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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013)

Αρθρο 1. Γενικά

Ο Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία
προσδιορισµού και είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου, που ορίζονται στο άρθρο 2,
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε την κείµενη
νοµοθεσία, η οποία ρυθµίζει τα έσοδα αυτά.

Αρθρο 2.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
δ. Φόρο Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα
του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη
βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα,
εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α'
και β' .

στ. Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.

Αρθρο 3. Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όπως εκάστοτε
ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς διαφορετική
έννοια στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για τους σκοπούς του Κώδικα:
α) ως «φορολογούµενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή
χρηµατική κύρωση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα ή έχει
οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη
Φορολογική ∆ιοίκηση•
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους
νοµική οντότητα•
γ) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική
προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική
προσωπικότητα•
δ) ως «νοµική οντότητα» νοείται: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης και
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως
συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία
ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε
µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα
παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα
προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρεία
διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή
δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου•
ε) ως «νόµιµη προθεσµία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιµα, όπως προβλέπεται στο νόµο που επιβάλλει
την αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσµα»
νοούνται οι φόροι και τα πρόστιµα µετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού
διαστήµατος.
στ) ως «Φορολογική ∆ιοίκηση» νοείται: η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων•
ζ) ως «Γενικός Γραµµατέας» νοείται: ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων•
η) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών•
θ) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται φορολογικός
κάτοικος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Αρθρο 4. Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση
υπογραφής

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και
να αναθέτει τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τον
Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία σε όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
Επίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανα
να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.
Η άσκηση της αρµοδιότητας που µεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής
µπορεί, σύµφωνα µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, να αφορά περισσότερα
όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να τροποποιεί εν όλω ή εν µέρει την απόφαση του
για µεταβίβαση αρµοδιότητας ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση υπογραφής
κατά το παρόν άρθρο.

Αρθρο 5.

1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική
∆ιοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
στο λογαριασµό του εν λόγω προσώπου ή του νοµίµου αντιπροσώπου του ή του
φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής
∆ιοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση

σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, κατά το προηγούµενο εδάφιο,
θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.

3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση
συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
στο λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή του νοµίµου
εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστηµα της
Φορολογικής ∆ιοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη
δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή
νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική
διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν
είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας κατά το προηγούµενο εδάφιο θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει
στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή της κατοικίας του
τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική ∆ιοίκηση νόµιµου ή φορολογικού
εκπροσώπου. Η νοµιµότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση
παραίτησης των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της
κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου
νοµίµου ή φορολογικού εκπροσώπου.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό
χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισµού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα
µπορούν να κοινοποιούνται µε απλή επιστολή.

5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως
κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής,
εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη
θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών
από την ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή
δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο ή στον εκπρόσωπό του για
οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική ∆ιοίκηση ζητά από την ταχυδροµική υπηρεσία την
επιστροφή αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) η ηµεροµηνία, κατά την οποία η συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και
παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και
β) ο λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η
Φορολογική ∆ιοίκηση µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστηµένης επιστολής
να βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης και

να µπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούµενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε
στιγµή και αδαπάνως.

6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασµό φυσικού,
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
α' των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νοµίµως
κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα ηµερών από την ανάρτησή της στο
λογαριασµό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική
ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον
δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της
ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά µε την επικαιροποίηση των
στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης
στο λογαριασµό της κοινοποιούµενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των
ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δηµιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2
και 3 δεν µπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη
φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε επίδοση στον ίδιο ή σε
οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή
επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση της πράξης
στο ακίνητο.

Αρθρο 6. Έντυπα

1. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του καθορίζει τον τύπο και το περιεχόµενο
των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που
υποβάλλει ο φορολογούµενος.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά ή στις κατά τόπους
υπηρεσίες της.

Αρθρο 7. Προθεσµίες

1. Εάν η εκπνοή προθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση υποχρέωσης,
όπως ορίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία, συµπίπτει µε επίσηµη αργία, Σάββατο
ή Κυριακή, η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη ηµέρα, κατά την
οποία η Φορολογική ∆ιοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
2. ∆ήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση
λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ηµεροµηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται από
τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδροµικώς, την ηµεροµηνία
σήµανσης µε ταχυδροµική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την
ηµεροµηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης.

Αρθρο 8. Φορολογικός εκπρόσωπος

1. Φορολογούµενος που δεν διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα,
υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για
σκοπούς συµµόρφωσης µε τις τυπικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον Κώδικα. Ο
Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουµένου, ο
οποίος δεν έχει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α..

Αρθρο 9. Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και

Οδηγίες για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι
δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµικών και ισχύουν από τη
δηµοσίευσή τους.
2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική ∆ιοίκηση, έως
ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας.
3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για τους φορολογούµενους
4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της
Φορολογικής ∆ιοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν
δεσµεύουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό
προβλέπεται στον Κώδικα.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της
φορολογικής διοίκησης αναφορικά µε τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του
επιβάλλεται πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης.

Αρθρο 10. Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο

1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού
περιεχοµένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύµφωνα
µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο
κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. Με
όµοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις
οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο,
εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που
υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή της,
έτη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή νόµιµος εκπρόσωπος άλλου νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του
Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που πτώχευσαν ή
κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα τη µη
είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική ∆ιοίκηση ληξιπρόθεσµων
φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, απαιτείται µόνο µετά από
αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι

εργασίες του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση
εγγραφής θέτουν άµεσο κίνδυνο πρόκλησης ζηµίας από τη µη είσπραξη µελλοντικών
φόρων. Η Φορολογική ∆ιοίκηση οφείλει, εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την
παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί στο νοµικό πρόσωπο ή στη νοµική οντότητα
που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή εγγύησης µαζί µε τη σχετική
έκθεση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται
µόνο µετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόµενο
της έκθεσης.
4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, υποχρεούται να
ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για
µεταβολές στην επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη
διεύθυνση των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείµενο της
δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τις λοιπές
πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούµενος
δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής ∆ιοίκησης τις µεταβολές του
προηγούµενου εδαφίου, µέχρι το χρόνο ενηµέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ή ο υπόχρεος, του άρθρου αυτού, παραλείψει
να εγγραφεί, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές
υποχρεώσεις.

Αρθρο 11. Αριθµός φορολογικού µητρώου

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει µοναδικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµενο.
2. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα
πρόθεµα, χρησιµοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρµόζεται ο Κώδικας
και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο
που δεν τυγχάνει φορολογούµενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις
νόµου. Ειδικότερα, η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς

της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών της
ηµεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά
µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου θέµατα, εξαιρέσεις σε περίπτωση
συναλλαγών µε πιστωτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα πληρωµών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθµού Φορολογικού
Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειµενικά
στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούµενος έχει παύσει να ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή
ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογούµενος έχει σε κάθε περίπτωση
το δικαίωµα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου
εδαφίου.

5. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει:
α) το περιεχόµενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις, ή
τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται κατά την εφαρµογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου για σκοπούς
πληροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, τις
συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 4.

6. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε
µορφή επικοινωνίας µε τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.

Αρθρο 12. Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής

1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενηµερότητας ισχύος µέχρι και
δύο µηνών για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο
φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση από οποιαδήποτε αιτία
και έχει υποβάλει τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε
ετών.

3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας εάν ο
φορολογούµενος έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη αρχή του δηµόσιου τοµέα. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω
αρχές για να ενηµερώνουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση σχετικά µε φορολογουµένους
που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

4. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο
φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη
ληξιπρόθεσµες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας
περιορισµένης ισχύος, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. Η
Φορολογική ∆ιοίκηση και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραµµα
ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το
αποδεικτικό ενηµερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου
ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ' αυτού από επαχθή αιτία. Το
παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύµφωνα
µε το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών.

5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκοµίζεται αποδεικτικό
ενηµερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την
υποχρέωση προσκόµισής του, οι οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή
του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του
αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά
παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να
λαµβάνουν το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.

6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση
ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη
χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, εκδίδεται από την
αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής
προς το ∆ηµόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας στην
υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής ή κατατίθεται για τη µεταβίβαση ακινήτου. Με
βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του
τιµήµατος και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές που λαµβάνονται
υπόψη για τη χορήγησή της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα.

8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων του ∆ηµοσίου ή
περιπτώσεις οικονοµικού εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, µπορεί µε
γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραµµατέα να µην χορηγηθεί αποδεικτικό

ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δηµοσίου
συµφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.

Αρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία

1. Κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα υποχρεούται να
τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστηµα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύµφωνα µε τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία, για τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύµφωνα µε τη
φορολογική νοµοθεσία. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, το
λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί, φορολογικές µνήµες
και αρχεία που δηµιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί πρέπει να
διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:
α) για διάστηµα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους
εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του
Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωµα έκδοσης από τη Φορολογική ∆ιοίκηση
πράξης προσδιορισµού του φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή
ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής ∆ιοίκησης σε συνέχεια
διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση
λόγω εξόφλησης.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 14. Πληροφορίες από τον φορολογούµενο

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική ∆ιοίκηση από τον
φορολογούµενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
κοινοποίηση του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος προσκοµίσει
επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και υποβολή των
πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις
ή παραλείψεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
2. Κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης, αντίγραφα µέρους των
βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται
στη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος προσκοµίσει επαρκείς
αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και παράδοση των
πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις
ή παραλείψεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία
τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των
ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική ∆ιοίκηση υποχρεούται να παραδίδει στον
φορολογούµενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται µνεία όλων των
παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
3. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κάθε
νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο
άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων, προµηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά
στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης
αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου
αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µε την επαγγελµατική
εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του
προηγούµενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά
δεδοµένα.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των
καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρµογής, το ύψος της αξίας των
στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου.

Αρθρο 15. Πληροφορίες από τρίτους

1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα, οι κρατικές
υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δηµόσιων οργανισµών, φορέων
και εταιρειών, όπου συµµετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των
ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση κάθε
διαθέσιµη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των
εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοιχεία που έχουν στην
κατοχή τους.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µπορεί να
λαµβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που
εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων,
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα. Πληροφορίες οι
οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική
∆ιοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3691/2008», µε την
επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

3. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά
τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων, τα επιµελητήρια, τους συµβολαιογράφους, τους
υποθηκοφύλακες, τους προϊσταµένους των κτηµατολογικών γραφείων, τους
οικονοµικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον
καθορισµό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει µε βάση τις διασταυρώσεις
των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδικότερους όρους
που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου,
η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το
οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ηµερών από την
παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί
για είκοσι (20) επιπλέον ηµέρες.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση, µε την οποία ορίζονται
ορισµένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτοµάτως
πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε φορολογούµενους, οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, καθώς και οι
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Τρίτα πρόσωπα που δεσµεύονται από επαγγελµατικό απόρρητο υποχρεούνται στη
χορήγηση των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονοµικές
συναλλαγές τους µε τον φορολογούµενο. Για τις λοιπές πληροφορίες που
προστατεύονται από επαγγελµατικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον
αρµόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας
υποβάλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα αίτηµα, στο οποίο περιλαµβάνονται:
α) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούµενου,

β) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που
δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο,
γ) οι σηµαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική
∆ιοίκηση εναντίον του φορολογούµενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική ∆ιοίκηση επιθυµεί να αποκτήσει
πληροφορίες από το πρόσωπο που δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτηµα πληροφοριών. Σε περίπτωση
χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του
επαγγελµατικού απορρήτου.

Αρθρο 16. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ζητά από τον φορολογούµενο να υποβάλει, σε
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο
που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης του
φορολογουµένου. Ο Γενικός Γραµµατέας θέτει εύλογη προθεσµία για τη
συµµόρφωση του φορολογουµένου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πίστωση του
φόρου αλλοδαπής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε..

Αρθρο 17. ∆ιαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο

1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής ∆ιοίκησης και
εν γένει του Υπουργείου Οικονοµικών ή συνδέονται ή συνδέονταν µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή έργου µε αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν
ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής ∆ιοίκησης οφείλουν να
τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουµένων, τα οποία
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα

αποκαλύπτουν µόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής ∆ιοίκησης και µέλη του κυρίου προσωπικού
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικηµάτων,
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής
υπόθεσης ή αστικής υπόθεσης µε διάδικο το ∆ηµόσιο ή Φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης,
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διεθνείς
συµβάσεις, το ν. 4170/2013 στον οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, καθώς
και τη νοµοθεσία για τη δικαστική συνδροµή,
ε) υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη
Φορολογική ∆ιοίκηση, προκειµένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, των φορολογουµένων προς αυτούς τους φορείς και να
εντοπιστούν πηγές αποπληρωµής των απαιτήσεών τους,
στ) σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και δηµοσίων
οργανισµών µε αρµοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου
χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους
ζ) σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισµό διατροφής κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που
ορίζονται στο ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογηµένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει
περίπτωση φορολογικού απορρήτου,
ι) σε φορολογουµένους που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατόπιν
αιτήσεώς τους, και µόνο καθ' ο µέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειµένου να
διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελµατική υπόσταση άλλου φορολογουµένου που
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα.

2. Τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου χορηγούν σε εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προσωποιηµένα στοιχεία
ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική
∆ιοίκηση, µε την υποχρέωση χρήσης αυτών, αποκλειστικά για το σκοπό για τον
οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει.

3. Τα πρόσωπα, τα οποία λαµβάνουν γνώση απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η χρήση των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται
αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χορηγήθηκαν.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, σύµφωνα µε τις παραγράφους
1 και 4, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία
προστατεύονται µε φορολογικό απόρρητο οφείλει να µην τα αποκαλύπτει και να
επιστρέφει στη Φορολογική ∆ιοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του
και περιλαµβάνουν τέτοιες πληροφορίες ή στοιχεία.

5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι δυνατόν να
αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, µε την έγγραφη συναίνεση του
φορολογουµένου.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα που
είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και προβλέπονται κυρώσεις
στην περίπτωση µη τήρησης των διατάξεών του.

Αρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης

1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές
δηλώσεις στη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία
φορολογική νοµοθεσία. Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε
µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή µέχρι την
παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έλεγχο της αρχικής
δήλωσης µε όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης.

2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται:
α) η µορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική
δήλωση και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού

ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η
διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα υπογράφεται.

3. Ο φορολογούµενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά ανίκανου ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού, και σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας ο
νόµιµος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της
φορολογικής δήλωσης µε την υπογραφή του.

4. Εάν µία φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι
αµοιβής, η φορολογική δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

Αρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης

1. Αν ο φορολογούµενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη
Φορολογική ∆ιοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει
τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούµενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της
προθεσµίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική
φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο,
αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την έκδοση
εντολής ελέγχου από τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του
δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες τις
συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης.

Αρθρο 20. ∆ήλωση µε επιφύλαξη

1. Όταν ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωµα να υποβάλει φορολογική δήλωση µε
επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη. Κάθε γενική ή αόριστη
επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο Γενικός
Γραµµατέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της
φορολογητέας ύλης για την οποία για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός
ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της
επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας απάντησης, ο φορολογούµενος
µπορεί να προσφύγει στην Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 63
του Κώδικα.
2. Οµοίως µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό της
φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε
µειωµένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση µε τυχόν εφαρµοστέες εκπτώσεις και
απαλλαγές.
Ειδικά, προκειµένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή
η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εµπρόθεσµα για τη φορολογία ή
κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του
φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραµµατέα, ο φόρος
που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 42 του Κώδικα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 21. Φάκελος Τεκµηρίωσης

1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και τη µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών του
άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την
έννοια της περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. Φάκελο Τεκµηρίωσης υποχρεούνται
να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για
τις παραπάνω συναλλαγές τους µε το κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του
κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές
οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις που
διατηρούν στην αλλοδαπή.
2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης

Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος
εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ανά
φορολογικό έτος, ή
β) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες
χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος
εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ανά φορολογικό
έτος.
3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο
Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό
Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική ∆ιοίκηση
µέσα στην ίδια προθεσµία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν
Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εµπίπτουν
στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ' όλο το χρονικό
διάστηµα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων
του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση
της Φορολογικής ∆ιοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30)
ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος από τον υπόχρεο.
5. Ο φάκελος τεκµηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου
περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που
παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε µεταβολή των
συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείµενος στο φόρο οφείλει να ενηµερώνει το Φάκελο
έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω µεταβολή
λαµβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκµηρίωσης
Ενδοοµιλικών Συναλλαγών της παραγράφου 3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το
επόµενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωµατώνοντας όλες τις
αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η
ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
είναι δυνατός ο καθορισµός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον
αφορά το περιεχόµενο των Φακέλων Τεκµηρίωσης είτε σε ετήσια είτε µόνιµη βάση.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές
περιεχόµενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, το Βασικό
Φάκελο Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα
Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται µη
πλήρεις ή µη επαρκείς, οι αποδεκτές µέθοδοι καθορισµού των τιµών των συναλλαγών
και, οι µέθοδοι καθορισµού του αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου
κέρδους. Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η µέθοδος υπολογισµού του
κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης
απλουστευµένη διαδικασία για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται
από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αρθρο 22. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης

1. Συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης
στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τις συνδεδεµένα
πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και µόνιµες εγκαταστάσεις που
διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό
Γραµµατέα αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση
συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένα
πρόσωπα.
2. Αντικείµενο της προέγκρισης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί το
ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τιµών
ενδοοµιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου.
Τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης,
τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις
κρίσιµες παραδοχές για τις µελλοντικές συνθήκες.
Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο
εξειδικευµένο ζήτηµα που αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα
πρόσωπα.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει.
Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβολή
της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης και κοινοποιείται
στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε
φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης
προέγκρισης.
4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η
απόφαση προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν
συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων προσώπων, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην
απόφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν
αντικείµενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα
οριζόµενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι
παραδοχές, οι περιστάσεις και οι όροι στις οποίες αυτή βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από
άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να
διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης για το
χρονικό διάστηµα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και

στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο αφορά η απόφαση προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της,
είτε κατόπιν αίτησης από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον
Γενικό Γραµµατέα, στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης
αποδειχθούν εσφαλµένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών που
καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην απόφαση προέγκρισης,
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε
εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του
ίδιου φορολογουµένου.
Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης
προέγκρισης, η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσµατα που
ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής γενοµένης από την έκδοσή της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά
τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η
απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλµένης ερµηνείας ή πληµµελειών
που αποδίδονται στον φορολογούµενο,
β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που
ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως µηδέποτε
εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική ∆ιοίκηση
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή
συνθηκών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις
που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων οι
οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
∆εν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η
αναθεώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό
σηµείο που ορίζεται µε την απόφαση ακύρωσης.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία
είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και
ειδικότερα η διαδικασία για την προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής
τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο
περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία
συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών, ο τύπος και το
περιεχόµενο των αποφάσεων της Φορολογικής ∆ιοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα.

Αρθρο 23. Εξουσίες Φορολογικής ∆ιοίκησης

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να
διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ µέρους του
φορολογούµενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε
αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισµό και την καταβολή του οφειλόµενου
φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία
γνωστοποιήσεων και παρόµοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον
φορολογούµενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και µέσα
µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και χρησιµοποιώντας µεθόδους που
προβλέπονται στον Κώδικα.
2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούµενου που
διενεργείται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη µορφή
φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή επιτόπιου
φορολογικού ελέγχου:
α) Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία
της µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που
υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην
κατοχή της.
β) Η απόφαση της Φορολογικής ∆ιοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου
φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούµενο µε προηγούµενη
έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να
διενεργείται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραµµατέα είναι
δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί
φοροδιαφυγή.
Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται µε απόφασή του να ορίζει λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της παρούσης περίπτωσης.

Αρθρο 24. Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και
στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούµενος δηλώνει ότι
αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αρνείται
να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόµενος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση
υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισηµείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόµενος
υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούµενο ή τον φορολογικό
εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος
και να απαντά σε ερωτήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια
του φορολογικού ελέγχου.
2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, η Φορολογική
∆ιοίκηση έχει δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς και
στα λογιστικά προγράµµατα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η
Φορολογική ∆ιοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.
3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία
και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία
και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το
θεωρήσει αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση
κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης που
ενεργεί την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τον παρόντα κατά τη
διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή, στην
περίπτωση των νοµικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων,
από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό
εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον
φορολογούµενο ή στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης
των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο
φορολογούµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων µε
δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου
φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.

Αρθρο 25.

1. Ο οριζόµενος ή οι οριζόµενοι από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του
φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος ή υπάλληλοι φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας
επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα ή

από εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης και η οποία
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου ή των υπαλλήλων στους οποίους, ανατεθεί ο
φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού
µητρώου του φορολογούµενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο
φορολογικός έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) το χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δηµοσιεύεται.

2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού
ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή
φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του
φορολογούµενου κατά το επίσηµο ωράριο εργασίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης και
µπορεί να παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται
να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργασίας
εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου.
Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται µόνο µε εντολή του
αρµόδιου Εισαγγελέα.

4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο
1, δύναται να παραταθεί άπαξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι (6)
ακόµη µήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή
υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν
νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως
«νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να είναι γνωστό στη
Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.

6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το
έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της
Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν δύναται να µετακινεί βιβλία
και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο
φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι
απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούµενο εντός δέκα (10)
ηµερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα τα

αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.

7. Ειδικά προκειµένου για τον µερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούµενους
ορισµένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή
διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να
περιλαµβάνει, αντί των υπό γ' και δ' στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και το
είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουµένων. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου,
στην περίπτωση αυτή, µπορεί να είναι και εκτός του επισήµου ωραρίου της
Φορολογικής ∆ιοίκησης.

8. Ο αρµόδιος υπάλληλος της Φορολογικής ∆ιοίκησης µπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον
το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής
Αστυνοµίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής
Αστυνοµίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδροµή, κατά το χρόνο και στον
τόπο που ζητείται.

Αρθρο 26. Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή,
εξαιρετικά, µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό
Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το
τέλος κάθε έτους, η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο
αριθµός των µερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του
επόµενου έτους κατά προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε βάση άλλα κριτήρια, σύµφωνα µε την προηγούµενη
περίπτωση, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης
της απόφασης και του αριθµού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους
προηγούµενους δώδεκα µήνες από το µήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση
ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις,
περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία,
συµπεριλαµβανοµένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να
υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου των κατά προτεραιότητα ελεγχόµενων
υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Ειδικά, για το έτος 2016 το
ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%.

Αρθρο 27. Μέθοδοι έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιµώµενο, διορθωτικό ή
προληπτικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή µιας ή
περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου,
δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα
των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη
των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο
τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 28. Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούµενο τα
αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό
προσδιορισµό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένος. Ο
φορολογούµενος δύναται να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία
βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Ο φορολογούµενος έχει τη
δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά µε τον προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισµό φόρου εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
έγγραφης γνωστοποίησης.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού
του φόρου, εντός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του

φορολογούµενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει τις απόψεις
του, την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου την οποία
συντάσσει η Φορολογική ∆ιοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαµβάνει
εµπεριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις
οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική ∆ιοίκηση για τον προσδιορισµό του φόρου. Η
οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση ελέγχου
κοινοποιούνται στον φορολογούµενο.
3. Οι διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα.

Αρθρο 29. Αµοιβαία διοικητική συνδροµή

Ως προς την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς
ελέγχους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 25 του ν.4170/2013 (Α' 163),
που ενσωµάτωσαν στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία του Συµβουλίου
2011/16/ΕΚ.

Αρθρο 30. Προσδιορισµός φόρου

1. Πράξη προσδιορισµού φόρου είναι η πράξη, µε την οποία καθορίζεται το ποσό της
φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουµένου για µια ή περισσότερες
φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές
περιόδους ή για µια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη
προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση
του φορολογούµενου. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο
ποσό στα βιβλία της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η
διαδικασία και οι εξαιρέσεις από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση είναι αρµόδια να εκδίδει τις ακόλουθες πράξεις
προσδιορισµού φόρου:
α) πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου,
β) πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου,
γ) πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και
δ) πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου.

Αρθρο 31. Άµεσος προσδιορισµός φόρου

1. «Άµεσος προσδιορισµός φόρου» είναι ο προσδιορισµός φόρου που προκύπτει
χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
2. Ο φορολογούµενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή
δικαιούµενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 42 του
Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άµεσος προσδιορισµός
φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άµεσο
προσδιορισµό φόρου.

Αρθρο 32. ∆ιοικητικός προσδιορισµός φόρου

1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, η φορολογική
δήλωση δεν συνιστά άµεσο προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση εκδίδει
πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου.

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν
τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο
στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική ∆ιοίκηση.
3. Εάν η Φορολογική ∆ιοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή µερικά µε βάση

στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του
φορολογούµενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε
ο προσδιορισµός του φόρου.

Αρθρο 33.

Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει
φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν
υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη
εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε
στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο
διαβίωσης του φορολογουµένου, την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής
δραστηριότητάς του ή οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά µε τον τρόπο
προσδιορισµού της κατ' εκτίµηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Εάν, µετά την έκδοση της
πράξης αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή
παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Αρθρο 34. ∆ιορθωτικός προσδιορισµός φόρου

Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να προβεί, µετά από έλεγχο, σε έκδοση πράξης
διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή
προληπτικού προσδιορισµού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί
αιτιολογηµένα ότι ο προηγούµενος προσδιορισµός φόρου που εκδίδεται κατόπιν
πλήρους φορολογικού ελέγχου, ήταν ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο διορθωτικός
προσδιορισµός φόρου υπόκειται σε µεταγενέστερη διόρθωση, µόνο εάν προκύψουν
νέα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Κώδικα. Ο
φορολογούµενος δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού
προσδιορισµού φόρου, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά µε
την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου. Η Φορολογική

∆ιοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µόνο
εφόσον κάνει αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται
να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και στην περίπτωση
κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούµενο και δεν έχει
εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου.

Αρθρο 35. Προληπτικός προσδιορισµός φόρου

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να εκδίδει πράξη προληπτικού προσδιορισµού
φόρου µετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ηµεροµηνία
υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειµένου να διασφαλίσει την
άµεση είσπραξη του φόρου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις ότι ο
φορολογούµενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την
είσπραξη του φόρου, ιδίως µέσω της µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο
πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 63 του Κώδικα, ο
φορολογούµενος δύναται να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού
προσδιορισµού φόρου απευθείας ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου
αµφισβητώντας τη συνδροµή των περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της
πράξης προληπτικού προσδιορισµού φόρου.
2. Ο φορολογούµενος είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φορολογική οφειλή που ορίζεται
από τον προληπτικό προσδιορισµό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής,
παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόµενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του
υπέρ της Φορολογικής ∆ιοίκησης για το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής. Η
εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται µέχρι την πλήρη εξόφληση της
φορολογικής υποχρέωσης.
3. Ο προληπτικός προσδιορισµός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισµό
φόρου εντός ενός (1) έτους µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού
προσδιορισµού φόρου.

Αρθρο 36. Παραγραφή

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού,
εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων
δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να γίνει εντός
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής
της τελευταίας δήλωσης.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής
περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούµενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του
πέµπτου έτους της προθεσµίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της
πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστηµα
απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξηµένο κατά ένα έτος
από την παραλαβή τους από τη Φορολογική ∆ιοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθηµα ή µέσο, για περίοδο ενός
έτους µετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, και µόνο για το ζήτηµα, το οποίο αφορά.
3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
για περιπτώσεις φοροδιαφυγής µπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης.
4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης
προσδιορισµού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου έχει
παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρµογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο
φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου δεν έχει ακόµη παραγραφεί και
στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου.

Αρθρο 37. Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου

Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορισµού φόρου υπογράφεται από
τον Γενικό Γραµµατέα ή άλλον ειδικά οριζόµενο υπάλληλο της Φορολογικής
∆ιοίκησης. Η πράξη προσδιορισµού φόρου περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φορολογούµενου,
β) τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, εφόσον έχει αποδοθεί
στον φορολογούµενο,
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης,

δ) το είδος προσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο οποίο αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,
στ) την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος,
ζ) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική ∆ιοίκηση προέβη στον προσδιορισµό
φόρου και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου,
η) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αµφισβήτησης του προσδιορισµού φόρου, και
θ) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα,
κ) λοιπές πληροφορίες.
Η πράξη προσδιορισµού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο
προσδιορισµός φόρου.
Με την πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου κοινοποιείται ταυτόχρονα και
η οικεία έκθεση ελέγχου, εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου
34.
Ο τύπος των πράξεων προσδιορισµού του φόρου και της οικείας έκθεσης καθορίζεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.

Αρθρο 38.

1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε
τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της
φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω διευθετήσεις
αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, µε βάση τα χαρακτηριστικά της
οικονοµικής τους υπόστασης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή,
δράση, πράξη, συµφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός.
Μια διευθέτηση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι
τεχνητή εφόσον στερείται οικονοµικής ή εµπορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του
τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική
∆ιοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από τα οποία αποτελείται
µια διευθέτηση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της διευθέτησης στο
σύνολό της•
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει µε
µια συνήθη επιχειρηµατική συµπεριφορά•
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν ως

αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους• δ) η σύναψη
συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα•
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα
αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποί-ους
αναλαµβάνει ο φορολογούµενος ή στις ταµειακές ροές του•
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σηµαντικό σε
σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος µιας διευθέτησης ή σειράς
διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από
τις υποκειµενικές προθέσεις του φορολογούµενου αντίκειται στο αντικείµενο, στο
πνεύµα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη
περίπτωση.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος πρέπει να θεωρείται
κρίσιµος, εφόσον οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα µπορούσε να
αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων φαίνεται αµελητέος,
λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.

6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε
φορολογικό πλεονέκτηµα µε την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική ∆ιοίκηση
συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου από τον φορολογούµενο, λαµβάνοντας
υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούµενος
υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.

Αρθρο 39. ∆ικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας κατά την παράγραφο 4 του
άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται
σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούµενος αποδείξει την πραγµατική πηγή αυτής,
καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόµιµη φορολογία είτε απαλλάσσεται
από το φόρο σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις.

Αρθρο 40. Αρµόδια όργανα

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα, συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαστικής εκτέλεσης
και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων, ανήκει στην αρµοδιότητα του Γενικού
Γραµµατέα.
2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασµό του ∆ηµοσίου των φόρων και λοιπών
εσόδων µπορεί να ανατεθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα σε τράπεζες και
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή οποιαδήποτε δηµόσια
υπηρεσία. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης
από τα προαναφερόµενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα όργανα της Φορολογικής
∆ιοίκησης έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη
νόµιµη ενέργεια που αποσκοπεί, άµεσα ή έµµεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών
εσόδων, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του
οφειλέτη του ∆ηµοσίου και της άσκησης αγωγής διάρρηξης.Κατά την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 25 του Κώδικα.

Αρθρο 41. Πληρωµή φόρου

1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόµο που επιβάλλει
την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρµόζεται ο Κώδικας.
2. Ο φόρος καταβάλλεται µε τον τρόπο που καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα.
3. Σε περίπτωση διορθωτικού ή εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου, ο οφειλόµενος
φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης του
προσδιορισµού φόρου στον φορολογούµενο. Σε περίπτωση προληπτικού
προσδιορισµού του φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3)
ηµερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης προσδιορισµού του φόρου.
4. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο
οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση

καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του
επόµενου από την κοινοποίηση στον φορολογούµενο της πράξης εκκαθάρισης του
φόρου που προκύπτει µε βάση το διατακτικό της απόφασης µήνα και η δεύτερη δόση
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί.

Αρθρο 42. Επιστροφή φόρου

1. Εάν ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση,
αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους από τον φορολογούµενο φόρο µε το ποσό προς
επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούµενο εντός ενενήντα (90)
ηµερών από την υποβολή έγγραφου αιτήµατος του φορολογουµένου, εκτός εάν
προβλέπεται µικρότερο χρονικό διάστηµα από άλλη διάταξη της φορολογικής
νοµοθεσίας.
Ειδικά για αιτήµατα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειµένους µη εγκατεστηµένους στο
εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική ∆ιοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόµιση
συµπληρωµατικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µέχρι οκτώ (8)
µήνες.

3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαµβάνεται στην αίτηση επιστροφής του
φορολογουµένου, το επιστρεπτέο ποσό παρακρατείται µε σκοπό το συµψηφισµό του
µε µελλοντικές οφειλές του φορολογουµένου.
4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται
κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης για
έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από
την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 43. Πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών - τµηµατικής καταβολής σε δόσεις

1. Μετά από αίτηση του φορολογουµένου πριν ή µετά τη λήξη της προθεσµίας
καταβολής φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραµµα ρύθµισης
καταβολής των φορολογικών οφειλών σε µία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο
φορολογούµενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία
για την καταβολή του φόρου στη νόµιµη προθεσµία και ότι έχει τη δυνατότητα
συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα ρύθµισης. Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ' εξαίρεση το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών
µπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.
2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, ο φορολογούµενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική ∆ιοίκηση
τα εξής στοιχεία:
α) αναλυτική δήλωση των εισοδηµάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και
οφειλών του σε τρίτους,
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που
υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα µε το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση
ένταξης σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά
στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των µηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα µε
τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονοµική του αδυναµία και,
αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
εγγυήσεις ή άλλο εµπράγµατο βάρος.
3. Φορολογούµενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν µπορεί να
υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
4. Η πρώτη δόση του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών καταβάλλεται εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποίησης του φορολογουµένου για την
έγκριση του προγράµµατος. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται µέχρι και την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα. Αν παραλειφθεί η καταβολή µίας
δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση µε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του
ποσού της καταβλητέας δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εµπροθέσµως
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο καταβάλλεται µαζί µε την προσαύξηση το
αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.
5. Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών παύει να ισχύει µε συνέπεια την υποχρέωση
άµεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρµογή όλων των
διαθέσιµων µέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούµενος:
α) δεν καταβάλλει µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες περισσότερες από µία
δόσεις,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα µήνα,

γ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήµατος και φορολογίας
Φ.Π.Α. κατά την περίοδο του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών,
δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του προγράµµατος ρύθµισης
οφειλών.
6. Η υπαγωγή του φορολογούµενου σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν τον
απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τόκων επί των ρυθµιζόµενων
φορολογικών οφειλών.
Ο τόκος του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε βάση το ισχύον επιτόκιο
αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

8. Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή
µέρους οφειλοµένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον
καταβάλει µε µετρητά, µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους
κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του
τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Αρθρο 44. Σειρά εξόφλησης

1. Οι καταβολές χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµένου φόρου εξοφλούν την
υποχρέωση του φορολογούµενου µε την ακόλουθη σειρά:
α) έξοδα είσπραξης,
β) τόκος επί του φόρου,
γ) πρόστιµα που σχετίζονται µε το φόρο,
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να κατανέµει κάθε καταβολή σε οποιονδήποτε
οφειλόµενο φόρο:
α) εάν ο φορολογούµενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο
συγκεκριµένο φόρο ή φορολογική περίοδο αφορά η πληρωµή, ή
β) εάν η καταβολή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα.

Αρθρο 45. Απαρίθµηση εκτελεστών τίτλων

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα πραγµατοποιείται δυνάµει εκτελεστού τίτλου.
2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόµο είναι:
α) στην περίπτωση άµεσου προσδιορισµού φόρου, ο προσδιορισµός του φόρου, όπως
προκύπτει ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού φόρου, η πράξη προσδιορισµού του
φόρου,
γ) στην περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου, η πράξη εκτιµώµενου
προσδιορισµού του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, η πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισµού φόρου, η πράξη προληπτικού
προσδιορισµού του φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή,
ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίµων οι αντίστοιχες πράξεις,
η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης.

Αρθρο 46.

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση, προκειµένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, µπορεί
σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη
των φόρων, να προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα
πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση
στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη του ∆ηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η
συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική µε την πάροδο της
νόµιµης προθεσµίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής

κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά
τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715
παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να
προβαίνει στη λήψη των προβλεπόµενων στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση
εκτελεστού τίτλου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας.

3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης χωρίς
να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου.

4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά
έσοδα του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.

5. Εφόσον η Φορολογική ∆ιοίκηση διαπιστώνει µη απόδοση, ανακριβή απόδοση,
συµψηφισµό, έκπτωση ή διακράτηση Φ. Π. Α., Φ. Κ. Ε., φόρου ασφαλίστρων,
παρακρατούµενων, επιρριπτόµενων φόρων, τελών και εισφορών µε σκοπό τη µη
πληρωµή συνολικά στο ∆ηµόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης
της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε
την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, µπορεί, βάσει ειδικής
έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή
διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα.
Ειδικότερα η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να µην παραλαµβάνει και να µην χορηγεί
έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των
πάσης φύσεως λογαριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων
του υπόχρεου παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές
παρακαταθήκες, δεσµεύονται στο σύνολό τους.

6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των οµορρύθµων
εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου
από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή
από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και µέχρι την ενεργοποίηση των
µέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή
για οποιαδήποτε αιτία.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούµενης
παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέτρα αίρονται εν όλω
ή εν µέρει και οι περιπτώσεις µη εφαρµογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος
διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση της
ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την

εφαρµογή των µέτρων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των οριζοµένων στην παρ. 4 του
ιδίου άρθρου.

7. Τα µέτρα της παρ. 5 δεν εµποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής ∆ιοίκησης να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε
αναγκαστική εκτέλεση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Αρθρο 47. Ατοµική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερηµερίας

1. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη
προσδιορισµού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίµων ή στην πράξη
εκκαθάρισης του φόρου µετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης µέχρι την
προβλεπόµενη σε αυτά ηµεροµηνία πληρωµής η Φορολογική ∆ιοίκηση κοινοποιεί
στον φορολογούµενο ατοµική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν
καταβληθεί εντός των νοµίµων προθεσµιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης
εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα του Κώδικα.
2. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατοµική
ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της ατοµικής
ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να προβεί στη λήψη
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα. ∆εν
απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις
περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του
φορολογουµένου ή τρίτου.

3. Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και τα στοιχεία του φορολογουµένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής ειδοποίησης καθώς και παραποµπές στους
αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών προθεσµιών,
ηµεροµηνιών καταβολής και αριθµού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόµενων φόρων, των τόκων, των προστίµων και η
φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, µε
εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόµιµη ή δικαστική αναστολή πληρωµής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωµής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται µέχρι την τελική εξόφληση της
οφειλής,

η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούµενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30)
ηµερών από την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης, η Φορολογική ∆ιοίκηση
µπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που
αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούµενος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης
οφειλών εντός τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 του
Κώδικα.
4. Η ατοµική ειδοποίηση η οποία δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή
κοινοποιείται στον φορολογούµενο σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα καθώς και οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση

1. Εξαιρουµένων των θεµάτων που ρυθµίζονται διαφορετικά από τον παρόντα
Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του ∆ηµοσίου που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση συµψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του
∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει
φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83
ΚΕ∆Ε. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να συµψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.

3. Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον
Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., στον ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου Ταµείου ή γενικότερα σε
άλλο αρµόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραµµατέας.
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η πληρωµή των οποίων τελεί
σε νόµιµη ή δικαστική ή διοικητική αναστολή του άρθρου 63 του Κώδικα και για όσο
χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επίσης για οφειλές που
έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούµενος
συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα.
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
ή εξαιρετικά και µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό
Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά, εκ

των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων σχετικά µε τα
κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου.

Αρθρο 49. Λήψη µέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι ο
φορολογούµενος θα προβεί σε µεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει
σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα ή σε οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, η Φορολογική
∆ιοίκηση µπορεί να λαµβάνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο µέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης ακόµη και πριν τη νόµιµη ηµεροµηνία καταβολής της οφειλής ή την
κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήµερης
προθεσµίας που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής.
2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί
επίσης να εγγράφεται υποθήκη.
3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η
Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 939 κ.ε. του
ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να ζητήσει ως
ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα άρθρα 725 κ.ε. του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Αρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες
σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται
προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωµή του φόρου τόκων και προστίµων που

οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες καθώς και του
φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νοµικά
πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα,
για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων φόρων του
διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νοµικό
πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και
αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους φόρους το ΦΠΑ και όλους τους
επιρριπτόµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου
που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν µία από τις ως
άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µία από τις
πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του
φόρου.
3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν έχουν
εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας, περιλαµβανόµενων των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, οι
κατά το χρόνο διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών µε
ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως
µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή του οφειλόµενου
φόρου, µέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε
είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ
της λύσης.
4. Ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την
καταβολή του οφειλόµενου και µη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή
εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών αυτού µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του µέχρι του ποσού
των αναληφθέντων εντός της ως άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε
είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την
περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν µέτοχος ή εταίρος.
5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός
διαχειριστής νοµικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από
αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την
πληρωµή των τόκων και προστίµων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή
παραλείψεις.

6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων
ευθύνονται σε ολόκληρο µαζί µε τους υπόχρεους για την πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που
βαρύνει το δικαίωµα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να
προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ηµερών
από την κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής
∆ιοίκησης.

7. Πρόσωπα ευθυνόµενα για την καταβολή φόρου εκ µέρους του νοµικού προσώπου
ή της νοµικής οντότητας σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι
της Φορολογικής ∆ιοίκησης, παράλληλα µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική
οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωµα θα είχε στη διάθεσή του το νοµικό πρόσωπο ή η
νοµική οντότητα.
8. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε
άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε..

Αρθρο 51. Παραγραφή είσπραξης φόρων

1. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα παραγράφεται µετά την πάροδο
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος
εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούµενο ατοµικής ειδοποίησης και
οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή.
Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση στην
πτώχευση, προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασµού, καθώς και στον
εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού προσώπου ή στον ειδικό
εκκαθαριστή επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και η εγγραφή
προσηµείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του
φορολογούµενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόµενων, η διακοπή της παραγραφής ως
προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος
άρθρου αναστέλλεται:
α) Για όσο χρονικό διάστηµα είχε χορηγηθεί ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή η
Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής
εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν
συµπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής.
β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµενου.
γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της
απαίτησης, ή της νοµιµότητας της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και
µέχρι τη συµπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορολογική ∆ιοίκηση µε
δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούµενος κατέστη υπερήµερος, συνεπάγεται
την πειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν
αιτιολογηµένα κρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα, ότι η µη εκκίνηση της

διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογηµένη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κανένας νόµος περί παραγραφής δεν
αποκλείει το δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη από το ∆ηµόσιο
των µη καταβληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.

Αρθρο 52. Αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην
ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου.

Αρθρο 53. Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόµιµης προθεσµία
καταβολής, ο φορολογούµενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω
ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόµενη µέρα της λήξης της νόµιµης
προθεσµίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε
περίπτωση εκτιµώµενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ως
αφετηρία υπολογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας κατά την οποία
θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόµου, ο φόρος που προκύπτει από
την εκπρόθεσµη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισµού.
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή),
καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούµενο για τη χρονική περίοδο από την
ηµεροµηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου µέχρι την
ηµεροµηνία ειδοποίησης του φορολογούµενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η
επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών από την παραλαβή από
τη Φορολογική ∆ιοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουµένου. Για
τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου
συµψηφιστεί µε άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο
διενέργειας του συµψηφισµού.

3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.
4. Ο Υπουργός Οικονοµικών µε απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισµού
τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Αρθρο 54. ∆ιαδικαστικές παραβάσεις

1. Για καθεµία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιµο στον
φορολογούµενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από
τον Κώδικα ή τη φορολογική νοµοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση
πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει
φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσµα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης για παροχή πληροφοριών
ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική ∆ιοίκηση το διορισµό του φορολογικού
εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό µητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό
µητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συµµορφώνεται µε τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
θ)....

2. Τα πρόστιµα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται
ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής σχετικά
µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε
παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της
παραγράφου 1 που ο φορολογούµενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών
βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και
στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης

βιβλίων και στοιχείων µε βάση απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της
παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης
βιβλίων και στοιχείων µε βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της
παραγράφου 1.
∆εν επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής
εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούµενου φόρου,
εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας
παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε
επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου.

Αρθρο 54Α. Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία
συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία
δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό,
αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο
που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται
ότι το ίδιο ακίνητο περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες
δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα
ακίνητα, για τα οποία
είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη
σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού. Στην
περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκοµίζεται µόνον από τον επισπεύδοντα τον
εκούσιο πλειστηριασµό. Ειδικά κατά το έτος 2015, το πιστοποιητικό χορηγείται για
τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.
∆εν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην
παραχώρηση υποθήκης ή προσηµείωσης για εξασφάλιση δικαιωµάτων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η µνηµόνευση,
επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσµα
αποτυπώνεται µε απόκλιση της επιφάνειάς του µέχρι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και
το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται µε απόκλιση µέχρι δύο τοις εκατό (2%) της
επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλµένα στοιχεία που δεν

επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την
επιβολή µειωµένου φόρου.

2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων
υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά
βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται,
αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή
παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν
επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούµενης παραγράφου. Το προηγούµενο
εδάφιο ισχύει και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί
εκούσιου πλειστηριασµού, καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής
κληρονοµιάς.

3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του
πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5)
προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το
πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α' 58) µε το οποίο πιστοποιείται ότι
το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης
περιουσίας (Φ. Α. Π.), καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π.
για το συγκεκριµένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις του
Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι
υπόχρεος για τα προηγούµενα έτη.

4. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του
οφειλόµενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι
επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό κύριων
και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, για το συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο
υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο
συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών
από τη σύνταξή του. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόµενο
τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται του οφειλόµενου ποσού.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στις συµβολαιογραφικές πράξεις
εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούµενου δανείου από πιστωτικό ίδρυµα. Ο
συµβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, να αποδώσει
τον αναλογούντα φόρο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων
ηµερών από τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών
ηµερών από την εκταµίευση του δανείου.
Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα
κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των
κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την
καταχώρηση, αν δεν προσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού
εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.

5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εµπράγµατης αγωγής επί
ακινήτου, πλην της µονοµερούς εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης ή της
άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκοµισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το

πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.

6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των
κτηµατολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της
αξίας του µεταβιβαζοµένου ακινήτου ή δικαιώµατος επ’ αυτού, το οποίο πρόστιµο
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 300,00 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000,00 ευρώ. Σε
περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες
και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 54Β. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίµων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων
ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσµη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, µε συνέπεια τη µη
διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισµό αυτού
σε µεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίµων
ορίζεται η εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων
ακινήτων του οικείου έτους.

Αρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής

1. ....................

2. ....................

3. Η επιβολή προστίµων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σύµφωνα µε τον
Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική
διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόµο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται
στη Φορολογική ∆ιοίκηση χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου
Εισαγγελέα.
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και
άλλων νόµων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού χωρίς να θίγεται η
εφαρµογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

Αρθρο 55Α. Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

1. Εάν, µε βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, συντρέχει
περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήµατος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται
στο άρθρο 66 υποβάλλεται αµελλητί µηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

2. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται
πάντως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεµούς διοικητικής δίκης είναι
ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει µε απόφασή του την
ποινική δίκη µέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.

3. Η παραγραφή των εγκληµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει από την τελεσιδικία
της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης
προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής.

Αρθρο 56. Πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου
Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης
Ενδοοµιλικών Συναλλαγών επιβάλλονται, αντί των προστίµων του άρθρου 54, τα
ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής
του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα
επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των
συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουµένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση
τεκµηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε
περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω
πρόστιµο επιβάλλεται µόνο αν µεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι
συνολικές διαφορές είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε
περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω
πρόστιµο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται µόνο
αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών
για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης.

2. Σε περίπτωση µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται
πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος τεκµηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του
Κώδικα τεθεί στη διάθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης από την τριακοστή πρώτη (31
η) ηµέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή (60ή) ηµέρα
επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν διατεθεί από την εξηκοστή
πρώτη (61) ηµέρα έως την ενενηκοστή (90ή) ηµέρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ αν δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί µετά την
ενενηκοστή (90ή) ηµέρα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρµόζονται και για τις

παραβάσεις του άρθρου αυτού.

Αρθρο 57.

………………………

Αρθρο 58. Πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται
του ποσού του φόρου που
προκύπτει µε βάση το διορθωτικό προσδιορισµό φόρου που πραγµατοποιήθηκε από
τη Φορολογική ∆ιοίκηση, ο φορολογούµενος υπόκειται σε πρόστιµο επί της διαφοράς
ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε
ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει µε
βάση τη φορολογική δήλωση,
β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό
υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του
φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση,
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει
σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει µε βάση τη
φορολογική δήλωση.
2.Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση
καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη µη υποβληθείσα δήλωση.

Αρθρο 58Α. Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικές µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας

Για παραβάσεις σχετικές µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται
κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς
στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της
διαφοράς, αντίστοιχα.

2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η µη
υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, µε συνέπεια τη µη απόδοση ή τη µειωµένη
απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από
την µη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί
δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται
πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα
έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονοµικής
δραστηριότητας.

4. Σε κάθε πρόσωπο µη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει
φορολογικά στοιχεία µε ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται
πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αναγραφόµενου φόρου
που δεν αποδόθηκε.
5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιµα για παραβάσεις των παρ. 1, 3 ή 4
για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής
ανακριβούς ή µη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιµα αυτά αφαιρούνται από το
πρόστιµο της παρ. 2.

Αρθρο 59. Πρόστιµο µη καταβολής παρακρατούµενων φόρων

Για παραβάσεις σχετικές µε παρακρατούµενους φόρους οι οποίες διαπιστώνονται

κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης παρακρατούµενου φόρου από την οποία θα
προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού πενήντα
τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη µη υποβληθείσα
δήλωση.
2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούµενου φόρου
επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της διαφοράς του
φόρου.

Αρθρο 60. Παρεµπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Κάθε πρόσωπο που παρεµποδίζει ή αποπειράται να παρεµποδίσει τις ενέργειες και
την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής ∆ιοίκησης κατά την άσκηση των
εξουσιών της σύµφωνα µε τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή
συνεργεί µε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα
ίδια πρόστιµα που υπόκειται ο φορολογούµενος.

Αρθρο 61. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιµα σε
περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν
από το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιµα.
Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιµα που επιβάλλονται για ανακριβή
δήλωση, καθώς και για τα πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτηµα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογουµένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουµένου ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου,
και

δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός τριάντα (30) ηµερών
και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούµενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της
ανωτέρω περιόδου, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Αρθρο 62.

1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής
προστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό
έλεγχο, τον προσδιορισµό φόρου, την παραγραφή και την είσπραξη, εφαρµόζονται
αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίµων.

2. Η πράξη επιβολής προστίµων κοινοποιείται στον φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο
πρόσωπο:
α) µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή
β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

3. Η πράξη επιβολής προστίµων πρέπει να περιλαµβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό
Γραµµατέα να υποβάλλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη έκδοση
πράξης επιβολής προστίµων τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν την έκδοσή της, µε
εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίµων για διαδικαστικές παραβάσεις,
καθώς και για πρόστιµα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άµεσο,
διοικητικό, εκτιµώµενο ή προληπτικό προσδιορισµό του φόρου.

5. Πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ηµέρα µετά την
κοινοποίηση της πράξης επιβολής µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και
59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές
παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για
έκδοση πράξεως επιβολής προστίµου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο
διαπιστώθηκε η παράβαση.

6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύµφωνα µε τον Κώδικα,
περισσότερα πρόστιµα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το µεγαλύτερο
πρόστιµο.

7. Τα πρόστιµα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται µόνο σε περίπτωση που οι
σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιµο του άρθρου 58 δεν
επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιµα των άρθρων 58Α και 59.

8. ∆εν επιβάλλονται πρόστιµα στον εκτιµώµενο προσδιορισµό φόρου.

Αρθρο 63. Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του
από τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να
υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο
διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της
Φορολογικής ∆ιοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε
την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα
έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση πρέπει να
υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1
έως 31 Αυγούστου.

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου,
συνοδευόµενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών
από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής
∆ιοίκησης, προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί.
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).
Η αναστολή, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άµεσου
προσδιορισµού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισµού του
φόρου, που εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον
φορολογούµενο σε φορολογική του δήλωση.

4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή προσφυγή
και αίτηµα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωµή,
µέχρι την έκδοση της απόφασής της, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η
πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν
εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη
Φορολογική ∆ιοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν
αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση
καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου.
5. Εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής
στη Φορολογική ∆ιοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση,
την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις
πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής
αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική µε την υπόθεση. Η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1
έως 31 Αυγούστου. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο,
δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα
στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων
πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Αν, εντός
της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής
προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο
υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσµίας
αυτής. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην
αρµόδια φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης µπορεί, µε απόφασή του,
να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, µε εντολή
του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.
6. Αν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της
φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την
απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση
απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται στην
αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης προσδιορισµού φόρου. Σε κάθε
περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική
υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής
αυτού. Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πληµµέλειες,
εκδίδει νέα πράξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης.

7. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν έχει δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής
απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση
της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής

∆ικονοµίας. Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Προσφυγή στα διοικητικά
δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική
∆ιοίκηση είναι απαράδεκτη.
9. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη
λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία
και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.

Αρθρο 64. Επαρκής αιτιολογία

Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή
αιτιολογία για τη νοµική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεµελιώνουν την
έκδοση πράξεως και τον προσδιορισµό φόρου.

Αρθρο 65. Βάρος απόδειξης

Σε περίπτωση αµφισβήτησης πράξης προσδιορισµού φόρου στα πλαίσια
ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
προβαίνει στην εν λόγω αµφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πληµµέλειας
της πράξης προσδιορισµού του φόρου.

Αρθρο 65Α. Φορολογικό πιστοποιητικό

1. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο
µητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε
ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα
αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα µε
τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, ως προς την εφαρµογή των φορολογικών
διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα.
Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που
διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του
ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.
Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την
ελεγχθείσα εταιρεία µε τα οποία συµφωνεί και η αρµόδια ελεγκτική φορολογική
αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου
της ως άνω αρχής.
Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των
υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα
την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν
στην ελεγχόµενη οντότητα συµβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχοµένου
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν.
3693/2008.
Στις ανώνυµες εταιρίες, στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και στα
υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε
όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιµο από 5.000,00
ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει κατά το ελεγχόµενο
φορολογικό έτος.
Η µη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό
παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριµένα επί µέρους φορολογικά
αντικείµενα του ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, ενδεχόµενες συγκεκριµένες
ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις από την
υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού µέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων
150.000,00 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού που
εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος
και η διαδικασία υποβολής του, ζητήµατα εφαρµογής της υποχρέωσης του
τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Πέραν της εφαρµογής του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόµιµους
ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 2523/1997.

Αρθρο 66. Εγκλήµατα φοροδιαφυγής

1.Έγκληµα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος µε πρόθεση:
α) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα
όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης φορολογητέα εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή
ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας
ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή µερικά)
δαπάνες ή επικαλούµενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να µην
εµφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εµφανίζεται αυτή µειωµένη,
β) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του
φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούµενων και
επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή
συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη
Φορολογική ∆ιοίκηση µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την
αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει
ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαµβάνει επιστροφή, καθώς
και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει
ανακριβώς στο ∆ηµόσιο το φόρο αυτόν.

2. Παρακρατούµενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε
επί µέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο ∆ηµόσιο ή άλλο
φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγµατικού φορολογούµενου.

3.Όποιος διαπράττει έγκληµα φοροδιαφυγής από τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:
α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήµατα ή στα περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή
β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν
αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συµψηφίστηκε ή εξέπεσε ή
διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:
αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέµενης αξίας ή
ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε
άλλη περίπτωση.

4. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της
προηγούµενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέµενης αξίας, ή τις εκατό
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευ ρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή
εισφοράς.

5. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος
αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από
το αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) µηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία
χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των
παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιµωρείται µόνο για την τελευταία ως
αυτουργός ή συµµέτοχος. Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά
στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται: α)
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000)
ευρώ και β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Για την κάλυψη των παραπάνω ορίων δεν
υπολογίζονται φορολογικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την
υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης
τιµωρείται µόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συµµέτοχος. Θεωρείται ως πλαστό
και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής
σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώριση τελεί σε γνώση του
υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό
το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του
πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο
στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται
για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή στην
οποία το ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι
άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του
επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική ∆ιοίκηση. Εικονικό
είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική
εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή νοµική
οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς
αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η
ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα
φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της
πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως
ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της
πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας.
∆εν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγµατική
συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται
στο στοιχείο.
∆εν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία
κληρονόµων ή ο κληρονόµος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή
συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν
από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του
λαµβάνοντα όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συµπεριληφθεί
στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήµατος και έχει γίνει η απόδοση
των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.

6. Για την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται ιδίως υπόψη το ύψος του ποσού που
αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και η διάρκεια της απόκρυψης ή µη απόδοσης ή
ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης. Η µεταχείριση από τον δράστη ιδιαιτέρων
τεχνασµάτων συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

Αρθρο 67. Αυτουργοί και συνεργοί

1. Στα νοµικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκληµάτων του παρόντος νόµου
θεωρούνται, εφόσον µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή
τους:
α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των ∆.Σ., οι διευθύνοντες,
εντεταλµένοι ή συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή
διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε
από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή
εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί
θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον
ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο
πάνω.
β) Στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι
διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε
αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.
γ) Στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οι
διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε
αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν οι
εταίροι αυτών.
δ) Στους συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών οι πρόεδροι, οι γραµµατείς, οι ταµίες, ως
και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή
διαχείριση αυτών.

ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως
αυτουργοί του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους, µε
βάση την ιδιωτική βούληση ή το νόµο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί,
τα µέλη τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή
αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµόζονται ανάλογα και οι
λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς
οργανισµούς, ως αυτουργοί του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι
διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων ή στις νοµικές οντότητες
κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994 ή της περίπτωσης δ'
του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ως αυτουργοί
θεωρούνται οι εκπρόσωποι αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε
άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη
διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

2. Επίσης, αυτουργοί των ανωτέρω εγκληµάτων, κατά την έννοια της προηγούµενης
παραγράφου, θεωρούνται και: α) όσοι δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή
διάταξης τελευταίας βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο
επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.

3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς
και όποιος µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συµπράττει ή προσφέρει άµεση
συνδροµή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων τιµωρείται ως άµεσος συνεργός.
4. Αυτουργοί ή συµµέτοχοι των ανωτέρω εγκληµάτων θεωρούνται σε κάθε
περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι τις εξουσίες και αρµοδιότητες που
αντιστοιχούν στις ιδιότητες και θέσεις της παραγράφου 1.

Αρθρο 68.

1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήµατος του παρόντος
νόµου υποβάλλεται αµελλητί µηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή από τη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ποινική δίωξη ασκείται

αυτεπαγγέλτως.
2. Η παραγραφή των εγκληµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει από την τελεσιδικία
της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης
προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής.
3. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται
πάντως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεµούς διοικητικής δίκης είναι
ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει µε απόφασή του την
ποινική δίκη µέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.
4. Αρµόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το µονοµελές ή το τριµελές
πληµµελειοδικείο ή το µονοµελές εφετείο κακουργηµάτων της έδρας της αρµόδιας
για τη φορολόγηση ∆.Ο. Υ..
5. Το ∆ηµόσιο µπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήµατα του παρόντος
νόµου. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 2711/1953 (Α'323) εφαρµόζεται και στην
περίπτωση αυτή. Όταν η δίωξη ασκείται σε βαθµό πληµµελήµατος, το ∆ηµόσιο
µπορεί να εκπροσωπείται και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας φορολογικής αρχής
ή τον οριζόµενο από αυτόν υπάλληλο.

6. Στις δίκες που αφορούν εγκλήµατα των διατάξεων του παρόντος νόµου, η
εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει
χώρα έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους της
Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε την υπόθεση, εκτός εάν το δικαστήριο
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος του κατηγορουµένου κρίνει ότι πρέπει να κληθεί
µάρτυρας, για να καταθέσει για ουσιώδη για την έκβαση της δίκης ζητήµατα που δεν
µπορούν να προκύψουν από τα έγγραφα της υπόθεσης.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και
του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα.

Αρθρο 69.

Για τα εγκλήµατα του παρόντος νόµου µετατροπή και αναστολή της ποινής γίνεται
κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. Σε
περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν µετατραπεί η ποινή, κάθε ηµέρα φυλάκισης
υπολογίζεται σε ποσό από είκοσι (20) έως εκατό (100) ευρώ. ∆εν επιτρέπεται
µετατροπή της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής.

Αρθρο 70.

1. Υποθέσεις για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997, εάν µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσµατος ή
κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο
έχουν εισαχθεί.

2. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.
2523/1997 που εκδόθηκαν για ποσά µικρότερα από τα οριζόµενα στο άρθρο 66 και
δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν εκτελούνται. Αν
άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεµείς µηνυτήριες αναφορές για εγκλήµατα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο δεν εισάγονται για συζήτηση και οι σχετικές
δικογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα.

Αρθρο 71.

1. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, καταργούνται.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στις ρυθµίσεις του ν. 2523/1997
(άρθρα 17 έως 21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθµίσεις των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 66-70).

2. Τα ποσά των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, των περιπτώσεων α) και β), αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του
άρθρου 25 του νόµου 1882/1990 («Ποινικό αδίκηµα µη καταβολής χρεών προς το
∆ηµόσιο και τρίτους»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από τα
ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ,
αντίστοιχα. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα
από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεµείς
αιτήσεις Προϊσταµένων ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων
ή Τελωνείων για χρέη κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση. Η
αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συµπληρώνεται πριν
την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις (Πρώην άρθρο 66)

1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου,
που αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την
έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου. Για όσα αφορούν τα σχετικά µε την έκδοση της πράξης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.

2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας, πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που
έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος
διατάχθηκε µέχρι την 31.12.2013, δεν κωλύουν τη µετά από νέο έλεγχο
µεταγενέστερη διόρθωσή του. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για πράξεις
διορθωτικού προσδιορισµού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται µετά από τακτικό
(οριστικό) φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις περιπτώσεις
στις οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, της
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται
µερική καταλογιστική πράξη.

3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί µέχρι την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του

κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος αυτού δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται η θεώρηση των βιβλίων του
φορολογουµένου από όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή η κοινοποίηση
πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν
τηρούνται βιβλία.
Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή
έως τις 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούµενο, µε την οποία του γνωστοποιείται
ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις
31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο,
µετά την ηµεροµηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή
υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννοµες συνέπειες της έκδοσης της
αρχικής εντολής δεν θίγονται.

4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας,
διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν
από την έναρξη ισχύος αυτού.

5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα από
τη χρήση, την περίοδο, τη φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν,
διενεργείται άµεσος προσδιορισµός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού
προσδιορισµού του φόρου, κατά περίπτωση.

6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έως
την 31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις
προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή
εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο,
κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, θεωρείται
οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρµόδιας για τον τακτικό (οριστικό)
έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του.

7. Σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς
λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέλειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισµού, η
Φορολογική ∆ιοίκηση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση, εκδίδει, από το
χρόνο ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας τις προβλεπόµενες από αυτόν
πράξεις προσδιορισµού του φόρου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής
απόφασης.

8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ.
4 και 30 παρ. 1 αυτού.

9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του

άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του
άρθρου 70Β του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. Ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιµο, που
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως
ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας
φορολογίας.

10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η
υπόθεση στη Φορολογική ∆ιοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί την
προσβαλλόµενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της
Φορολογικής ∆ιοίκησης.

11. ∆ιατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα
ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, προστίµων,
προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εξακολουθούν
να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές
υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 36 εφαρµόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε
πριν την εφαρµογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωµα του
∆ηµοσίου δεν έχει παραγραφεί.
Όπου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, προβλέπεται προθεσµία
παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις
προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίµων και κάθε άλλη
συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται µε την έκδοσή τους. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε πρώτο
βαθµό.

12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας
ισχύουν από 1.1.2018. Μέχρι και τις 31.12.2017, κατά την εκάστοτε καταβολή
φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες
τόκοι και πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται
για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.

14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, σχετικά µε το
χρόνο παραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρµόζονται για
φόρους και λοιπά έσοδα για τα οποία η Φορολογική ∆ιοίκηση αποκτά εκτελεστό
τίτλο από την 1.1.2014 και εφεξής.

15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53
υπολογίζεται σε µηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το µήνα.

16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζεται για
αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.

17. Στις πράξεις καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται µετά την
1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή
υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι
του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την
απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

18. Για την υποβολή µετά την 1.1.2014, εκπρόθεσµων χρεωστικών δηλώσεων που
αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως
31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου
έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

19. Για την υποβολή, µετά την 1.1.2014, εκπροθέσµων δηλώσεων από τις οποίες δεν
προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που
αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 4
παρ. 1 εδάφιο 1 του ν. 2523/1997 µε τον περιορισµό το καταβλητέο σε καθεµία
περίπτωση ποσό να µην ξεπερνά το προβλεπόµενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α'
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

20. Η κοινή απόφαση µε αριθµό 45081/30.10.1997 των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.
1882/1990 (Α'43 ) εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την κατάργησή της.

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας, εφαρµόζονται και για µέτρα που το ∆ηµόσιο λαµβάνει ή έχει λάβει πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν
δεσµευτεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α' 179).

22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, οι προβλεπόµενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας γίνονται και από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής ∆ιοίκησης.

23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας καταλαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές
εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 µέχρι την 31.12.2013,
αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.

24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει µέχρι την 31.12.2013, και δεν έχει
υποβληθεί µέχρι την 31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου,
ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των µέτρων,
ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηµα επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του
Κώδικα.

25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, για τη
µερική άρση των µέτρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών σε χρόνο
µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά
αυτής, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την αναβίωση των µέτρων, να υποβάλει αίτηµα για την επανεξέταση της απόφασης
αυτής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

26. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι 31.12.2013 στον Υπουργό
Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997,
εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης.

27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ'
εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000, όπως αυτός
ισχύει µέχρι 31.12.2013 κατά το µέρος που οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί µε
τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.8.2014 ή µέχρι
την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε
προγενέστερο χρόνο.

28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των
διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του ν. 1587/1950 (Α' 294) περί
Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005 (Α' 312) περί
∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18
του ν. 3091/2002 (Α' 330) και 58 του ν. 3842/2010 (Α' 58) περί Ειδικού Φόρου επί
των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των φορολογιών που
επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014.
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις

διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των
διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 16 του ν. 1882/1990 (Α' 43) περί
Φορολογίας Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005
(Α' 312) περί Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.) και Τέλους Συναλλαγής
Ακινήτων (Τ.Σ. Α.), 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (Α' 17) περί Φόρου Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Α' 58) περί
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Α' 9) και 53
του ν. 3842/2010 (Α' 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν.
4021/2011 (Α' 218 ) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν.
4152/2013 (Α' 107) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και
οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα
διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους,
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, όπου
αυτό απαιτείται.

29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών,
Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται από 1.1.2015. Κατ' εξαίρεση για τις
υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ.
1 και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα.

30. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις
παραβάσεις που διαπράττονται από την ηµεροµηνία ισχύος αυτού µε εξαίρεση την
παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1
του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
31. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα
ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2013.
32. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να
εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δηµοσίευσης
αυτού και επισύρουν πρόστιµα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997
ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55
παρ. 2 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των
παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίµου, κατά
τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου
(Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτηµα εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές
Α.Ε.Π. µπορεί να εκδοθούν απευθείας µε βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την
έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που
ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. µέχρι την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόµη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης

της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση του
Κώδικα.
33. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4, αρµόδιος για την έκδοση
της πράξης επιβολής των προστίµων µε το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο
Προϊστάµενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που
εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
περί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού. Στην παραπάνω περίπτωση γ' της
παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρµόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού
συµβιβασµού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συµβιβασµός ή η αποδοχή
της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς
δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των προστίµων σύµφωνα µε την υφιστάµενη
νοµοθεσία. Το αίτηµα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην
αρµόδια Αρχή ή στην αρµόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994
κατά περίπτωση.
34. Για τις υποθέσεις προστίµων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι
οποίες εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. , καθώς και
στην προθεσµία εµπρόθεσµης υποβολής προσφυγής κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη
φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα
(60) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο
δηµοσίευσης του Κώδικα εκκρεµεί η έκδοση απόφασης µετά από συζήτηση, σε
τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συµβιβασµό µε βάση το ευνοϊκότερο
καθεστώς για το σύνολο των προστίµων ανά καταλογιστική πράξη. Αρµόδιος για τη
διενέργεια του συµβιβασµού είναι ο Προϊστάµενος της αρχής που εξέδωσε την
πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, αφού
υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού συµβιβασµού στο αρµόδιο δικαστήριο. Η
διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού
εφαρµόζεται αναλόγως.
35. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και για
παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα
από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα
επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που
περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίµου.
36. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και
καταβολής των ποσών που προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων
κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ' εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
αυτού.

37. Υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος
άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική ∆ιαδικασία του άρθρου
63 του Κώδικα, κρίνονται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο
διάπραξης της παράβασης.
38. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την
εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
(39) 40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από
1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης
Ιανουαρίου 2016 και µετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για
χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και µπορεί να τροποποιηθεί
ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε..

(40) 41. Ειδικά για την πράξη αποδοχής κληρονοµιάς, της παρ. 1 του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013, η υποχρέωση του συµβολαιογράφου για µνηµόνευση και επισύναψη
του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει από την 20ή Ιανουαρίου 2014.

(41) 43. Εφόσον µε την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή µε
αυτοτελές αίτηµα ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος,
διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, µέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά µε
την παραγραφή, εφαρµόζονται τα ισχύοντα µέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του
Κώδικα.

(42) 44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας κάθε αίτηµα
προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συµβιβασµό, θεωρείται
απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως
χρονικών περιορισµών, εφαρµόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να
υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν.
2238/1994.

(43) 47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες µετά την 1.1.2014 και
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες, εφόσον υπογράφονται από
τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν κατά το νόµο αρµόδιος για την
έκδοσή τους, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται ανάλογα και για διαδικαστικές πράξεις στο
πλαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων, τελών,
εισφορών και προστίµων, πράξεις ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και
αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, συµψηφισµούς, κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, εφόσον
υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρµόδια, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο
ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους,
πράξεις ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης,
διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από τη

δηµοσίευση του παρόντος, η Φορολογική ∆ιοίκηση θεωρείται ενιαία.

(44) 48. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι τις 31.12.2013, ανεξάρτητα από το
χρόνο διαπίστωσης τους, και το σχετικό πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόµου, εφόσον ο φορολογούµενος,
µε δήλωσή του προς τον Προϊστάµενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής
προστίµου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση
της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή
και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ
το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
επόµενου µήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις
26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιµο υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, εφαρµόζονται, υπό τις
προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του
Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και για
υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούµενος έχει ασκήσει εµπρόθεσµη ενδικοφανή ή
δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή
διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθµού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή
συζητηθεί, εφόσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα
ηµερών από την δηµοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν
επιστρέφονται λόγω της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε
περίπτωση που ο φορολογούµενος, αµφισβητήσει την νοµιµότητα της αποδοχής, η
πράξη και οι έννοµες συνέπειές της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν
επιστρέφονται.

Αρθρο 73. Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις κατ' ιδίαν διατάξεις.

Αρθρο 74. Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008

1. Η περίπτωση ιη' του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α' 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) Τα αδικήµατα:
α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 µε την
εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 µε την εξαίρεση
της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ν. 2523/1997 (Α' 179),
όπως ισχύουν,
β) της λαθρεµπορίας, που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του ν.
2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύουν, και
γ) της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.
1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει, µε την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου
1, καθώς και της µη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηµατικές ποινές ή
πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές.»
2. H περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 καταργείται.
3. H περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία,
- τις ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών
συµµετοχών και τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, από τη στιγµή
που θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αδειοδότησή τους από τον
αρµόδιο φορέα.»
4. H περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Το Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) για:
- τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους και τις εταιρείες παροχής
φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών,
- τους λογιστές που δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και τους ιδιώτες
ελεγκτές,
- τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εταιρείες,
- τους οίκους δηµοπρασίας,
- τους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας,
- τους εκπλειστηριαστές,
- τους ενεχυροδανειστές.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, οι λέξεις «έντεκα
(11) Μέλη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) Μέλη».
6. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Α' Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών
α) Η Α' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8) Μέλη της Αρχής µε

τους αναπληρωτές τους, µε γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα:
αα) ένα στέλεχος από το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και ένα από τη
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών που
προτείνονται από τον αρµόδιο Υπουργό,
ββ) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων που προτείνεται από
τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων,
γγ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό,
δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον ∆ιοικητή
της,
εε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το
∆ιοικητικό της Συµβούλιο,
στστ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας που προτείνεται από
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.».
7. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούµενη φύση της
επιχειρηµατικής σχέσης ή σηµαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή
του πραγµατικού δικαιούχου και την επαλήθευση των εισοδηµάτων των ανωτέρω
από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε βάση
προσκοµιζόµενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, πλην
των περιπτώσεων που ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου
εισοδήµατος.»
8. Το άρθρο 29 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29 Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα
1. Ειδικά για τα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και
για τα λοιπά αδικήµατα αρµοδιότητας ελέγχου του Σ.∆.Ο.Ε. που υπάγονται στα
βασικά αδικήµατα, ορίζεται η εξής διαδικασία:
α. To Σ.∆.Ο.Ε. είναι αρµόδιο για την παραποµπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων
νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που
υπάγονται στις λοιπές αρµοδιότητές του, εφόσον έχει συντάξει σχετική έκθεση
ελέγχου ή πορισµατική αναφορά. Η σχετική αναφορά υποβάλλεται στον αρµόδιο
Εισαγγελέα µε άµεση ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Σ.∆.Ο. Ε. και της Αρχής. Επιπροσθέτως, το Σ.∆.Ο.Ε. δύναται να
αναφέρει στην Αρχή υποθέσεις για τις οποίες έχει συντάξει έκθεση ελέγχου ή
πορισµατική αναφορά µόνο για το βασικό αδίκηµα και να συνεργασθεί µε αυτή,
ακόµη και µε κοινές έρευνες σε υποθέσεις κοινής αρµοδιότητας.
β. Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν
διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και των
λοιπών αδικηµάτων αρµοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα,
υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική
∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
γ. Οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις
παραβάσεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικηµάτων
αρµοδιότητάς τους, που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, υποβάλλουν αναφορές
στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρόνως τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ.

δ. Οι αναφορές που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β' και γ' θα
υποβάλλονται στην Αρχή εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τον προσδιορισµό του ποσού αυτού λαµβάνονται υπόψη,
αθροιστικώς, τα επιµέρους ποσά που προκύπτουν από µερικότερες πράξεις του ίδιου
αδικήµατος ή και από διαφορετικά αδικήµατα φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας ή µη
καταβολής χρεών που διαπιστώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διαπράχθηκαν
από την 5η Αυγούστου 2008, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 3691/2008 και
εντεύθεν.
ε. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν στην Αρχή αναφορές ύποπτων συναλλαγών που
ενδέχεται να σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, πλην των δικηγόρων που
δύνανται να υποβάλλουν αναφορές στην ειδική επιτροπή του άρθρου 34.»
9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3691/2008 προστίθενται τρία νέα
εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά
τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Αρχή κάθε
διαθέσιµη σε αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται µε το διενεργούµενο
έλεγχο ή µε την επιδιωκόµενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να
αποφασίσει να µην παράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα
έθετε σε κίνδυνο µια συνεχιζόµενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν µπορεί να
υπερβεί χρονικά τους έξι (6) µήνες.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σ.∆.Ο.Ε., για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων
αρµοδιότητάς του.
Επιπλέον, η Αρχή ενηµερώνει µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες τη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις δέσµευσης περιουσιακών
στοιχείων που σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων που προέρχονται από
φορολογικά αδικήµατα, τελωνειακά αδικήµατα ή αδικήµατα µη καταβολής χρεών
προς το ∆ηµόσιο, καθώς και το Σ.∆.Ο. Ε. για τις δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχείων
που αφορούν εν γένει αδικήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.»
10. H περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, µε απόφαση της αρµόδιας κατά το
άρθρο 6 του παρόντος αρχής επιβάλλονται:
i) διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ,
ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα έως δύο έτη ανάκληση
ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας,
iii) απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή
εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο
χρονικό διάστηµα,
iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστηµα αποκλεισµός από δηµόσιες
παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες,
διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του δηµόσιου
τοµέα.
Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της
επιβολής άλλων κυρώσεων.»

11. Στην εισαγωγική πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.3691/2008,
διαγράφονται οι λέξεις «που εποπτεύει εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα».

Αρθρο 75. Τροποποίηση του ν. 4118/2013

Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4118/2013 (Α' 32)
παρατείνεται ως τη δηµοσίευση του παρόντος.

Αρθρο 76. Ρυθµίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α' 170), καταργούνται.
2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου ΙΑ.13 του ν. 4093/2012 (Α' 222)
ισχύει και για το βιβλίο δροµολογίων των επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης
όπως προβλέπεται µε το β.δ. 14/1950.
3. Για πρόσωπα που ασκούν εκµετάλλευση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)
στην οποία απασχολούνται µέχρι τρεις (3) εργαζόµενοι, η προβλεπόµενη στο άρθρο
22 του ν. 3850/2010 Α' 84) επιµόρφωση τεχνικού ασφαλείας συντελείται, µε
ηλεκτρονική δήλωσή τους στις οικείες καταστάσεις εργασίας ότι έχουν ενηµερωθεί
και εφαρµόζουν τις σχετικές οδηγίες του ηλεκτρονικού εντύπου µε τίτλο «Πρόληψη
Ατυχηµάτων στο χώρο Εργασίας», το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (www.ypakp.gr).
4. Το Β' Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 123 του ν. 3655/2008 (Α' 58) και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Κοινό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
3996/2011 είναι αρµόδιο για το προσωπικό των Ταµείων Πρόνοιας ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) και Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Αρθρο 77. Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.∆.

Το εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί
η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους
δώδεκα µήνες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και
οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις
εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον
προέκυψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»

Αρθρο 78. Ρύθµιση θεµάτων Υπουργού Επικρατείας

Για τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων (Α' 226) λόγω λύσεως των συµβάσεων του
προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθµ. οικ.02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονοµικών (Β'
1414), όπως ισχύει, εφαρµόζονται από 11.5.2013 οι διατάξεις του ν. 4024/2011
«Ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο», καθώς και προκειµένου για δηµοσιογράφους οι
διατάξεις της υπ' αριθµ. 2/17805/002 (Β' 662/21.3.2013). Η καταβολή των
αποζηµιώσεων αυτών θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Για τον υπολογισµό των παραπάνω αποζηµιώσεων εφαρµόζεται η
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α. ν. 173/1967 (Α' 189) αποκλειστικά
για εκείνο το προσωπικό που, µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας διάταξης, θα απασχοληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή µε
οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου ή εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης µε εξαίρεση το προσωπικό που θα απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο
και µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου εργασίας από τον Ειδικό ∆ιαχειριστή για
λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του α. ν. 173/1967 δεν εφαρµόζεται για το προσωπικό που δεν εµπίπτει στη ρύθµιση
του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας
αποζηµίωσης, το ποσό αναζητείται εντόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Με εξαίρεση τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του ν.

4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρµόζονται από τότε που ίσχυσαν για το σύνολο του
προσωπικού και των εν γένει απασχολούµενων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε..

Αρθρο 79. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούµενης παραγράφου µετατάσσονται υποχρεωτικά µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, από την 22η Ιουλίου 2013,
στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της
οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώµενες µε την πράξη
µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, µε
το βαθµό και το Μ. Κ. που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κενών ή
κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και
κατώτερης κατηγορίας.»
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, οι
λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.».
3. Στην παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «που υπόκεινται σε φόρο»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «που έχουν συσταθεί και λειτουργούν».

Αρθρο 80. Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4152/2013 και 4164/2013

1. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Α1 του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθµό για
φοροδιαφυγή».
2. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέτες που κατά το χρόνο
υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθµό για φοροδιαφυγή.»
3. Στο άρθρο 9 του ν.4164/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ)» µε τις λέξεις «του Υπουργείου
Οικονοµικών».

Αρθρο 81. Λοιπές ∆ιατάξεις

1. Κινητές Μονάδες Επιτήρησης που έχουν αγορασθεί στο πλαίσιο της προµήθειας
του συστήµατος C4I αποδίδονται αυτοδικαίως µε την ψήφιση του παρόντος στις
υπηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας, στων οποίων τη φύλαξη έχουν εναποτεθεί, µε
σκοπό την άµεση χρησιµοποίησή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Το
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εγκρίνει
σχετικώς τη θέση τους σε κυκλοφορία.
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 1166/1981 (Α' 161) αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Τούτο δε, χορηγούµενο σε µία ή πλείονες δόσεις, καθορίζεται κατ' έτος δια
Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού
Εξωτερικών, υποβαλλοµένης µετά πρότασιν της I. Κοινότητος του Αγίου Όρους,
αναπροσαρµοζόµενον κατά τας µεταβαλλοµένας γενικωτέρας οικονοµικάς συνθήκας
και δεδοµένα.»

Αρθρο 82. Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις αυτού.

Αρθρο Παράρτηµα.

Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),
∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α'
του ν. 3427/2005),
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002),
Τέλος Επιτηδεύµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν.
3986/2011),
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011),
Φόρος Πολυτελούς ∆ιαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013),
Φόρος Πλοίων µε ελληνική και µε ξένη σηµαία (ν. 27/1975),
Εισφορά Εισαγόµενου Συναλλάγµατος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),
Φόρος επί των µερισµάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5
του ν. 4141/2013),
Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν.
2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012),
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. Ε. και Εγχωρίως Παραγοµένων Ειδών
(άρθρο 17 του ν. 3833/2010),
Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Στοιχηµάτων και Τυχερών Παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου (άρθρο 50 του ν.
4002/2011),
Τέλος Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
(άρθρο 33 του ν. 3775/2009),
Τέλη ∆ιενέργειας Παιγνίων µε Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του
ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),
Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
Ειδικός Φόρος στις ∆ιαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο
παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22
της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013),
Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά
∆ακοκτονίας (άρθρο 102 του ν. 1402/1983),
Εφάπαξ φόροι επί των αποθεµάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν.
3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
Τέλη Χαρτοσήµου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηµατογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν.
1731/1987),

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010),
Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως
και 19 του ν. 3427/2005),
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997),
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008),
το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (άρθρο 53
του ν. 4021/2011),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν.
4152/2013),
Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5
του ν. 3833/2010),
Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009),
Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νοµικών Προσώπων (άρθρα 2
του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),
Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998),
Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν.
3296/2004),
η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων
(άρθρο 3 του ν. 2954/2001),
Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεµατικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν.
3513/2006),
Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986)
Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει.
Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Λευκάδα, 26 Ιουλίου 2013
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
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