ΦΠΑ ζε ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, είηε γηαηί απηέο είλαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

θφξνπ είηε γηαηί είλαη απαιιαζζφκελεο είηε γηαηί ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ππνθείκελνπ ζηνλ θφξν (ηδηψηεο). Πιελ φκσο, φπσο πξνβιέπεηαη κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000), «νπνηνδήπνηε πξόζσπν ρξεώλεη θόξν ζε 

θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ εθδίδεη, ππνρξενύηαη ζηελ απόδνζε ηνπ θόξνπ απηνύ ζην Γεκόζην». 

πλεπψο, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηνλ έιεγρν φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηέηνηεο πξάμεηο θαη 

ν ΦΠΑ δελ έρεη απνδνζεί ζην Γεκφζην, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 58Α.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην άξζξν 58.Α σο εηδηθφηεξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή 

θαη ηνπ άξζξνπ 58 γηα ηηο παξαβάζεηο ΦΠΑ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη απηφ δελ ηζρχεη γηα ηηο παξαβάζεηο άιισλ θνξνινγηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη 

ηαπηφρξνλα, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ, πρ. παξαβάζεηο αλαθξίβεηαο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα δχν άξζξα θαη δελ 

ηίζεηαη δήηεκα ζψξεπζεο.  

 

2.7.2. Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξν 1 λ.2523/1997) 

 

Γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ αλαθξηβή θαη εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α. είραλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 λ.2523/1997 (βι θαη παξάγξαθν 2.2.2. ηεο 

παξνχζαο ζει. 9) 

 

2.7.3. Παξάδεηγκα 

  

Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηελ 20/07/2016 δηαπηζηψζεθε φηη θνξνινγνχκελνο ην 2015 

απέθξπςε θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 200.000, ηνλ νπνίν δελ εκθάληζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία 

ηνπ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηαπίζησζε, επίζεο, ηελ ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο Φ.Π.Α., 

κε ην χςνο ηεο δηαθνξάο λα αλέξρεηαη ζε 46.000 επξψ. Η ππνβνιή δήισζεο Φ.Π.Α. 
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θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 είρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 28/02/2016. ηνλ θνξνινγνχκελν 

επηβάιινληαη ηα εμήο πξφζηηκα:  

i)  N. 4174/2013  

Φφξνο 46.000,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 (46.000 Υ 50%) 23.000,00 

Σφθνη άξζξνπ 53 (46.000 Υ 0,73% Υ 5 κήλεο) 1.679,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 70.679,00 

 

ii) Ν.2523/1997 

Φφξνο 46.000,00 

Πξνζαπμήζεηο (46.000 Υ 3% Υ 5 κήλεο) 6.900,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 52.900,00 

 

Γηάγξακκα 4 ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ (άξζξν 58Α) 

 

 

2.8.Πξόζηηκν κε Καηαβνιήο Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ  

 

2.8.1.Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξν 59 λ.4174/2013) 

  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξάγξαθν 

9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015, εμνξζνινγίδεηαη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ γηα ηηο 
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παξαβάζεηο ηεο ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνχκελσλ 

θφξσλ, θαη πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηά φηη ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη, κφλνλ εθφζνλ νη 

παξαβάζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο εθπξφζεζκεο 

ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ θαη εθπξφζεζκεο απφδνζεο απηνχ, επηβάιιεηαη 

κφλν ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 θαη ππνινγίδεηαη θαη ν ηφθνο ηνπ άξζξνπ 53, φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 59, δελ επηβάιιεηαη απηφ ηνπ 

άξζξνπ 58 (άξζξν 62 παξ. 7)  

Δηδηθφηεξα:  

 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ απφ ηελ νπνία ζα 

πξνέθππηε ππνρξέσζε απφδνζεο θφξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνζνζηνχ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηε κε ππνβιεζείζα δήισζε.  

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ απφ 

ηελ νπνία πξνθχπηεη θφξνο πξνο θαηαβνιή, πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ θαη γηα ηελ 

νπνία εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, έρεη εθαξκνγή θαη ε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54. Δπεηδή ζσξεχνληαη πεξηζζφηεξα πξφζηηκα πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, ππεξηζρχεη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν 

πξφζηηκν (άξζ. 62, παξ. 6), θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επηβάιιεηαη ην κεγαιχηεξν θάζε 

θνξά πξφζηηκν κεηαμχ απηψλ, δειαδή ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1.  

Σέινο, κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015 νξίδεηαη φηη 

νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηά πεξίπησζε, 

εθαξκφδνληαη γηα πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ ή επηβνιήο πξνζηίκνπ, ηέινπο 

ή εηζθνξάο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λένπ λφκνπ θαη αθνξνχλ 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πεξηφδνπο ή ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηηο 31.12.2013 ή ππνζέζεηο 

απφ 1.1.2014, γηα ηηο νπνίεο είραλ εθαξκνγή απφ 1.1.2014 νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 

ηνπ λ. 4174/2013, εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπο ζπλεπάγεηαη επλντθφηεξν θαζεζηψο γηα ηνλ 

ππφρξεν.  

Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη γηα εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, πνπ 

έπξεπε λα ππνβιεζνχλ ή ππνβιήζεθαλ απφ 1.1.2014 θαη κεηά θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 
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εθδνζεί πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59, φπσο απηφ ίζρπε πξηλ ηνλ λ. 

4337/2015, ζα επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54.   

 

2.8.2. Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 

Γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ αλαθξηβή θαη εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ 

θφξσλ είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 λ.2523/1997 (βι θαη παξάγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο ζει. 9) 

 

2.8.3. Παξάδεηγκα  

 

Έζησ φηη θαηφπηλ ειέγρνπ δηαπηζηψλεηαη ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ 

θφξνπ απφ ππφρξεν πνπ ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, θαη πξνθχπηεη επηπιένλ θφξνο πνζνχ 

1.000 επξψ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

ήηαλ 30.6.2015. Η παξάβαζε δηαπηζηψλεηαη ζηηο 20.10.2015. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

θνξνινγνχκελνο ζα θαηαβάιεη: 

 

i)  N. 4174/2013  

Φφξνο 1.000,00 

Πξφζηηκν άξζξνπ 59 (50% επί ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνχ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζηε κε ππνβιεζείζα δήισζε)  
500,00 

Σφθνο άξζξνπ 53 (0,73*4 κήλεο θαζπζηέξεζεο)  29,20 

πλνιηθή νθεηιή πξνο θαηαβνιή  1.529,20 

 

ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 7, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 3 παξ. 10 λ. 4337/2015, δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ έρεη εθαξκνγή ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

62 ΚΦΓ, θαζψο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ 

θφξνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ πξνο θαηαβνιή δελ πξνβιέπεηαη πξφζηηκν 

δηαδηθαζηηθήο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 54 ΚΦΓ.  
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ii) Ν.2523/1997 

Φφξνο 1.000,00 

Πξνζαπμήζεηο (1.000 Υ 3% Υ 4 κήλεο) 120,00 

ύλνιν πξνο θαηαβνιή 1.120,00 

 

Γηάγξακκα 5 ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ (άξζξν 59) 

 

 

2.9 Παξεκπόδηζε, ππόζαιςε θαη ζπλέξγεηα  

  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 νξίδεηαη φηη θάζε πξφζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ή απνπεηξάηαη 

λα παξεκπνδίζεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΦΓ ή ππνζάιπεη ή ππνθηλεί άιιν 

πξφζσπν ή ζπλεξγεί κε άιιν πξφζσπν γηα ηε δηάπξαμε παξάβαζεο ηνπ ΚΦΓ ππφθεηηαη ζηα 

ίδηα πξφζηηκα πνπ ππφθεηηαη ν θνξνινγνχκελνο. 

 

2.10.Δηδηθή Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία - Δλδηθνθαλήο Πξνζθπγή
25

 

 

Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή είλαη ε ππνρξεσηηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Αξρψλ πνπ έρνπλ εθδψζεη κηα θαηαινγηζηηθή πξάμε. Απνηειεί κέζν δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ 

                                                             
25

 Καιαθαηάθε, Κ., (2015), Φνξνινγηθό Πνηλνιόγην Ν.4174/2013-Σπγθξηηηθέο δηαθνξέο κε ηελ πξνγελέζηεξε 

λνκνζεζία Ν.2523/1997-Πξνηάζεηο βειηίσζεο, Αζήλα, ζει. 62. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Ν.4174/2013

Ν.2523/1997

ΦΟΡΟ

ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΣΟΚΟΙ



48 
 

ηεο ππφζεζεο απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε θαη είλαη ππνρξεσηηθφ πξνζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο 

δίθεο, ε κε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ επηθέξεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο, 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.  

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 63 αλαθέξεη φηη ν ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε 

πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή ζε πεξίπησζε ζησπεξήο 

άξλεζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο 

ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ). Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε 

θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή παξέιεηςε ηελ έθδνζή ηεο θαη πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία ν ππφρξενο βαζίδεη ην αίηεκά ηνπ. Με ηνλ 

φξν ελδηθνθαλήο πξνζθπγή λνείηαη, βεβαίσο, ε δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξέρεηαη εμνπζία γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεο θαη ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο. Η άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ησλ 

πξνζθπγψλ νπζίαο, φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 45 παξάγξαθνο 2 ηνπ Π.Γ. 18/1989 θαη 63 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.   

Οη ζεκαληηθφηεξνη ξφινη ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο είλαη νη αθφινπζνη :   

α) Ο απηνέιεγρνο ηεο Γηνίθεζεο.  

β) Η πιεξέζηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη απινχζηεξε έλλνκε πξνζηαζία ηνπ δηνηθνπκέλνπ, 

αθνχ ε Γηνίθεζε έρεη εμ νξηζκνχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επέκβαζεο ζηελ πξάμε ηεο απφ 

ηνλ δηθαζηή, ηδίσο ηνλ αθπξσηηθφ αιιά θαη ηνλ δηθαζηή ηεο νπζίαο.  

γ) Η απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηαθνξά είηε επηιχεηαη ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν, είηε ν δηνηθνχκελνο πείζεηαη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζήο ηεο ή γηα ηελ έιιεηςε 

πηζαλνηήησλ επδνθίκεζεο ηπρφλ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, είηε ε ππφζεζε θζάλεη ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηή εθθαζαξηζκέλε θαηά ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ κέξνο ηεο, ηνπιάρηζηνλ δε 

απαιιαγκέλε απφ ηππηθά ειαηηψκαηα, φπσο αλαξκνδηφηεηα θαη έιιεηςε αηηηνινγίαο.  

Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

θνξνινγνχκελνο θαηαβάιιεη ην ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Δληφο 120 εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ε Τπεξεζία 

Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο  (Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ) εθδίδεη απφθαζε, ηελ νπνία 

θνηλνπνηεί ζηνλ ππφρξεν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζθπγή, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ 
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ηνλ ππφρξεν θαη ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζε.  
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Β. ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 

2.11.Παξαβάζεηο Φνξνδηαθπγήο 

2.11.1. Ιζρύνλ Ννκνζεηηθό Πιαίζην (άξζξα 55, 55
Α
 θαη 66 λ.4174/2013)  

 

2.11.1α. Γεληθά (άξζξν 55 λ.4174/2013) 

 

Ωο «θνξνδηαθπγή» ινγίδεηαη :  

1. Η απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ  

Η απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο.  Ωο 

απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ λνείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαρσξνχληαη 

ζηα βηβιία αλχπαξθηεο ή εηθνληθέο νιηθά ή κεξηθά δαπάλεο ή γίλεηαη επίθιεζε ζηε 

θνξνινγηθή δήισζε ηέηνησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη θαζαξά εηζνδήκαηα ή λα 

εκθαλίδνληαη απηά κεησκέλα.   

2. Η κε απφδνζε, ε αλαθξηβήο απφδνζε Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ.  

Η κε απφδνζε, αλαθξηβήο απφδνζε, ζπκςεθηζκφο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, 

θαζψο θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο κε ζθνπφ ηε κε 

πιεξσκή ησλ παξαπάλσ θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ ε ππνβνιή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (θφξνη πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Ν.4174/2013).  

3.  Η επηζηξνθή θφξνπ θαηφπηλ παξαπιάλεζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο Η είζπξαμε 

επηζηξνθήο ησλ παξαπάλσ θφξσλ (Φ.Π.Α., παξαθξαηνχκελνη, επηξξηπηφκελνη) απφ ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ παξαπιάλεζή ηεο κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο 

αιεζηλψλ ή κε αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ.  

4. Η έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ε λφζεπζή ηνπο.  

Θεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξηζε ηειεί ζε γλψζε ηνπ 

ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ.  Θεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην 
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θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ νη αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξσηφηππν θαη ζην αληίηππν 

απηνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο είλαη δηαθνξεηηθέο
26

.  

 

2.11.1β.Παξαπνκπή εγθιεκάησλ θνξνδηαθπγήο ζε πνηληθή δίθε (άξζξν 55
Α
 λ.4174/2013) 

 

Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015 εηζάγεηαη λέν άξζξν 55Α ζηνλ ΚΦΓ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ απνζαθελίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο πνηληθψλ θπξψζεσλ, παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία 

επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, απφ ηηο ινηπέο, γηα ηηο νπνίεο ζα επηβάιινληαη κφλν 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

Καη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 55Α, κε ην πέξαο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηελ 

έθδνζε νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

ζα παξαπέκπεη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία κφλν ηηο παξαβάζεηο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ εγθιήκαηα 

θνξνδηαθπγήο θαηά ην λέν άξζξν 66, κε ηελ ππνβνιή κελπηήξηαο αλαθνξάο, ακειιεηί 

(άκεζα, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε). Η πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπαγγέιησο. Η πνηληθή 

δηαδηθαζία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηπρφλ άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

Δπίζεο, πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο έλαξμεο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 

θνξνδηαθπγήο, κε ζεκείν έλαξμεο απηνχ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο, επί άζθεζεο 

πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην, ή ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο, 

ιφγσ παξφδνπ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο (άξζξν 55Α παξ. 3). 

 

2.11.1γ.Δγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο (άξζξν 66 λ.4174/2013) 

 

 1. Έγθιεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο κε πξφζεζε: 

 

                                                             
26

 Απφ ηελ 17.10.2015 θαη εθεμήο δελ ζα επηβάιινληαη πξφζηηκα γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ: 

α. Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ.  

β. Έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

γ. Έθδνζε - Λήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

δ. Νφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

ε. Καηαρψξηζε ζηα βηβιία αγνξψλ ή εμφδσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν.  
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  α) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο 

αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη απφ ηα φξγαλα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε πεγή ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη δήισζε ή ππνβάιινληαο αλαθξηβή δήισζε ή 

θαηαρσξίδνληαο ζηα ινγηζηηθά αξρεία εηθνληθέο (νιηθά ή κεξηθά) δαπάλεο ή επηθαινχκελνο 

ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνηεο δαπάλεο, ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέα χιε ή λα 

εκθαλίδεηαη απηή κεησκέλε, 

 

  β) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ θφξνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ 

θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη 

αλαθξηβψο απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο παξαπιαλά ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ παξάζηαζε 

ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε ηελ αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ 

γεγνλφησλ θαη δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο 

ή ιακβάλεη επηζηξνθή, θαζψο θαη φπνηνο δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο, 

 

  γ) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο 

ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ. 

 

2. Παξαθξαηνχκελνη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο είλαη εθείλνη πνπ ξεηά νξίδνληαη ζε επί 

κέξνπο δηαηάμεηο φηη παξαθξαηνχληαη θαη ηειηθά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ή άιιν θνξέα απφ 

πξφζσπν δηάθνξν ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγνχκελνπ. 

 

 3. Όπνηνο δηαπξάηηεη έγθιεκα θνξνδηαθπγήο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηε παξάγξαθν 1 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ: α) αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα 

θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα ή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη αλά 

θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ αλά είδνο θφξνπ, ή β) αλ 

ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο πνπ δελ απνδφζεθε ή 

απνδφζεθε αλαθξηβψο ή επεζηξάθε ή ζπκςεθίζηεθε ή εμέπεζε ή δηαθξαηείηαη ππεξβαίλεη 

αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο: αα) ηηο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, εθφζνλ αθνξά 

θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ββ) ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ αλά είδνο θφξνπ, ηέινπο 

ή εηζθνξάο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 
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4. Δπηβάιιεηαη θάζεηξμε αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ππεξβαίλεη αλά θνξνινγηθφ ή δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) 

επξψ, εθφζνλ αθνξά θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ή ηηο εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) 

επξψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο. 

 

5. Όπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φπνηνο απνδέρεηαη 

εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ή λνζεχεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαθεχγεη ή 

κε ηελ πιεξσκή θφξνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ, εθηφο 

θαη αλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάπξαμε ή ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο 

απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, νπφηε ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κφλν γηα ηελ 

ηειεπηαία σο απηνπξγφο ή ζπκκέηνρνο. Δηδηθά, φπνηνο εθδίδεη ή απνδέρεηαη εηθνληθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, 

ηηκσξείηαη: 

α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) επξψ 

θαη  

β) κε θάζεηξμε έσο δέθα (10) έηε, εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

(200.000) επξψ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ νξίσλ δελ ππνινγίδνληαη θνξνινγηθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάπξαμε ή ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, νπφηε ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κφλν γηα ηελ ηειεπηαία σο απηνπξγφο 

ή ζπκκέηνρνο.  

Θεσξείηαη σο πιαζηφ θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο αξκφδηαο 

θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξηζε ηειεί ζε 

γλψζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ.  

Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην πεξηερφκελν θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ.  

Δηθνληθφ είλαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην 

ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή ζηελ νπνία ην έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν είλαη άγλσζην θνξνινγηθψο πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα 
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φηη δελ έρεη δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ νχηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη 

ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

επηρείξεζε ή λνκηθή νληφηεηα ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη 

παληειψο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπφηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε 

πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνχ ππεπζχλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη. 

Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηψηεξε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο αλαθξηβή, ελψ ηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη 

σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο. Γελ είλαη εηθνληθφ γηα ηνλ ιήπηε ην 

θνξνινγηθφ ζηνηρείν ην νπνίν αθνξά πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αλ ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζηνηρείν. 

 

6. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ηδίσο ππφςε ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ 

απνθξχθηεθε ή δελ απνδφζεθε θαη ε δηάξθεηα ηεο απφθξπςεο ή κε απφδνζεο ή αλαθξηβνχο 

απφδνζεο ή δηαθξάηεζεο. Η κεηαρείξηζε απφ ηνλ δξάζηε ηδηαηηέξσλ ηερλαζκάησλ ζπληζηά 

επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. 

 

2.11.2.Πξνγελέζηεξν Ννκνζεηηθό Πιαίζην (Άξζξα 17, 18 θαη 19 λ.2523/1997) 

 

2.11.2α.Αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ηελ ππνβνιή αλαθξηβνύο    

δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο (άξζξν 17 λ.2523/1997) 

 

1.Όπνηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, απνθξχπηεη θαζαξά 

εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε πεγή, παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη δήισζε ή ππνβάιινληαο 

αλαθξηβή δήισζε, ηειεί αδίθεκα θνξνδηαθπγήο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο.  

Ωο απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ λνείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία εηθνληθέο νιηθά ή κεξηθά δαπάλεο ή γίλεηαη επίθιεζε ζηε 

θνξνινγηθή δήισζε ηέηνησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη θαζαξά εηζνδήκαηα ή λα 

εκθαλίδνληαη απηά κεησκέλα.  

2.Ο δξάζηεο ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ ηηκσξείηαη:  
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α) κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα 

θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ 

ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαη  

β) «κε θάζεηξμε», εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ 

απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θά8ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(150.000) επξψ. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δηάξθεηα ηεο 

απφθξπςεο.  

3.Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ:  

α) σο θαζαξφ εηζφδεκα λνείηαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

απηψλ πνπ έρεη απνθξπβεί θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ 

άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994, ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πνπ έρεη 

απνθξπβεί θαη  

β) σο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην θαζαξφ εηζφδεκα λνείηαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν θφξνο πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2238/1994 γηα ην 

εηζφδεκα απηφ θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 

λ. 2238/1994 ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ζηα θαζαξά απηά θνξνινγεηέα θέξδε 

ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ ηζρχεη γηα θαζέλα απφ απηά.  

4.Αδίθεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη θαη φπνηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή φξνπ 

πινίσλ δελ απνδίδεη ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ, ηηκσξνχκελνο κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ δελ απνδφζεθε γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν ππεξβαίλεη ηα δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) 

εηψλ, εθφζνλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ δελ απνδφζεθε ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο 

(150.000) επξψ.  
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2.11.2β.Αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα κε απόδνζε ή αλαθξηβή απόδνζε Φ.Π.Α. θαη 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, ηειώλ ή εηζθνξώλ (άξζξν 18 λ.2523/1997) 

1.Όπνηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή 

εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο 

παξαπιαλά ηε θνξνινγηθή αξρή κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε ηελ 

αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ θαη ιακβάλεη επηζηξνθή, θαζψο θαη 

φπνηνο δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο, ηηκσξείηαη:  

α) κε θπιάθηζε εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην 

πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε 

εηήζηα βάζε έσο ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ,  

β) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ 

θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζζεθε ή δελ απνδφζεθε ή 

απνδφζεθε αλαθξηβψο, αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) 

επξψ κέρξη ην πνζφ ησλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) επξψ θαη  

γ) «κε θάζεηξμε» εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ηα εβδνκήληα πέληε 

ρηιηάδεο (75.000) επξψ. ε πεξίπησζε ζπξξνήο πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ θφξσλ, ηειψλ ή 

εηζθνξψλ ηα σο άλσ πνζά ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κεξηθφηεξν θφξν, ηέινο ή 

εηζθνξά. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δηάξθεηα ηεο κε 

απφδνζεο ή αλαθξηβνχο απφδνζεο ή δηαθξάηεζεο ηέηνησλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ. 

2.Παξαθξαηνχκελνη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο είλαη εθείλνη πνπ ξεηά νξίδνληαη ζε επί κέξνπο 

δηαηάμεηο φηη παξαθξαηνχληαη θαη ηειηθά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ή άιιν θνξέα απφ 

πξφζσπν δηάθνξν ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγνπκέλνπ.  

3.Αλ ε δηάξθεηα ηεο κε απφδνζεο ή αλαθξηβνχο απφδνζεο ή δηαθξάηεζεο ηέηνησλ θφξσλ, 

ηειψλ ή εηζθνξψλ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ν ππαίηηνο απαιιάζζεηαη, εθφζνλ 

θαηαβιεζνχλ, απφ ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο, νη θαηά πεξίπησζε 

νθεηιφκελνη θφξνη, ηέιε ή εηζθνξέο κε ηηο θάζε είδνπο πξνβιεπφκελεο πξνζαπμήζεηο, ηέιε 

θαη Πξφζηηκα επί απηψλ. Δάλ ε θαηαβνιή ζπληειεζηεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε έηνπο, αιιά πξηλ 

ηε ιήμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζε πξψην βαζκφ, επηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε θαηά ην 

άξζξν 83 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.  
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2.11.2γ.Αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, 

θαζώο θαη γηα κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. 

 

1.Όπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φπνηνο απνδέρεηαη 

εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ή λνζεχεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαθεχγεη ή 

κε ηελ πιεξσκή θφξνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Δηδηθά, φπνηνο εθδίδεη ή απνδέρεηαη εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή  

ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, ηηκσξείηαη:  

α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη  

β) «κε θάζεηξμε», εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) 

επξψ.  

Όηαλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ 

πιαζηφηεηα ή εηθνληθφηεηα ησλ νπνίσλ θαηαδηθάδεηαη ν δξάζηεο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

δηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ (235.000) επξψ, επηβάιιεηαη σο παξεπφκελε πνηλή ην 

θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ, εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη γεληθά 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο απηνχ κέρξη έλα (1) κήλα. Η εθηέιεζε ηεο παξεπφκελεο απηήο 

πνηλήο νπδεκία αζθεί επίδξαζε ζηηο ελνρηθέο ζρέζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία κε ηνπο κηζζσηνχο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ κε ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 

2.Σν αδίθεκα ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη απηνηειέο θαη αλεμάξηεην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο ινηπέο πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ Δ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ 

 

3.1.Καλαδάο
27

 

 

Ο Καλαδάο είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ρψξα ηεο γεο. Οη επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ Καλαδά ήηαλ κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ζηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηζρπξήο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, ηεο βειηίσζεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ (ιφγσ 

ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηδίσο ηνπ πεηξειαίνπ) αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο (ηδίσο ησλ γπλαηθψλ). Παξάιιεια, ε αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε πιενλάζκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηα απξνζδφθεηα 

θέξδε (windfall gains) ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, γηα ηε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ ειάθξπλζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. 

Οη θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε νηθνλνκία ηνπ Καλαδά αθνξνχλ ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ελφςεη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Παξάιιεια, ε επθνξία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηα 

απξνζδφθεηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Η νηθνλνκία ηεο ρψξαο επέδεημε αμηφινγε πξνζαξκνγή ζηελ παξνχζα δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε, θαζψο ηα θεθάιαηα θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ κεηαθηλήζεθαλ άκεζα απφ ηελ 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα πξνο ηνπο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνζζείζα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δηαηήξεζε ππφ έιεγρν ηνλ πιεζσξηζκφ 

θαη ηα δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα επέηξεςαλ ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. 

Η θνξνινγηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ Καλαδηθή Τπεξεζία 

Δζφδσλ (Canada Revenue Agency (CRA)), παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά θαησηέξσ
28

: 

  

                                                             
27

 Grant Thornton, (2015), Be aware of penalties and interest, http://www.taxplanningguide.ca/tax-planning-

guide/section-4-everyone/be-aware-penalties-interest/ Σειεπηαία επίζθεςε: 18/8/2016. 
28

 Government of Canada, (2015), Interest and penalties, http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-

tx/ntrst/menu-eng.html, Σειεπηαία επίζθεςε:18/8/2016 

http://www.taxplanningguide.ca/tax-planning-guide/section-4-everyone/be-aware-penalties-interest/
http://www.taxplanningguide.ca/tax-planning-guide/section-4-everyone/be-aware-penalties-interest/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/ntrst/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/ntrst/menu-eng.html
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ΠΙΝΑΚΑ 8  

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη ηόθνη ζηνλ Καλαδά 

Δίδνο Παξάβαζεο Υξεκαηηθή Πνηλή 

1.Δθπξόζεζκε ππνβνιή 

δήισζεο γηα ην έηνο 2015 

Πξφζηηκν 5% επί ηνπ κε απνδνζέληνο πνζνχ θαη 

επηπιένλ 1% ηφθνο γηα θάζε κήλα εθπξνζέζκνπ έσο 12 

κήλεο. 

Μέγηζηε πνηλή 17% επί ηνπ κε απνδνζέληνο πνζνχ 

2.Δθπξόζεζκε ππνβνιή 

δήισζεο γηα ηα έηε 2012, 2013 

θαη 2014 

Πξφζηηκν 10% επί ηνπ κε απνδνζέληνο πνζνχ θαη 

επηπιένλ 2% ηφθνο γηα θάζε κήλα εθπξνζέζκνπ έσο 20 

κήλεο. 

Μέγηζηε πνηλή 50% επί ηνπ κε απνδνζέληνο πνζνχ 

3.Τπνβνιή αλαθξηβνύο 

δήισζεο ή κε  ππνβνιή 

δήισζεο από ην 

θνξνινγνύκελν, ελ γλώζεη ηνπ ή 

από βαξηά ακέιεηα 

Πξφζηηκν ίζν κε ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηνπ πνζνχ 

ησλ 100$ θαη ηνπ 50% ηνπ δηαθπγφληνο θφξνπ ή ηεο 

εζθαικέλσο ππνινγηζζείζαο σθέιεηαο  

4.Τπνβνιή αλαθξηβνύο 

δήισζεο ή κε  ππνβνιή 

δήισζεο από ην 

θνξνινγνύκελν, ιόγσ 

θνξνδηαθπγήο 

Πξφζηηκν 50% έσο 200% ηνπ δηαθπγφληνο θφξνπ   

 

 ηηο πεξηπηψζεηο 3 θαη 4, αλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζέιζεη νηθεηνζειψο θαη 

απνθαιχςεη ηα κε δεισζέληα εηζνδήκαηά ηνπ, πξνβιέπεηαη δηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζηίκσλ θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ κε ηνλ αλαινγνχληα ηφθν (Voluntary Disclosures 

Program). 

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, αλ ηα ππνινγηζζέληα πξφζηηκα θαη ηφθνη νθείινληαη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, νη δηαηάμεηο δίλνπλ ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνλ Τπνπξγφ λα δηαγξάςεη ή λα αθπξψζεη ηα επηβιεζέληα πξφζηηκα θαη 

ηνπο ηφθνπο. 

 Αζηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη γηα ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ, φρη κφλν ζε 

θνξνινγνχκελνπο θαη ινγηζηέο αιιά θαη ζε ηξίηνπο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

i) Γηα παξνρή ζπκβνπιψλ ή γηα ζπκκεηνρή ζηελ ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ θαη  

ii) Γηα παξνρή θνξνινγηθνχ αζχινπ ή άιιεο θνξνινγηθήο «ηαθηνπνίεζεο» πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ή ηε κε ππνβνιή δήισζεο, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιν πξφζσπν (planner penalty). 
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 Σέινο, νη θνξνινγνχκελνη θαη νη ζχκβνπινί ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ 

δειψζεηο φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ, ε δήισζε απηή δελ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηχπν θαη 

πεξηερφκελν, ηφηε ν ππφρξενο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν θαη ε Καλαδηθή Τπεξεζία Δζφδσλ δελ 

αλαγλσξίδεη ηε θνξνινγηθή απαιιαγή ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

3.2.Ιξιαλδία
29

 

 

Σν «ζαχκα ηεο θέιηηθεο ηίγξεο» νξηνζεηείηαη απφ ην 1987 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000. Οη 

ηέζζεξηο πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ήηαλ νη εμήο:   

 ε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ην 1992,  

 ε αχμεζε ηεο ξνήο επξσπατθψλ πφξσλ απφ ηα δηαζξσηηθά ηακεία, ηα 

 ν «κνληέιν ηεο ζπκθσλίαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ» θαη, θπξίσο,  

 ε έθξεμε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, εηδηθά ζηνπο θιάδνπο ηεο αλαπηπζζφκελεο 

πιεξνθνξηθήο.  

Η εληαία αγνξά ζπλφδεπζε ηελ απειεπζέξσζε ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, νη επξσπατθνί 

πφξνη επλννχζαλ ηελ Ιξιαλδία γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ππνδνκψλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαίξσλ έζεηε ζε θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ. 

Η Ιξιαλδία κέζα ζε δέθα ρξφληα είδε δηαδνρηθά θχκαηα επελδχζεσλ λα δεκηνπξγνχλ 

«ζπκπιέγκαηα εηαηξεηψλ», θαηά θαλφλα παξεκθεξψλ εηαηξεηψλ (αληαγσληζηηθέο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο), κε ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο, πνπ κεηά απφ ιίγν θαηξφ 

απέθηεζαλ ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο θαη κε ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο. Με εμαίξεζε δχν ρξνληέο, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, κέρξη ην 2000, ήηαλ 7-12% εηεζίσο. Απφ ηηο 68 κνλάδεο ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ησλ 15, ε Ιξιαλδία έθζαζε ζην 100. Σελ ίδηα πεξίνδν, δηαηήξεζε 

ρακειά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, είρε πιενλαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πξνρψξεζε ζε κείσζε 

ησλ θφξσλ επί ησλ κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα θξαηά ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζε κέηξηα 

επίπεδα. Μείσζε ην δεκφζην ρξένο ηεο απφ 110% ζε 60% ηνπ ΑΔΠ. Η απαζρφιεζε 

απμήζεθε ζε πξσηνθαλή επίπεδα απφ ην 1,1 εθαηνκκχξην, φπνπ βξηζθφηαλ παξαδνζηαθά, ζην 

1,6 κε ηε ξνή ησλ κεηαλαζηψλ λα θαιχπηεη ηελ ηεξάζηηα απηή αχμεζε, ελψ ε αλεξγία έπεζε 

                                                             
29

 Revenue, (2016), Interest and Penalties http://www.revenue.ie/en/tax/vat/guide/interest-penalties.html 

Σειεπηαία επίζθεςε: 18/8/2016  

http://www.revenue.ie/en/tax/vat/guide/interest-penalties.html
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απφ ην 17% ζην 3%. Οη κηζζνί αθνινχζεζαλ επίζεο αλνδηθή πνξεία. Η Δ.Δ. απνηεινχζε 

πιένλ ηνλ βαζηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Ιξιαλδίαο (40% ησλ εμαγσγψλ), ελψ απμήζεθε θαη ην 

κεξίδην ησλ ΗΠΑ (17%) θαη πεξηνξίζηεθε απηφ ηεο Αγγιίαο (20%). 

Η πνιηηηθή απηή εμάληιεζε ηα φξηά ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Γχν ήηαλ νη 

βαζηθνί παξάγνληεο: ε θξίζε ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε έιεπζε λέσλ δηεθδηθεηψλ 

ησλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ ηελ Οπγγαξία θαη άιιεο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο. Σφηε μεθίλεζε 

ε πνιηηηθή ηεο επέθηαζεο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, πνιηηηθή 

πξνζθηιήο ηφηε ηφζν ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ηελ Αγγιία. 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ ήδε απειεπζεξσκέλν θαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

Ιξιαλδίαο δηεπθφιπλε αθάληαζηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηεξάζηηαο «θνχζθαο» γχξσ απφ ηε 

ζηέγε. Η ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ έιαβε ηηο ζπλήζεηο δηαζηάζεηο. Με ηνλ κέζν κηζζφ 

λα έρεη θζάζεη ζηα 4.000 επξψ κεληαίσο (πεξίπνπ 50.000 εηεζίσο), ε πξνζθνξά δαλείσλ ηεο 

ηάμεο ησλ 300-400.000 επξψ θάληαδε απφιπηα ξεαιηζηηθή. Δθηηκάηαη φηη ηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα ζήκεξα θηάλνπλ πεξίπνπ ζην 200% ηνπ ηξιαλδηθνχ ΑΔΠ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο 

εθηηλάρηεθε απφ ην 10% ζην 26% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε ζπλερήο άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

ελζάξξπλε θαηαλαισηέο θαη ηξάπεδεο ζε ζπλερή επέθηαζε. 

Οη ηξάπεδεο θπζηθά δαλείδνληαλ απφ ηε δηεζλή αγνξά κε ηα ρακειά επηηφθηα ηεο επνρήο 

θαη, ζε αληίζεζε κε ηηο ΗΠΑ, θαηά θαλφλα δελ ηηηινπνηνχζαλ νχηε πνπινχζαλ ηα δάλεηα ζε 

ηξίηνπο άιισλ ρσξψλ. Με ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 νη ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο 

βξέζεθαλ κε ηνπο «ηνμηθνχο ηίηινπο» ζηα ρέξηα ηνπο, δελ κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ ηνπο 

δαλεηζηέο ηνπο θαη, ελφςεη ηεο ρξενθνπίαο, θξαηηθνπνηήζεθαλ. Οη ηηκέο ησλ ζπηηηψλ 

θαηέξξεπζαλ ζην κηζφ. Σν θξάηνο εγγπήζεθε ηηο θαηαζέζεηο θαη ηηο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαη 

άξρηζε λα απνπιεξψλεη ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ. 

Ίδξπζε έλα ρσξηζηφ νξγαληζκφ γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα θαη λα απαιιάμεη 

ηηο ηξάπεδεο απφ ηα πξνβιεκαηηθά ραξηνθπιάθηα. Όπσο θαη ε Διιάδα, δηεπθνιχλζεθε απφ 

ηελ αγνξά ησλ δεκνζίσλ νκνιφγσλ ηεο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Δληνχηνηο, 

ηα κεγέζε ήηαλ κάιινλ εμσπξαγκαηηθά. 

Η Ιξιαλδία είρε ρακειφ δεκφζην ρξένο θαη ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Όηαλ ην 

επηέκβξην ηνπ 2008, κε ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, νη Ιξιαλδηθέο ηξάπεδεο 

βξέζεθαλ ζην θφθθηλν θαη πηψρεπζαλ, ε Ιξιαλδηθή θπβέξλεζε αλέιαβε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, θαη φρη κφλν ηηο «εζσηεξηθέο». Τπνθχπηνληαο ζηηο πηέζεηο ησλ Δπξσπαίσλ  - θπξίσο 

ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ησλ νπνίσλ νη ηξάπεδεο ήηαλ εθηεζεηκέλεο 
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ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Ιξιαλδηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα – ην Γνπβιίλν «έζσζε» ηηο 

ηξάπεδεο κεηαθέξνληαο ηα βάξε ηνπο ζην δεκφζην πξνυπνινγηζκφ, κε απνηέιεζκα ην 

έιιεηκκα ηεο Ιξιαλδίαο απφ ζρεδφλ κεδεληθφ ην 2007 λα θηάζεη ην 25% ην 2010 θαη ην ρξένο 

απφ 25% λα εθηηλαρζεί ζην 96,2% ην 2010. Η θαηάζηαζε θξίζεθε «κε δηαρεηξίζηκε» θαη ε 

ρψξα κπήθε ζε Μλεκφλην.   

Ωζηφζν, κεηά ηα ηξία ρξφληα Μλεκνλίνπ, ν Ιξιαλδηθφο ιαφο είδε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

πηάλνπλ ηφπν: Σν ΑΔΠ απμήζεθε 1,7%, νη επελδχζεηο απμήζεθαλ 8,3% θαη νη ηξιαλδηθέο 

εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 12,6%. Σν 2014 ε Ιξιαλδία θαηέγξαςε αλάπηπμε 4,8%, ηελ 

ηαρχηεξε ζηελ ΔΔ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  αλαθνίλσζε κάιηζηα φηη ε Ιξιαλδία ζα 

εμνθιήζεη λσξίηεξα ηηο νθεηιέο ηεο ζην ΓΝΣ, πνπ ππνιείπνληαη 4,5 δηο απφ ηα 22,5 δηζ. επξψ 

πνπ έρεη δαλεηζηεί. Δπίζεο, ε ρψξα βγήθε ζηηο αγνξέο εθδίδνληαο κε επηηπρία έληνθα 

γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ, κε αξλεηηθφ επηηφθην.  

Η ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Ιξιαλδίαο (Central Statistics Office, CSO) αλαθνίλσζε κία 

ηεξάζηηα αλαζεψξεζε ησλ παγίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη ε ηξιαλδηθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε πέξπζη κε ξπζκφ 26,3% θαη φρη 

7,8%, φπσο είρε αλαθνηλσζεί αξρηθά. 

Η κεγάιε απηή αλαζεψξεζε νδήγεζε ζε αληίζηνηρε αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηνπ 

ρξένπο ηεο Ιξιαλδίαο (σο πνζνζηφ ζην ΑΔΠ), ην νπνίν κεηψζεθε ειαθξά θάησ απφ ην 80% 

ηνπ ΑΔΠ απφ ην 93,8% πνπ είρε εθηηκεζεί αξρηθά. 

Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αεξνζθαθψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Ιξιαλδία γηα λα δνζνχλ κε 

δαλεηζκφ ζην εμσηεξηθφ θαη νη αλαηαμηλνκήζεηο νιφθιεξσλ ηζνινγηζκψλ, φπσο μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Ιξιαλδία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 

(corporate inversions), ήηαλ κεηαμχ ησλ θχξησλ ιφγσλ απηήο ηεο αλαζεψξεζεο, αλέθεξε ε 

ηξιαλδηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία. 

Οη κεηαθνξέο έδξαο απμήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο νη εηαηξείεο επηδηψθνπλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ θφξν πνπ πιεξψλνπλ γηα ηα θέξδε ηνπο (ζ.ζ.: ε Ιξιαλδία έρεη πνιχ ρακειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θεξδψλ), ελψ νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηνίθεζή ηνπο 

παξακέλνπλ εθεί πνπ ήηαλ ε αξρηθή έδξα ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ζπληαρζεί ζε ζπκθσλία κε ην ηειεπηαίν ζηαηηζηηθφ πιαίζην ηεο 

ΔΔ, ην ESA 2010, αλαθέξεη ε CSO ζηελ αλαθνίλσζή ηεο. Αλαθέξεη, επίζεο, φηη ν ηνκέαο ηεο 

βηνκεραλίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ) απμήζεθε 87,3%, ελψ νη άιινη βαζηθνί 

ηνκείο ζεκείσζαλ εηήζηεο απμήζεηο απφ 5,7% έσο 10,4%.  
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Πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Ιξιαλδίαο γηα ην 2016 θαη ην 2017 ζηνλ απφερν ηνπ Brexit. 

Η ηξάπεδα αλακέλεη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ λα απμεζεί θαηά 4,9% ην 2016, απφ 

5,1% πνπ ήηαλ ε πξφβιεςή ηεο πξηλ απφ ηξεηο κήλεο, θαη θαηά 3,6% ην 2017, απφ 4,2% 

πξνεγνπκέλσο, θαζψο ην Brexit κεηψλεη ηηο επελδχζεηο, ηηο εμαγσγέο θαη ηελ αλάπηπμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Ο θνληηλφηεξνο γείηνλαο ηεο Ιξιαλδίαο απνηειεί βαζηθφ εκπνξηθφ εηαίξν θαη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ζεκείσζε φηη ε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ ηειηθνχ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ζα 

αληαλαθιά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη ζπκθσλίεο γηα ηελ έμνδν ηεο Βξεηαλίαο ζα επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ. 

χκθσλα κε ην πην απαηζηφδνμν ζελάξην, ηα απμεκέλα εκπφδηα κέζσ ηεο επηβνιήο 

δαζκψλ θαη φρη κφλν κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

Ιξιαλδίαο θαη Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηξάπεδα πξνέβιεςε, ην 

ηξιαλδηθφ ΑΔΠ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαηά 3,2% ρακειφηεξν έπεηηα απφ 10 ρξφληα. 

Η θνξνινγηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ Ιξιαλδηθή Τπεξεζία 

Δζφδσλ, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά θαησηέξσ: 

ΠΙΝΑΚΑ 9 

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη ηόθνη ζηελ Ιξιαλδία 

Δίδνο Παξάβαζεο Υξεκαηηθή Πνηλή-Κύξσζε 

1.Δθπξόζεζκε πιεξσκή Φ.Π.Α. ή 

είζπξαμε   

κεγαιύηεξεο επηζηξνθήο Φ.Π.Α. 

Ηκεξήζην επηηφθην 0,0274% επί ηνπ πνζνχ 

πνπ δελ θαηαβιήζεθε ή επί ηνπ 

ππεξεηζπξαρζέληνο πνζνχ απφ ηνλ ππφρξεν 

2.Πιεξσκή κηθξόηεξνπ ηνπ βεβαησζέληνο 

πνζνύ  

Ηκεξήζηνο ηφθνο 0,0274% επί ηνπ πνζνχ πνπ 

δελ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ ππφρξεν 

3.Δθηίκεζε θαη Τπνινγηζκόο Φ.Π.Α. 

α) ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο 

Φ.Π.Α. 

β) ε πεξίπησζε θαηαβνιήο κηθξόηεξνπ ή 

κεγαιύηεξνπ πνζνύ ηνπ νξζνύ  

α) Ηκεξήζην επηηφθην 0,0274% επί ηνπ 

πνζνχ πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί 

β) Ηκεξήζην επηηφθην 0,0274% επί ηνπ πνζνχ 

πνπ δελ θαηαβιήζεθε ή δελ επεζηξάθε ζηνλ 

ππφρξεν 

4.Δπηζηξνθή Φόξνπ από ηελ Τπεξεζία 

Δζόδσλ 

(Αθνξά ζε αηηήζεηο επηζηξνθήο Φ.Π.Α. κε 

θαζπζηέξεζε πάλσ από 93 εκέξεο) 

Ηκεξήζην επηηφθην 0,011% επί ηνπ πνζνχ 

πνπ δελ θαηαβιήζεθε ζηνλ ππφρξεν απφ ηελ 

ππεξεζία Δζφδσλ θαη γηα πνζά επηζηξνθήο 

άλσ ησλ 10 επξψ. 

5.Γεληθέο Φνξνινγηθέο Κπξώζεηο 
α. Με εγγξαθή ζην Μεηξών σο ππόρξενπ 

β. Με έθδνζε ηηκνινγίνπ από αγξόηε 

εληαγκέλνπ ζε εηδηθό θαζεζηώο 

γ. Με ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ βηβιίσλ 

 
 

 

 

 

http://newpost.gr/tag/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://newpost.gr/tag/%CE%91%CE%95%CE%A0
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θαη ζηνηρείσλ 

δ. Με ζπκκόξθσζε κε ηα πξνβιεπόκελα 

γηα ηελ ηηκνιόγεζε 

ε. Με ρξέσζε ηνπ θόξνπ θαη κε πιεξσκή 

ηνπ ζηελ Τπεξεζία Δζόδσλ 
 

ζη. Με ππνβνιή Αλαθεθαιαησηηθνύ 

Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθώλ Παξαδόζεσλ (ζην 

ζύζηεκα VIES) 

δ. Έθδνζε ηηκνινγίνπ (κε Φ.Π.Α.) από κε 

εγγεγξακκέλν ζην Μεηξών πξόζσπν 

ε. Με εγθεθξηκέλε ρξέσζε Φ.Π.Α. θαη΄ 

απνθνπή  

ζ. ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ 

παξαιείςεηο ή ελέξγεηεο εθηεινύληαη από 

έλσζε πξνζώπσλ, ν ππεύζπλνο ηεο έλσζεο 

είλαη ππόινγνο γηα ηελ πιεξσκή ελόο 

μερσξηζηνύ πξνζηίκνπ 

η. Η εζθεκκέλε παξεκπόδηζε ή 

θαζπζηέξεζε νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 

Δζόδσλ λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ηα.  Παξεκπόδηζε εληεηαικέλνπ πξνζώπνπ 

από ηελ Τπεξεζία Δζόδσλ, αλαθνξηθά κε  

ηελ επηζεώξεζε ηδηνθηεζίαο γηα ηελ 

επηβνιή Φ.Π.Α. 

ηβ. Πξνκήζεηα θνξνινγεηέσλ αγαζώλ ή 

παξνρή ππεξεζηώλ, θαηά παξάβαζε 

δηαηάμεσλ ησλ Δζόδσλ. 

ηγ. πκκεηνρή ζε κε λόκηκεο επηζηξνθέο 

θόξνπ, έθδνζε ηηκνινγίσλ, εθπησηηθώλ 

ζεκεησκάησλ θηι.  

4.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. θόπηκε θαη απξόζεθηε ζπκπεξηθνξά 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνύο δήισζεο 

Φ.Π.Α. ή ππνβνιήο ςεπδνύο αίηεζεο 

επηζηξνθήο Φ.Π.Α.  

Πξφζηηκν ίζν κε ηε δηαθνξά ηνπ 

θαηαβιεζέληνο ή εηζπξαρζέληνο πνζνχ κε 

απηφ πνπ νξζά ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί ή 

εηζπξαρζεί. 

7. ε πεξηπηώζεηο: 

α) Παξάλνκεο θπθινθνξίαο αγαζώλ κε 

κεδεληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηελ Έλσζε 

β) Πξνκήζεηαο αγαζώλ από ππόρξεν πνπ 

δελ έρεη εγγξαθεί ζην ζύζηεκα Φ.Π.Α. 

γ) Δλδνθνηλνηηθήο απόθηεζε κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο, όπσο απηνθίλεηα, 

ζθάθε θαη πινία, όηαλ αγνξάδνληαη ρσξίο 

δηθαίσκα έθπησζεο από άιιν θξάηνο-

κέινο ηεο Δ.Δ. 

Καηάζρεζε αγαζψλ 

 

 ηελ πεξίπησζε 6 επηβάιινληαη επηπιένλ πξφζηηκα, σο εμήο: 
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α) Αλ ν ππφρξενο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, ζην γξακκαηέα ηεο έλσζεο πνζφ 1.500€ 

θαη αλ πξφθεηηαη γηα ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά 3.000€ 

β) Αλ ν ππφρξενο ζθφπηκα εθδίδεη ή ρξεζηκνπνηεί έλα ηηκνιφγην, ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ή ζηνηρεία, ηφηε ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν 5.000€. Αλ ην πξφζσπν ελεξγεί 

απξφζεθηα ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ηφηε ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 3.000€. 

γ) Αλ ν ππφρξενο ρξεζηκνπνηεί ιαλζαζκέλν αξηζκφ Α.Φ.Μ. γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ 

απφ άιιν θξάηνο-κέινο, ηφηε ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 4.000€, θαη επηπιένλ ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ ηνπ ρξεψζεθε. 

δ) Αλ ν ππφρξενο πξνκεζεχζεη παξάλνκα εηζαγφκελα αγαζά, ρσξίο λα ρξεσζεί ν 

πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α., ηφηε ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 4.000€, θαη επηπιένλ λα 

θαηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ ηνπ ρξεψζεθε. Δπίζεο, ηα αγαζά πνπ 

εηζήγαγε, ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε. 

 Ο λφκνο πεξί Φ.Π.Α. πξνβιέπεη φηη εμνπζηνδνηεκέλνο αμησκαηηθφο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δζφδσλ ή ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή κπνξεί λα πξνβεί ζε ζχιιεςε πξνζψπνπ, γηα ην 

νπνίν ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη λα έρεη δηαπξάμεη νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη γηα ην νπνίν 

ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα δηαθχγεη απφ ηε ρψξα.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Σν δεηνχκελν ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ήηαλ ε ζπιινγή εκπεηξηθψλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα θαηαινγηζκνχ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ. 

Πξνρσξήζακε ζηελ ζχληαμε ελφο ζχληνκνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν θαη 

ππνβάιακε ζε 110 άηνκα ζην λνκφ Αηηηθήο. Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ ζηνρεπκέλε, ζε ινγηζηέο-

θνξνηερληθνχο, ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δεκφζηνπο ππαιιήινπο εθηφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηδησηηθνχο ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη εμ 

επαγγέικαηνο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ πνηλνινγίνπ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειεγθηή ή 

ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 

4.2 πγθέληξσζε δεπηεξνγελώλ θαη πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ 

 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξσηνγελή έξεπλα, 

ζπγθεληξψζακε ηηο αλαγθαίεο δεπηεξνγελείο πιεξνθνξίεο. ηελ παξνχζα έξεπλα σο 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξα άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν θαη 

ζην internet, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε απφ ην ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

Έρνληαο αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε απφ ηε δεπηεξνγελή έξεπλα 

πξνρσξήζακε ζηελ πξσηνγελή έξεπλα.  

 

4.3 ρεδηαζκόο θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ 

 

Έρνληαο επηιέμεη ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη έρνληαο θαηαιήμεη πνηνο είλαη ν ζθνπφο 

καο πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε κέζσ δηαδηθηχνπ 
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θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, θαηαρσξήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή “Google 

forms” θαη θαηφπηλ έγηλε ε νξγάλσζε ηεο έξεπλαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε 110 άηνκα ζην λνκφ Αηηηθήο. Σν πνζνζηφ 

αληαπνθξηζηκφηεηαο ήηαλ 75% (83 ζπκπιεξσζέληα εξσηεκαηνιφγηα). Παξάιιεια ππήξρε 

θαη ζπλνδεπηηθή επηζηνιή φπνπ εμεγνχζακε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  

Υξφλνο έξεπλαο: 12- 24 επηεκβξίνπ 2016  

Σφπνο έξεπλαο: Γήκνο Αζελαίσλ 

 

4.4 Μνξθή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην επηιέμακε θιεηζηέο εξσηήζεηο ψζηε λα είλαη πην γξήγνξε ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αιιά θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Οη εξσηήζεηο ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ 

πνιιψλ πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ θαη θάπνηεο ήηαλ εξσηήζεηο θιίκαθαο ή πξνηίκεζεο, 

ζηηο νπνίεο δειψλεηαη ν βαζκφο πξνηίκεζεο ηνπ εξσηψκελνπ. Απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εξσηήζεηο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο ησλ απφςεσλ 

ή ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Οη θιίκαθεο πνπ επηιέρηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ηνπ Likert θαη ηνπ Gutman 

δηφηη ζηελ έξεπλά καο αλαδεηνχκε λα βξνχκε ηε ζηάζε θαη ηε ζέζε ηεο εγεζίαο.  

ηελ θιίκαθα Likert ε βαζκνιφγεζε ηεο ζηάζεο αλάινγα ηεο ζέζεο είλαη : «ζπκθσλψ 

πάξα πνιχ» = 5, «ζπκθσλψ πνιχ» = 4, «ζπκθσλψ αξθεηά» = 3, «ζπκθσλψ ιίγν» = 2, «δελ 

ζπκθσλψ θαζφινπ» = 1.  

ηελ θιίκαθα Gutman ε βαζκνιφγεζε ηεο ζηάζεο αλάινγα ηεο ζέζεο είλαη «NAI» θαη 

«ΟΥΙ».  

Δπηπιένλ, θξνληίζακε ην εξσηεκαηνιφγην λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαχγεηα θαη ζαθήλεηα. 

Οη εξσηήζεηο ήηαλ ζχληνκεο θαη ζαθείο. Οη αξλεηηθέο εξσηήζεηο απνθεχρζεθαλ θαζψο 

παξαλννχληαη, δει. ε αξλεηηθή ιέμε παξαβιέπεηαη θαη ν απαληψλ δίλεη κηα απάληεζε πνπ 

είλαη αληίζεηε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ γλψκε. Δπίζεο δελ ζπκπεξηιάβακε εξσηήζεηο κε δηπιή 

έλλνηα, επεηδή απαηηνχλ απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε δχν ρσξηζηέο ηδέεο κε κηα κφλν 

απάληεζε.  
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ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. ηελ ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην εζηηάζηεθε 

ζην ζέκα ηνπ λένπ Φνξνινγηθνχ Πνηλνινγίνπ. 

Η πιήξεο κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 

4.5 Δπεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ πξνρσξήζακε ζηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ “Google forms”. 

 

4.6 πλνδεπηηθή επηζηνιή 

 

Αγαπεηέ θα/θε,   

Μέζα ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο επέιεμα λα αζρνιεζψ κε ην 

ζέκα ηνπ λένπ Φνξνινγηθνχ Πνηλνιφγηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2523/1997. Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο κνπ έρεη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ εζάο. Όπσο ζα δηαπηζηψζεηε είλαη 

ζχληνκν θαη δελ ζα ζαο απαζρνιήζεη πνιχ. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

  



69 
 

4.7 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

 

1.Φύιν εξσηεζέλησλ 
 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο. πγθεθξηκέλα ην 51% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 49% άλδξεο. Σα πνζνζηά είλαη παξαπιήζηα, νπφηε κπνξεί λα γίλεη κία 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ δχν θχισλ. 

 

 

2.Ηιηθία εξσηεζέλησλ 
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Οη εξσηεζέληεο ήηαλ απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Η πιεηνλφηεηα ήηαλ ειηθίαο 36 – 45 

εηψλ (πνζνζηφ 36%), ελψ ε κηθξφηεξε αληηπξνζψπεπζε ήηαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ  

56 εηψλ (11%). Σα πνζνζηά φισλ ησλ νκάδσλ εγγπψληαη κία ζθαηξηθή θάιπςε. 

 

 

3.Δπίπεδν πνπδώλ 

 
 

 

 

Οη εξσηεζέληεο, θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, είραλ ιάβεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(πνζνζηφ 49%) ή είραλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (πνζνζηφ 46%). Σν πςειφ επίπεδν 

κφξθσζεο δηαζθαιίδεη ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνξνινγηθνχ πνηλνινγίνπ θαη γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ θπξψζεσλ.    

 

4.Δπάγγεικα 
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Η πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (68%), ελψ 

αθνινπζνχλ νη Λνγηζηέο-Φνξνηερληθνί (17%) θαη νη Ιδησηηθνί Τπάιιεινη (11%). Σν 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλαληήζεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ εθηφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο 

θαη έηζη έρνπκε κία ζθαηξηθή θάιπςε ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηηο θνξνινγηθέο θπξψζεηο. 

 

  

5.Έηε πξνϋπεξεζίαο (ζην πξνλαθεξζέλ επάγγεικα) 

 
 

 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (48%) έρεη πξνυπεξεζία πάλσ απφ 15 έηε, ελψ ην κηθξφηεξν (25%) 

έρεη κέρξη 5 έηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη είραλ γλψζε θαη ηνπ παιαηφηεξνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη έηζη είλαη ζε ζέζε λα δίλνπλ πην νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο. 
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6.Πόζν πηζηεύεηε όηη νη ηόθνη ηνπ άξζξνπ 53 βειηηώλνπλ ηελ εηζπξαμηκόηεηα ησλ 

θόξσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν λνκηθό θαζεζηώο 

 
 

 

 

Η έθηε εξψηεζε αθνξνχζε ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ηφθσλ ηνπ λένπ 

θαζεζηψηνο ζε ζρέζε κε ην παιαηφηεξν. Σν 39% απάληεζε πσο βειηηψζεθε ιίγν θαη ην 34% 

πηζηεχεη φηη είλαη αξθεηά θαιχηεξε. Αθνινπζεί πνζνζηφ 17% απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη δελ 

έρεη επεξεάζεη θαζφινπ ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ θφξσλ, ελψ αθνινπζεί πνζνζηφ 7% πνπ 

απάληεζαλ πνιχ θαη 3% πάξα πνιχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 56% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη 

νη επηβιεζέληεο απφ ην λέν θαζεζηψο ηφθνη δελ βειηηψλνπλ ηδηαίηεξα ηελ εηζπξαμηκφηεηα 

ησλ θφξσλ.  

 

7.Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ηεζεί αλώηαην όξην (νξνθή) ζηνπο ηόθνπο 
 

 



73 
 

 

Καηά πιεηνςεθία (87%) απαληήζεθε φηη πξέπεη λα ηεζεί αλψηαην φξην ζηελ επηβνιή ησλ 

ηφθσλ. 

 

8.Μέρξη πνην πνζνζηό επί ηνπ θόξνπ ζα πξέπεη λα θηάλεη ε επηβνιή ηνπ ηόθνπ 

 
 

 

 

Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε δφζεθαλ δηάθνξεο 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην αλψηεξν φξην ηνπ επηβιεζέληνο θφξνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θηάλεη ην 100% ηνπ επηβιεζέληνο θφξνπ, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (4%) ησλ απαληήζεσλ 

ην 80% πνζνζηφ. Τπάξρεη θαη πνζνζηφ 8% πνπ πηζηεχεη φηη ην αλψηεξν φξην πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ην % ηνπ θφξνπ. 

Σν 73% ησλ Λνγηζηψλ-Φνξνηερληθψλ θαη ησλ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ην 49% ησλ 

Γεκνζίσλ ππαιιήισλ απάληεζαλ φηη ην αλψηαην φξην πξέπεη λα θηάλεη κέρξη ην 60% ησλ 

θφξσλ.  Αληίζεηα, ην 13% ησλ Λνγηζηψλ-Φνξνηερληθψλ θαη ησλ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

ην 43% ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ απάληεζαλ φηη ην αλψηαην φξην πξέπεη λα θηάλεη ην 100% 

ησλ θφξσλ.  
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9.πκθσλείηε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επηβνιήο απηνηεινύο πξνζηίκνπ γηα ηε κε έθδνζε 

ή ηελ αλαθξηβή έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

 
 

 

 

ηελ έλαηε εξψηεζε ην 84% ησλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επηβνιήο απηνηεινχο 

πξνζηίκνπ γηα ηε κε έθδνζε ή ηελ αλαθξηβή έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ κφιηο ην 

16% ζπκθσλεί. 

 

10.Πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ απηνύ, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε Φ.Π.Α. 

 
 

 

 

Η δέθαηε εξψηεζε δεηνχζε ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ηνπ 

πξνζηίκνπ, εηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε Φ.Π.Α. 
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(π.ρ. ηαηξηθέο ππεξεζίεο). Η ζεηηθή απάληεζε ζηελ επαλαθνξά ηνπ έθηαζε ην 89%, ελψ ε 

αξλεηηθή ην 11%.   

 

11.Με πνην θξηηήξην ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ απηνύ 

 
 

 

 

ηελ ελδέθαηε εξψηεζε νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε 

ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα δηακνξθσζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφζηηκν. Σν 74% 

πηζηεχνπλ φηη βάζε πξέπεη λα απνηειέζεη ν αξηζκφο ησλ κε εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (1%)  

ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε φηη βάζε πξέπεη λα απνηειέζεη απνθιεηζηηθά ν ηξφπνο ηήξεζεο 

ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθφ ή δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα).  
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12.Ο δηπιαζηαζκόο θαη ν ηεηξαπιαζηαζκόο ηνπ πξνζηίκνπ, πεξηνξίδεη ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

 
 

 

                                1                  2                  3                  4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

ηε δσδέθαηε εξψηεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ην 53% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα φηη ν 

δηπιαζηαζκφο θαη ηεηξαπιαζηαζκφο ησλ πξνζηίκσλ πεξηνξίδεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ θνξνινγνχκελσλ, ελψ ην 19% δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κε απηή ηε ηνπνζέηεζε. 

Σν 30% ησλ Λνγηζηψλ θαη ησλ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ δηαθσλνχλ φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ηνπ πξνζηίκνπ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ζα επηθέξεη θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνπο Γεκφζηνπο Τπαιιήινπο αλέξρεηαη ζην 16%. 
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13.Πσο αμηνινγείηε ηελ θαηάξγεζε επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ ζηνπο εθδόηεο 

πιαζηώλ θαη εηθνληθώλ ζηνηρείσλ  

 
 

 

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

 

Σν 82% δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ θαηάξγεζε επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ 

ζηνπο εθδφηεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, ελψ κφιηο ην 8% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απφιπηα. 
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14. Πσο αμηνινγείηε ηελ θαηάξγεζε επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ ζηνπο ιήπηεο 

πιαζηώλ θαη εηθνληθώλ ζηνηρείσλ 
 

 

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

ηελ εξψηεζε απηή δηαπηζηψλνπκε φηη ην 59% δηαθσλεί θαη δηαθσλεί κε ηελ θαηάξγεζε 

επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο ιήπηεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, ην 25% 

ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ ην 16% ηεξεί νπδέηεξε ζηάζε. 

Παξαηεξνχκε φηη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δηαζπνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πνπ αθνξνχζε ζηνπο εθδφηεο ησλ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

Παξά ηαχηα ε πιεηνςεθία δηαθσλεί κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 
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15.Η θαηάξγεζε επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ γηα ηηο παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο 

βειηηώλεη ηελ εηζπξαμηκόηεηα ησλ θόξσλ 

 
 

 

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

Με ηελ πξνεγνχκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.Φ.Γ. θαηαξγήζεθε ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο, ελψ επηβάιινληαη πνηληθέο θπξψζεηο. Σν 66% ησλ 

εξσηεζέλησλ δηαθσλνχλ απφιπηα θαη δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ζα επέιζεη βειηίσζε ηεο 

είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ κε ηνλ ηξφπν απηφ. Σν 12% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα, 

ελψ ην 22% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε. 
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16.πκθσλείηε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβηβαζκνύ ησλ πξνζηίκσλ, κε 

αληηθεηκεληθό ηξόπν 

 
 

 

 

 

Η δέθαηε έθηε εξψηεζε εμεηάδεη ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Σν 77% πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δηνηθεηηθφο ζπκβηβαζκφο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ελψ ην 23% ην αληίζεην.  

Σν 23% ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηάξγεζε πξνέξρεηαη θαηά πνζνζηφ 10% 

απφ ηνπ Λνγηζηέο θαη ηνπο Ιδησηηθνχο Τπαιιήινπο θαη θαηά 90% απφ ηνπο Γεκφζηνπο 

Τπαιιήινπο. 
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17.Πηζηεύεηε όηη ε εθαξκνγή δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ζα αύμαλε ηελ εηζπξαμηκόηεηα 

ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ 

 
 

 

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο πξνθχπηεη φηη πνζνζηφ 72% πηζηεχεη ζηελ άπνςε φηη ε δπλαηφηεηα 

δηνηθεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν κπνξεί λα απμήζεη ηηο εηζπξάμεηο ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ, ελψ κφλν πνζνζηφ 10% είλαη αληίζεην κε ηελ άπνςε απηή.   
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18.Πηζηεύεηε όηη ε ύπαξμε εμαηξέζεσλ (απαιιαγή θαηεγνξηώλ νληνηήησλ από ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ κέζσ Φ.Η.Μ.) ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο  

 
 

 

 

ηελ  εξψηεζε απηή εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην θαηλφκελν ηεο απαιιαγήο νληνηήησλ απφ ηελ 

έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ Φ.Η.Μ. (π.ρ. ηαηξνί, δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, 

ινγηζηέο) ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Σν 82% απάληεζε φηη ε χπαξμε εμαηξέζεσλ δελ βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ην 10% πηζηεχεη ην αληίζεην, ελψ έλα πνζνζηφ 8% εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε 

χπαξμε εμαηξέζεσλ δελ επεξεάδεη ηε θνξνδηαθπγή. 
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19.Η ζύλδεζε ησλ θνξνινγηθώλ ειεθηξνληθώλ κεραληζκώλ κε ηε Γ.Γ.Π.. απνηειεί 

εξγαιείν γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο  
 

 

                                   1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

Η ηνπνζέηεζε απηή βξίζθεη απνιχησο ζχκθσλνπο θαη ζχκθσλνπο ην 88%, ελψ ηελ αληίζεηε 

άπνςε έρεη κφιηο ην 6%. Έλα πνζνζηφ, επίζεο 6%, νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ 

άπνςε απηή. 

Σν 6% ησλ δηαθσλνχλησλ κε ηελ άπνςε απηή πξνέξρεηαη θαηά πνζνζηφ 40% απφ ηνπο 

Λνγηζηέο θαη ηνπο Ιδησηηθνχο Τπαιιήινπο θαη θαηά πνζνζηφ 60% απφ ηνπο Γεκφζηνπο 

Τπαιιήινπο.  
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20.Η δηαδηθαζία ηεο αλαζηνιήο ηνπ Α.Φ.Μ., ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο, κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε θνξνινγηθή ζπκκόξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

 
 

 

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη απνιχησο ζχκθσλνπο ην 58% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δηαθσλνχληεο θαη απνιχησο δηαθσλνχληεο ην 14%, ελψ ππάξρεη θαη 

πνζνζηφ 28% πνπ παξακέλεη νπδέηεξν. 
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21.πκθσλείηε όηη ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ζνβαξόηεξεο 

πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο 

 
 

  

                              1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

 

Η πξφηαζε απηή βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη απνιχησο ζχκθσλνπο ην 69%, πνζνζηφ 25% δελ 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 6% δηαθσλεί.  
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22.πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ελόο εληαίνπ απηνηεινύο πξνζηίκνπ, αλεμάξηεηα από ηνλ 

αξηζκό ησλ παξαβάζεσλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί  

 
 

 

                            1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί απφιπηα θαη δηαθσλεί κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε, ελψ ην 

31% ζεσξεί ζσζηή ηελ πξφβιεςε απηή. 
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23.Η ζύζηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ 

επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο 

 
 

 

                                1                  2                   3                   4                   5 

1: Γηαθσλώ απόιπηα 

2: Γηαθσλώ 

3: Ούηε δηαθσλώ – νύηε ζπκθσλώ 

4: πκθσλώ 

5: πκθσλώ απόιπηα 

  

Η εξψηεζε απηή εξεπλά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. Πνζνζηφ 54% πηζηεχεη φηη ε ζπκβνιή ηεο ήηαλ 

νπζηαζηηθή, ελψ ην 13% είλαη αληίζεην κε ηελ άπνςε απηή. Παξαηεξνχκε φηη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ 33%, δελ θξίλεη νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο. 

Η νπδέηεξε απηή άπνςε ζηεξίδεηαη θαηά πνζνζηφ 25% απφ ηνπο Λνγηζηέο θαη ηνπο 

Ιδησηηθνχο Τπαιιήινπο θαη θαηά 75% απφ ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο.    
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24.Παξαθαιώ αλαθέξαηε παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα πνπ θξίλεηε αλαγθαία γηα ηελ 

παξνύζα έξεπλα. 

 

ηελ εξψηεζε απηή αλαθέξζεθαλ δηάθνξεο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη 

ζηα εμήο: 

1. Η κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (π.ρ. ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζην 

Φ.Π.Α.), ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

2. Ο δηνηθεηηθφο ζπκβηβαζκφο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζα απνδψζεη εηζπξαθηηθά, ζα 

βειηηψζεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη παξάιιεια ζα επηθέξεη κείσζε ζηηο 

ππνβιεζείζεο ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Γ. θαη πξνζθπγέο ελψπηνλ 

ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

3. Οη πιεξσκέο λα δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά αλεμαξηήησο πνζνχ. 

4. Σα πξφζηηκα γηα εθπξφζεζκεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 54, ηα νπνία δελ ζπλαξηψληαη κε 

ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη ζπλππάξρνπλ κε ηνπο ηφθνπο είλαη παξάινγα θαη 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη ζηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ. 

5. Σα πξφζηηκα γηα ηε κε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ζπλαξηψληαη κε ην 

χςνο ηνπ εζφδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

ηα πιαίζηα πιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ επηβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ θαη θαηφπηλ ηεο 

αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο, ππνβάιινπκε ηηο 

εμήο πξνηάζεηο: 

 

1. Η επηβνιή ησλ ηφθσλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013, κε ηελ ηαπηφρξνλε επηβνιή 

πξνζηίκσλ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη πθίζηαληαη δηπιή 

θχξσζε γηα ηελ ίδηα παξάβαζε. Με ηε ζέζπηζε ησλ θπξψζεσλ απηψλ, νη νπνίεο κπνξεί 

λα θξηζνχλ ππεξβνιηθέο, δελ είλαη εθηθηή ε απνθαηάζηαζε ηεο δηαζαιεπζείζαο 

θνξνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

 

2. Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο ηφθνπο, ζα πξέπεη λα ηεζεί έλα αλψηαην φξην (νξνθή) γηα δχν 

ιφγνπο. Πξψηνλ δηφηη ζθνπφο ησλ θπξψζεσλ είλαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη φρη ε νηθνλνκηθή ηνπο εμφλησζε θαη δεχηεξνλ δηφηη νη εθάζηνηε 

επηβιεζέληεο ηφθνη ζρεηίδνληαη θαη κε ην ρξφλν ειέγρνπ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο 

παξάβαζεο απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη νληφηεηεο πνπ ειέγρνληαη 

λσξίηεξα πθίζηαληαη ρακειφηεξεο επηβαξχλζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ειέγρνληαη 

κεηαγελέζηεξα. Ο ρξφλνο ειέγρνπ θαη ε επηινγή ησλ ειεγρφκελσλ ππνζέζεσλ είλαη 

αξκνδηφηεηα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δελ ζα έπξεπε λα επεξεάδεη 

ηνπο ειεγρφκελνπο. 

 

3. Θα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε επηβνιή απηνηεινχο πξνζηίκνπ γηα ηε κε έθδνζε ή γηα 

ηελ αλαθξηβή έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλνπ φηη νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ ζπληζηνχλ ηδηάδνπζεο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε Φ.Π.Α.. Απφ ηε δηεμαρζείζα 

έξεπλα πξνέθπςε φηη βάζε ηνπ επηβιεζέληνο απηνχ πξνζηίκνπ πξέπεη λα απνηειέζεη ν 

αξηζκφο ησλ κε εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ 

βηβιίσλ (απινγξαθηθφ/δηπινγξαθηθφ). 
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4. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ζρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο 

ηεο έθδνζεο/ιήςεο πιαζηψλ ή/θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δελ ζπκθσλεί κε 

ηελ θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ επηβνιή κφλνλ πνηληθψλ. Η κε 

επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ δελ ζπλάδεη κε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, παξά 

ηαχηα ε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ Κ.Β.. ζην παξειζφλ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, 

απέδεημε φηη ε είζπξαμή ηνπο ήηαλ πνιχ ρακειή έσο θαη αλεπίδεθηε, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζηα ππέξνγθα πξφζηηκα απηψλ ησλ παξαβάζεσλ. Σν ζχλνιν ησλ θφξσλ 

πνπ νθείινληαλ ζην Γεκφζην ηελ 18
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2016

30
 (νθεηιέο εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ιεμηπξφζεζκεο θαη κε, ξπζκηζκέλεο θαη κε) αλέξρνληαλ ζηα 87 δηο 

πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ 30 δηο αθνξνχζαλ ζε πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.. (θπξίσο απφ έθδνζε 

πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ζηνηρείσλ). Θα πξέπεη λα γίλεη επαλεμέηαζε ηεο επηβνιήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θπξψζεσλ θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ επηβιεζέλησλ πνζψλ. 

 

5. Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δελ πηζηεχεη φηη ε θαηάξγεζε απηή ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο 

εηζπξάμεηο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Σα πξφζηηκα ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζα πξέπεη 

λα θηλνχληαη ζε ρακειά φξηα, δηφηη πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε είζπξαμε θαη φρη 

λα απνηεινχλ κία αθφκε αηηία αχμεζεο ησλ κε εηπξαρζέλησλ θφξσλ.  

 

6. Η δπλαηφηεηα δηνηθεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ζα 

νδεγνχζε ζε άκεζε είζπξαμε ησλ θφξσλ, αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη 

κείσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα έθηαλαλ ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη 

αξγφηεξα ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. Η Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζα κπνξνχζε 

λα δηαηεξήζεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ην ρεηξηζκφ ζεκαληηθψλ ππνζέζεσλ, ελψ νη 

ππφινηπεο λα επηιχνληαη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ. 

 

7. Οη ηακεηαθέο κεραλέο θαη νη θνξνινγηθνί κεραληζκνί απνηεινχλ εξγαιείν γηα ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, αλ ζπλδεζνχλ κε ηε Γ.Γ.Π.. Με απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν 

είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ νη ηακεηαθέο κεραλέο θαη νη θνξνινγηθνί κεραληζκνί πνπ 

δελ έρνπλ δεισζεί ζην TAXIS θαη ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα. Δπηπιένλ, ππάξρεη εηδηθή 

                                                             
30

 http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25981/ 

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25981/
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εθαξκνγή ζηε Γ.Γ.Π.., φπνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα 

ηεο Φ.Σ.Μ. απφ ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε απφδεημε πνπ έρεη ιάβεη. Η ππνδνκή απηή 

ππάξρεη ήδε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, απνκέλεη ε ελεξγνπνίεζή ηεο. 

 

8. Πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ζχλδεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

κεραληζκψλ κε ηε Γ.Γ.Π.., δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα 

δηαπηζηψλεη άκεζα ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο θάζε νληφηεηαο, 

δηεπθνιχλνληαο ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε εθαξκνγήο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ αλεμαξηήησο πνζνχ. 

 

9. Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ 

νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ 

θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. Κάπνηεο απφ ηηο απαιιαζζφκελεο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ κεγάια πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, ελψ παξάιιεια ε έληαμή 

ηνπο ζηηο εμαηξέζεηο απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο θνξνινγηθά ζπκκνξθνχκελνπο 

πνιίηεο. 

 

10. Έλα κέηξν πεξηζηνιήο ηεο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα απνηειέζεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, 

θαη ε αλαζηνιή ηνπ Α.Φ.Μ., πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αλαθξηβψλ 

δειψζεσλ εηζνδήκαηνο ή/θαη Φ.Π.Α., θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα αλαθξηβψλ ζπλαιιαγψλ 

κε άιιεο νληφηεηεο. 

 

11. Σν πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 54 εληαίν θαη απηνηειέο πξφζηηκν ησλ 2.500€, ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 13, πεξί ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαπξαρζεηζψλ παξαβάζεσλ αιιά θαη 

ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ (απινγξαθηθφ/δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα), δελ 

κπνξεί λα θξηζεί δίθαην. Απνηειεί δπζκελέζηεξε θχξσζε γηα ην θνξνινγνχκελν πνπ 

έρεη απσιέζεη έλα κφλν ζηνηρείν ή ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί 

κία θιηκαθνχκελε θχξσζε βάζεη ηήξεζεο βηβιίσλ. 

 

12. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε επηβνιή απζηεξψλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ, ζα 

πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α., 
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πξνθεηκέλνπ λα ειαθξπλζνχλ ηα βάξε ησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη λα απμεζνχλ ηα δεκφζηα έζνδα. 

 

13. Έλα πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ ειιεληθή θπξσηηθή λνκνζεζία είλαη ε 

αλαζθάιεηα δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ηφζν απφ ζηε ζπρλή λνκνζεηηθή παξέκβαζε 

ζηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ θχξνπο ησλ 

δηαηάμεσλ απφ ηα δηθαζηήξηα.  Δηδηθφηεξα, δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί, ε καθξνβηφηεηα 

ηεο ηζρχνο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, δεδνκέλνπ φηη κεηαβάιινληαη ζρεδφλ θάζε 

δπν ή ηξία ρξφληα κε ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην «δεκφζην ζπκθέξνλ» 

φπσο απηφ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηηο  επηηαγέο ηεο επξχηεξεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο θαη ηηο επηινγέο ηεο εθάζηνηε θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ν Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013), έρεη ππνζηεί κέζα ζηα ηξία ρξφληα πνπ 

κεζνιάβεζαλ, δέθα ελλέα (19) λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, ρσξίο λα θάλνπκε κλεία ζηηο 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, απνθάζεηο θαη νδεγίεο.                  

 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ηειηθά νη 

ξπζκίζεηο ηνπ Φνξνινγηθνχ Πνηλνινγίνπ επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηεο ζέζπηζήο ηνπο.  

 

Όια ηα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη δηαηάμεηο παξακέλνπλ πνιχπινθεο 

θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία αζαθείο, δεκηνπξγνχλ έλα έληνλν αίζζεκα αδηθίαο ζην 

θνξνινγνχκελν ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ πξάγκαηη ζπληξέρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη 

νπνίεο δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απνθιεηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ ή πεξηνξηζκφ 

απηήο. Σν αίζζεκα απηφ νδεγεί ζε αθχξσζε ηεο εκπηζηνζχλεο έλαληη ηνπ θξάηνπο ην νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη ερζξηθά θαη λα εμσζεί αθφκε θαη ζηε ιχζε ηεο θνξναπνθπγήο ή 

θνξνδηαθπγήο.  Αλ ζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο πξνζζέζνπκε θαη ηελ εκπεηξία ησλ φζσλ 

αληηκεησπίδνπκε ηα ηειεπηαία ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ππεξβνιηθά απζηεξέο ξπζκίζεηο αιιά θαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο δελ επηηεινχλ ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζεζπίδνληαη, αιιά έρνπλ κάιηζηα θαηά κηα άπνςε ην αληίζεην 

απνηέιεζκα.  

 

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο απνηειεζκαηηθή είζπξαμε 

ησλ εζφδσλ ηνπ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ πνιίηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη ε 

πεπνίζεζε φηη ην θξάηνο ελεξγεί κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα 
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κε ην χληαγκα θαη ηελ Δ..Γ.Α. θαη πάλησο πξνο πξαγκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ θαζηέξσζε ζηαζεξψλ, νξζνινγηθψλ, απιψλ θαη 

ζαθψλ  δηαηάμεσλ πνπ δε ζα αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελείαο ή πνιιαπιήο εξκελείαο. 
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