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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»  

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ   
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 
Γενικά 

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

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

 
Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα: 

α. Φόρο Εισοδήµατος 
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης ̟εριουσίας 
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή 
είσ̟ραξη των ο̟οίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρµόζονται 
ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των ̟ερι̟τώσεων α’ και 
β’.  
ε. Χρηµατικές κυρώσεις, οι ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον Κώδικα. 

 
Άρθρο 3 
Ορισµοί 

 
Για τους σκο̟ούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, ό̟ως εκάστοτε 
ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εκτός αν τους α̟οδίδεται ρητώς 
διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι ̟αρακάτω ορισµοί ισχύουν για τους 
σκο̟ούς του Κώδικα: 
α) ως  «φορολογούµενος»  νοείται: 

αα. κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟οχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, 
εισφορά ή χρηµατική κύρωση ̟ου εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο εφαρµογής του 
Κώδικα, ή έχει ο̟οιαδή̟οτε άλλη φορολογική υ̟οχρέωση, ή 
ββ. κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟οχρεούται να ̟αρακρατεί φόρους και να 
τους α̟οδίδει στη Φορολογική ∆ιοίκηση· 

β) ως «̟ρόσω̟ο» νοείται: κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο καθώς και κάθε 
είδους νοµική οντότητα·  
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γ) ως «νοµικό ̟ρόσω̟ο» νοείται: κάθε ε̟ιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική 
̟ροσω̟ικότητα ή και κάθε ένωση ε̟ιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική 
̟ροσω̟ικότητα· 

δ) ως «νοµική οντότητα» νοείται: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη 
οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής ̟ροσω̟ικότητας και κερδοσκο̟ικού 
ή µη χαρακτήρα ̟ου δεν είναι φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, ό̟ως ιδίως 
συνεταιρισµός, οργανισµός, υ̟εράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε 
µορφής εταιρεία ιδιωτικών ε̟ενδύσεων, κάθε µορφής κατα̟ίστευµα ή 
εµ̟ίστευµα ή ο̟οιοδή̟οτε µόρφωµα ̟αρόµοιας φύσης, κάθε µορφής 
ίδρυµα, σωµατείο, ή ο̟οιοδή̟οτε µόρφωµα ̟αρόµοιας φύσης, κάθε 
µορφή ̟ροσω̟ική ε̟ιχείρησης ή ο̟οιαδή̟οτε οντότητα ̟ροσω̟ικού 
χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή ε̟ιχείρηση, κάθε µορφής εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίου ή ̟εριουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή 
κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινο̟ραξία, κάθε µορφής 
εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες 
αστικού δικαίου· 

ε) ως «Φορολογική ∆ιοίκηση» νοείται: η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Εσόδων· 

στ) ως «Γενικός Γραµµατέας» νοείται: ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων 
Εσόδων· 

ζ)  ως  «Υ̟ουργός» νοείται ο Υ̟ουργός Οικονοµικών· 
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο θεωρείται 

φορολογικός κάτοικος σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. 

 
Άρθρο 4 

 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων 
 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται, µε α̟όφασή 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, τα ο̟οία δεν µ̟ορούν να µεταβιβάσουν ̟εραιτέρω  
τις αρµοδιότητες  της ̟αρούσας ̟αραγράφου. 
 

2. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί ο̟οτεδή̟οτε εγγράφως κάθε 
µεταβίβαση αρµοδιότητας και ανάθεση καθήκοντος κατά το ̟αρόν άρθρο. 
 

Άρθρο 5 
Κοινο̟οίηση ̟ράξεων 

 
1. Η κοινο̟οίηση ̟ράξεων ̟ου εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική 

∆ιοίκηση ̟ρος φορολογούµενο ή άλλο ̟ρόσω̟ο, γίνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς. 
 

2. Εάν η ̟ράξη αφορά φυσικό ̟ρόσω̟ο, η κοινο̟οίηση συντελείται εφόσον: 
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α) κοινο̟οιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του 
ν.3979/2011 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου εκάστοτε ισχύουν για την 
ηλεκτρονική κοινο̟οίηση, ή 

β)   α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα 
ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω ̟ροσώ̟ου, ή  

γ)    ε̟ιδοθεί στο εν λόγω ̟ρόσω̟ο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ε̟ίδοση µε 
άλλον τρό̟ο.  

 
3. Εάν η ̟ράξη αφορά νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, η κοινο̟οίηση 

συντελείται εφόσον: 
α) κοινο̟οιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 

3979/2011 ή µε τις διατάξεις ̟ου εκάστοτε ισχύουν για την 
ηλεκτρονική κοινο̟οίηση στο νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο ή στον καθορισµένο 
κατά το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκ̟ρόσω̟ο, ή 

β) ̟αραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της 
νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υ̟ογεγραµµένη α̟όδειξη 
̟αραλαβής α̟ό υ̟άλληλο του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής 
οντότητας, ή 

γ) α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα 
ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού 
̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας, ή 

δ)      ε̟ιδοθεί στο νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο ή στον καθορισµένο κατά το άρθρο 8 
του Κώδικα φορολογικό εκ̟ρόσω̟ο κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ε̟ίδοση µε 
άλλον τρό̟ο.  

 
4. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα ̟ου έχουν ̟ληροφοριακό 

χαρακτήρα µ̟ορούν να κοινο̟οιούνται µε α̟λή ε̟ιστολή. 
 

5. Πράξη ̟ου α̟οστέλλεται µε συστηµένη ε̟ιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως 
κοινο̟οιηθεί µετά την ̟αρέλευση δεκα̟έντε (15) εργάσιµων ηµερών α̟ό την 
ηµέρα α̟οστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του ̟αραλή̟τη κατά τα 
ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ταχυδροµική 
διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ̟ράξη θεωρείται ότι έχει κοινο̟οιηθεί 
νοµίµως µετά την ̟αρέλευση τριάντα εργάσιµων (30) ηµερών α̟ό την ηµέρα 
α̟οστολής της συστηµένης ε̟ιστολής. 
 

6. Εάν κανένας α̟ό τους τρό̟ους κοινο̟οίησης ̟ου ορίζονται στις 
̟αραγράφους 2 και 3 δεν µ̟ορεί να λάβει χώρα, τότε κοινο̟οίηση ̟ράξης, η 
ο̟οία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε 
ε̟ίδοση στον ίδιο ή σε ο̟οιοδή̟οτε ενήλικο φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει έννοµη 
σχέση µε τον κύριο ή ε̟ικαρ̟ωτή του ακινήτου και είναι ̟αρόν στο ακίνητο, 
ή µε θυροκόλληση της ̟ράξης στο ακίνητο. 
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Άρθρο 6 
Έντυ̟α 

 
1. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α̟όφασή του καθορίζει  τον τύ̟ο και το 

̟εριεχόµενο των εντύ̟ων, υ̟εύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, ̟ινάκων, και 
άλλων εγγράφων ̟ου α̟αιτούνται για  την εφαρµογή του Κώδικα. 
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση θέτει τα έγγραφα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
̟αράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά, ή 
στις κατά τό̟ους υ̟ηρεσίες της. 
 

 
Άρθρο 7 

 Προθεσµίες 
 

1. Εάν η εκ̟νοή ̟ροθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκ̟λήρωση 
υ̟οχρέωσης, ό̟ως ορίζεται α̟ό τη φορολογική νοµοθεσία, συµ̟ί̟τει µε 
ε̟ίσηµη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η ̟ροθεσµία ̟αρατείνεται µέχρι την 
αµέσως ε̟όµενη ηµέρα, κατά την ο̟οία η Φορολογική ∆ιοίκηση λειτουργεί 
για το κοινό. 
 

2. ∆ήλωση, ̟ροσφυγή ή άλλο έγγραφο ̟ου υ̟οβάλλεται στη Φορολογική 
∆ιοίκηση λογίζεται ότι  υ̟οβλήθηκε  στην ηµεροµηνία ̟ου κατατίθεται και 
̟ρωτοκολλείται α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή, εφόσον α̟οσταλεί 
ταχυδροµικώς, την ηµεροµηνία σήµανσης µε ταχυδροµική σφραγίδα ή, στην 
̟ερί̟τωση ηλεκτρονικής υ̟οβολής, την ηµεροµηνία ̟αραλαβής α̟ό το 
̟ληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης. 
 

Άρθρο 8 
Φορολογικός εκ̟ρόσω̟ος 

 
1. Φορολογούµενος ̟ου δεν διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, 

υ̟οχρεούται να ορίσει εκ̟ρόσω̟ο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για 
σκο̟ούς συµµόρφωσης µε τις τυ̟ικές υ̟οχρεώσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα. 
Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α̟όφασή του, καθορίζει τις αναγκαίες λε̟τοµέρειες  
για την εφαρµογή του  ̟ροηγούµενου εδαφίου. 
 

2. Εξαιρετικά, για την εκ̟ροσώ̟ηση, για σκο̟ούς του Φ.Π.Α., φορολογουµένου, 
ο ο̟οίος δεν έχει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα,  ισχύουν οι ειδικές 
διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 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 
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εγκύκλιοι δηµοσιεύονται στον ιστότο̟ο του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και 
ισχύουν α̟ό τη δηµοσίευσή τους. 
 

2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική ∆ιοίκηση, έως 
ότου ανακληθούν ρητά ή τρο̟ο̟οιηθούν λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας. 
 

3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για τους φορολογούµενους. 
 

4. Α̟αντήσεις ̟ου ̟αρέχονται ή α̟όψεις ̟ου διατυ̟ώνονται α̟ό υ̟άλληλο 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής 
νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση, εκτός α̟ό τις 
̟ερι̟τώσεις, στις ο̟οίες αυτό ̟ροβλέ̟εται στον Κώδικα. 

 
5. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της 

φορολογικής διοίκησης αναφορικά µε τη φορολογική του υ̟οχρέωση, δεν του 
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υ̟οβολής δήλωσης. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
Φορολογικό µητρώο 

 
Άρθρο 10 

Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο  
 

1. Κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟ρόκειται να καταστεί υ̟όχρεο σε καταβολή ή 
̟αρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υ̟οβολή 
ο̟οιασδή̟οτε δήλωσης ̟ου εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα  
υ̟οβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο κατά τον τρό̟ο και το 
χρόνο ̟ου ορίζεται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα. Με όµοια α̟όφαση 
είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες ̟ροσώ̟ων, για τις ο̟οίες 
α̟αιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο.  
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να α̟αιτήσει εγγύηση α̟ό ο̟οιοδή̟οτε 
νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα υ̟οβάλλει δήλωση εγγραφής στο 
φορολογικό µητρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της 
νοµικής οντότητας ̟ου υ̟οβάλλει τη δήλωση υ̟ήρξε κατά τα τελευταία ̟έντε 
(5)̟ριν α̟ό την  υ̟οβολή της, έτη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 
νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής οντότητας ή ήταν   
«συνδεδεµένο ̟ρόσω̟ο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή 
νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, ̟ου ̟τώχευσαν ή κατέστησαν 
αφερέγγυα και η ̟τώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως α̟οτέλεσµα τη µη 
είσ̟ραξη ή διακινδύνευση είσ̟ραξης α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση 
ληξι̟ρόθεσµων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκα̟έντε χιλιάδων  
(15.000) ευρώ. 
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3. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2, α̟αιτείται µόνο µετά α̟ό 
αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης, α̟ό την ο̟οία ̟ροκύ̟τει, 
ότι οι εργασίες του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας ̟ου 
υ̟οβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άµεσο κίνδυνο ̟ρόκλησης ζηµίας α̟ό 
τη µη είσ̟ραξη µελλοντικών φόρων. Η Φορολογική ∆ιοίκηση οφείλει, εντός 
δέκα (10) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή της δήλωσης, να κοινο̟οιεί στο νοµικό 
̟ρόσω̟ο ή στη νοµική οντότητα ̟ου υ̟οβάλλει τη δήλωση, την α̟αίτηση για 
̟αροχή εγγύησης µαζί µε τη σχετική έκθεση. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η εγγραφή 
στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά την ̟αροχή της 
αιτηθείσας εγγύησης. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται το είδος 
και το ύψος της εγγύησης. 
 

4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή νοµική οντότητα, 
υ̟οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός δέκα 
(10) ηµερών για µεταβολές στην ε̟ωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση 
κατοικίας ή τη διεύθυνση των ε̟αγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, ή 
το αντικείµενο της δραστηριότητας καθώς και τις λοι̟ές ̟ληροφορίες ̟ου 
̟αρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Με α̟όφαση του Γενικού 
Γραµµατέα καθορίζεται ο τρό̟ος ενηµέρωσης και η έναρξη της ̟αρα̟άνω 
̟ροθεσµίας κατά ̟ερί̟τωση.  
 

5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος ή ο υ̟όχρεος σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 3 του άρθρου 11, ̟αραλείψει να εγγραφεί σύµφωνα µε τις 
̟ροηγούµενες ̟αραγράφους δεν  α̟αλλάσσεται  α̟ό την υ̟οχρέωση 
καταβολής και ̟αρακράτησης των φόρων και α̟ό τις λοι̟ές φορολογικές 
υ̟οχρεώσεις. 
 

Άρθρο 11 
Αριθµός φορολογικού µητρώου  

 
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση α̟οδίδει µοναδικό αριθµό φορολογικού µητρώου  

(Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµενο. 
 

2. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου, ο ο̟οίος δύναται να ε̟εκτείνεται κατά ένα 
̟ρόθεµα, χρησιµο̟οιείται σε όλες τις φορολογίες στις ο̟οίες εφαρµόζεται ο 
Κώδικας και σε όσες άλλες ̟ερι̟τώσεις ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση α̟οδίδει αριθµό φορολογικού µητρώου σε ̟ρόσω̟ο 
̟ου δεν τυγχάνει φορολογούµενος, εφόσον τούτο α̟αιτείται α̟ό άλλες 
διατάξεις νόµου. Ειδικότερα, η Φορολογική ∆ιοίκηση α̟οδίδει αριθµό 
φορολογικού µητρώου κατό̟ιν αιτήσεως ο̟οιουδή̟οτε φυσικού  ή νοµικού 
̟ροσώ̟ου  ή νοµικής οντότητας, εφόσον ̟ραγµατο̟οιείται ο̟οιαδή̟οτε 
οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα 
̟ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ̟ληρωµών  της ηµεδα̟ής. Με α̟όφαση 
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του Γενικού Γραµµατέα µ̟ορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε την εφαρµογή 
του ̟ροηγούµενου εδαφίου θέµατα και  κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια.  

 
4. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α̟όφασή του, ορίζει: 

α) το ̟εριεχόµενο και τον τρό̟ο χορήγησης του αριθμού φορολογικού 

 μητρώου , 
β) τις ̟ερι̟τώσεις αναφοράς του αριθµού φορολογικού µητρώου στις 

δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται κατά την εφαρµογή 
του Κώδικα, και 

γ) τις ̟ερι̟τώσεις γνωστο̟οίησης του αριθµού φορολογικού µητρώου 
για σκο̟ούς ̟ληροφόρησης κατά την εκ̟λήρωση φορολογικών 
υ̟οχρεώσεων. 

 
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χρησιµο̟οιεί τον αριθµό φορολογικού µητρώου σε 

κάθε µορφή ε̟ικοινωνίας µε τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές 
υ̟οχρεώσεις του. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ   
Α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 

 
Άρθρο 12 
Έκδοση 

 
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει α̟οδεικτικό φορολογικής 

ενηµερότητας για την ̟ραγµατο̟οίηση ̟ράξεων και συναλλαγών ̟ου ρητά 
ορίζονται α̟ό τη σχετική νοµοθεσία. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α̟όφασή του, 
ορίζει τον τύ̟ο του α̟οδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και 
τυχόν άλλα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία δύνανται να ζητούν α̟οδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας για λογαριασµό του φορολογούµενου. 
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χορηγεί α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, 
µόνον εφόσον  ο φορολογούµενος δεν έχει ληξι̟ρόθεσµες φορολογικές 
οφειλές και έχει υ̟οβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο ̟αρελθόν. 
 

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης 
οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κώδικα, δύναται να ζητήσει την 
έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής µηνιαίας ισχύος για την ̟ραγµατο̟οίηση των 
̟ράξεων και συναλλαγών, για τις ο̟οίες α̟αιτείται η υ̟οβολή της Βεβαίωσης 
αυτής κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι ̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης, ο τύ̟ος, το 
̟εριεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα ̟οσοστά ̟αρακράτησης και κάθε 
αναγκαία λε̟τοµέρεια ορίζονται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα. 
 

4. Η Φορολογική ∆ιοίκηση υ̟οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το 
φορολογούµενο κατό̟ιν αιτήµατός του σχετικά µε τις εκκρεµείς φορολογικές 
οφειλές του. 



 8 

 
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν χορηγεί α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας  

ή βεβαίωση οφειλής στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για οικονοµικά εγκλήµατα.     
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 
 

Άρθρο 13 
Βιβλία και στοιχεία 

 
1. Κάθε ̟ρόσω̟ο µε εισόδηµα α̟ό ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα υ̟οχρεούται 

να τηρεί βιβλία και στοιχεία ̟ου α̟εικονίζουν ̟λήρως τις συναλλαγές της 
ε̟ιχείρησης, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τα λογιστικά 
̟ρότυ̟α ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ελληνική νοµοθεσία. 
 

2. Τα βιβλία και στοιχεία ̟ρέ̟ει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον: 
α)  για διάστηµα ̟έντε (5) ετών  ή  
β) εφόσον συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 

36 του Κώδικα, έως ότου ̟αραγραφεί το δικαίωµα έκδοσης α̟ό τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση ̟ράξης ̟ροσδιορισµού του φόρου σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο αυτή ή  

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η α̟αίτηση της Φορολογικής ∆ιοίκησης σε 
συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου α̟οσβεστεί 
ολοσχερώς η α̟αίτηση λόγω εξόφλησης. 

 
 

Άρθρο 14 
Πληροφορίες α̟ό το φορολογούµενο 

 
1. Πληροφορίες, τις ο̟οίες ζητά εγγράφως η Φορολογική ∆ιοίκηση α̟ό τον 

φορολογούµενο, ̟ρέ̟ει να ̟αρέχονται εντός ̟έντε εργασίµων (5) ηµερών 
α̟ό την ̟αραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος 
̟ροσκοµίσει ε̟αρκείς α̟οδείξεις για ̟ιθανές δυσχέρειες κατά την 
̟ροετοιµασία και υ̟οβολή των ̟ληροφοριών ̟ου του ζητήθηκαν, εφόσον οι 
δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 
 

2. Κατό̟ιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης, αντίγραφα µέρους 
των βιβλίων και στοιχείων ή ο̟οιουδή̟οτε συναφούς εγγράφου, 
συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ελατολογίων και καταλόγων ̟ροµηθευτών, ̟ρέ̟ει 
να ̟αρέχονται στη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός ̟έντε εργασίµων (5) ηµερών 
α̟ό την ̟αραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος 
̟ροσκοµίσει ε̟αρκείς α̟οδείξεις για ̟ιθανές δυσχέρειες κατά την 
̟ροετοιµασία και ̟αράδοση των ̟ληροφοριών ̟ου του ζητήθηκαν, εφόσον 
οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της ∆ηµόσιας 
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∆ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα 
στοιχεία εκδίδονται  µηχανογραφικά  ̟αρέχονται αντίγραφα των 
ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική ∆ιοίκηση υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει 
στο φορολογούµενο α̟οδεικτικό ̟αράδοσης, στο ο̟οίο γίνεται µνεία όλων 
των ̟αραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων. 
 

Άρθρο 15 
Πληροφορίες α̟ό τρίτους 

 
1. Κατό̟ιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα, οι 

κρατικές υ̟ηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών,  και όλων 
των δηµόσιων οργανισµών, φορέων και εταιρειών, ό̟ου συµµετέχει ή έχει την 
ε̟ο̟τεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υ̟οχρεούνται να 
̟αρέχουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση κάθε διαθέσιµη ̟ληροφορία, και να 
ε̟ιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα 
̟ρωτότυ̟α έγγραφα, µητρώα και στοιχεία ̟ου έχουν στην κατοχή τους. 
 

2. Κατά ̟αρέκκλιση της ̟αραγράφου 1, η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µ̟ορεί να 
λαµβάνει γνώση ̟ληροφοριών ή εγγράφων ̟ου αφορούν σε ̟οινικές 
υ̟οθέσεις  ̟ου εκκρεµούν ενώ̟ιον των αρµοδίων εισαγγελικών αρχών ή των 
̟οινικών δικαστηρίων,  χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη άδεια του 
αρµόδιου Εισαγγελέα. 
 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται να ζητά ̟ληροφορίες ή έγγραφα α̟ό λοι̟ά 
τρίτα ̟ρόσω̟α, ό̟ως ιδίως α̟ό τα  χρηµατο̟ιστωτικά  ιδρύµατα, τους 
οργανισµούς συλλογικών ε̟ενδύσεων, τα ε̟ιµελητήρια, τους 
συµβολαιογράφους  τους υ̟οθηκοφύλακες, τους ̟ροϊσταµένους  των 
κτηµατολογικών γραφείων, τους οικονοµικούς ή κοινωνικούς ή 
ε̟αγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισµό της φορολογικής 
υ̟οχρέωσης, ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την 
είσ̟ραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδικότερους όρους ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 1. Για την εφαρµογή του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να α̟οστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή 
ηλεκτρονικό,  το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να α̟αντάται α̟ό το τρίτο ̟ρόσω̟ο εντός 
δέκα (10) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υ̟οθέσεις, η 
̟ροθεσµία µ̟ορεί να ̟αραταθεί για είκοσι  (20) ε̟ί ̟λέον ηµέρες.  
 

4. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει α̟όφαση, µε την ο̟οία ορίζονται 
ορισµένες κατηγορίες ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν αυτοµάτως 
̟ληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε 
φορολογούµενους, οι όροι και οι  ̟ροϋ̟οθέσεις για την ̟αροχή αυτών των 
̟ληροφοριών καθώς και οι λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟αραγράφου. 
 



 10 

5. Τρίτα ̟ρόσω̟α ̟ου δεσµεύονται α̟ό ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο 
υ̟οχρεούνται στη χορήγηση των ̟ληροφοριών της ̟αραγράφου 3, εφόσον 
αυτές αφορούν οικονοµικές συναλλαγές τους µε το  φορολογούµενο. Για τις 
λοι̟ές ̟ληροφορίες ̟ου ̟ροστατεύονται α̟ό ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο 
α̟αιτείται έγγραφη άδεια α̟ό τον αρµόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της 
άδειας αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας υ̟οβάλλει  στον αρµόδιο Εισαγγελέα 
αίτηµα, στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται: 
α) το ονοµατε̟ώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του 

φορολογούµενου, 
β) το ονοµατε̟ώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του ̟ροσώ̟ου 

̟ου δεσµεύεται α̟ό ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο, 
γ) οι σηµαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής ̟ου έχει στη διάθεσή της η 

Φορολογική ∆ιοίκηση εναντίον του φορολογούµενου, 
δ) οι λόγοι για τους ο̟οίους η Φορολογική ∆ιοίκηση ε̟ιθυµεί να 

α̟οκτήσει ̟ληροφορίες α̟ό το ̟ρόσω̟ο ̟ου δεσµεύεται α̟ό 
ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο. 

Αντίγραφο της άδειας ε̟ισυνά̟τεται στο αίτηµα ̟ληροφοριών. Σε ̟ερί̟τωση 
χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ̟οινικά ή αστικά για 
̟αραβίαση του ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου. 
 

Άρθρο 16 
Στοιχεία και ̟ληροφορίες σε ξένη γλώσσα 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ζητά α̟ό το φορολογούµενο να υ̟οβάλει, 
σε ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε 
άλλο έγγραφο ̟ου θεωρεί α̟αραίτητο για τον ̟ροσδιορισµό της 
φορολογικής υ̟οχρέωσης του φορολογουµένου. Ο Γενικός Γραµµατέας θέτει 
εύλογη  ̟ροθεσµία για τη συµµόρφωση του φορολογουµένου.  
 

Άρθρο 17 
∆ιαφύλαξη ̟ληροφοριών - Α̟όρρητο 

 
1. Πρόσω̟α ̟ου είναι ή έχουν διατελέσει υ̟άλληλοι της Φορολογικής 

∆ιοίκησης και εν γένει του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ή συνδέονται ή 
συνδέονταν µε  ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας ή έργου µε αυτά, καθώς και 
ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, στο ο̟οίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότητες ή 
καθήκοντα της Φορολογικής ∆ιοίκησης οφείλουν να τηρούν ως α̟όρρητα 
όλα τα στοιχεία και ̟ληροφορίες φορολογουµένων, τα ο̟οία ̟εριήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα 
α̟οκαλύ̟τουν µόνο στα ακόλουθα ̟ρόσω̟α: 
α) άλλους υ̟αλλήλους της Φορολογικής ∆ιοίκησης στο ̟λαίσιο εκτέλεσης 

των καθηκόντων τους, 
β) διωκτικές αρχές στο ̟λαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικηµάτων 

φοροδιαφυγής,  
γ) δικαστικές αρχές στο ̟λαίσιο εκδίκασης ̟οινικών υ̟οθέσεων 

φοροδιαφυγής ή φορολογικών υ̟οθέσεων, 
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δ) φορολογικές αρχές της αλλοδα̟ής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διεθνείς συµβάσεις,  το ν.4170/2013 στον ο̟οίο 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) οικονοµικές αρχές, συµ̟εριλαµβανοµένης της Αρχής κατα̟ολέµησης της 
νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό εγκληµατικές δραστηριότητες, και των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο α̟ό τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση, ̟ροκειµένου να  ̟ροσδιοριστούν οι υ̟οχρεώσεις, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, των φορολογουµένων ̟ρος αυτούς  
τους φορείς και να εντο̟ιστούν ̟ηγές  α̟ο̟ληρωµής των α̟αιτήσεών 
τους,  

στ) σε εξουσιοδοτηµένους υ̟αλλήλους δηµοσίων υ̟ηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και 
δηµοσίων οργανισµών µε αρµοδιότητα διαχείρισης, ̟αρακολούθησης και 
ελέγχου χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων ή ε̟ιδοτήσεων α̟ό εθνικούς ή 
ενωσιακούς ̟όρους.  

 
2. Τα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία λαµβάνουν γνώση α̟όρρητων στοιχείων ή 

̟ληροφοριών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το 
α̟όρρητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου. Η χρήση των 
̟ληροφοριών και στοιχείων γίνεται α̟οκλειστικά και µόνο για την ε̟ίτευξη 
του σκο̟ού, για τον ο̟οίο χορηγήθηκαν. 
 

3. Με εξαίρεση τις ̟ερι̟τώσεις άρσης του α̟ορρήτου σύµφωνα µε τις 
̟αραγράφους 1 και 4,  κάθε ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ̟εριέρχονται ̟ληροφορίες ή 
στοιχεία,  τα ο̟οία ̟ροστατεύονται µε φορολογικό α̟όρρητο οφείλει να µην 
τα α̟οκαλύ̟τει και να ε̟ιστρέφει στη Φορολογική ∆ιοίκηση τυχόν έγγραφα 
̟ου ̟εριήλθαν στη κατοχή του και ̟εριλαµβάνουν τέτοιες ̟ληροφορίες ή 
στοιχεία. 
 

4. Στοιχεία ή ̟ληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι δυνατό να 
α̟οκαλύ̟τονται σε τρίτο, κατό̟ιν αιτήσεως, µε την έγγραφη συναίνεση του 
φορολογουµένου. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα µ̟ορεί  να 
̟ροβλέ̟ονται οι ̟ερι̟τώσεις και οι ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟ό τις ο̟οίες α̟όρρητα 
στοιχεία και ̟ληροφορίες χορηγούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την α̟οτελεσµατική λειτουργία της Φορολογικής ∆ιοίκησης. 
 

5. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα 
̟ου είναι αναγκαία για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου και 
̟ροβλέ̟ονται κυρώσεις στην ̟ερί̟τωση µη τήρησης των διατάξεών του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Υ̟οβολή δηλώσεων 

 
Άρθρο 18 

Υ̟οβολή φορολογικής δήλωσης 
 

1. Ο υ̟όχρεος σε υ̟οβολή φορολογικών δηλώσεων υ̟οβάλλει τις φορολογικές 
δηλώσεις στη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον χρόνο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό 
την οικεία φορολογική νοµοθεσία.  
 

2. Με α̟οφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται: 
α)  η µορφή των φορολογικών δηλώσεων, 
β)  οι ̟ληροφορίες και τα στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να αναγράφονται στη 

φορολογική δήλωση και τα τυχόν ̟αραρτήµατα αυτής,  
γ) ο τρό̟ος υ̟οβολής. 

 
3. Ο φορολογούµενος ή, σε ̟ερί̟τωση δικαιο̟ρακτικά ανίκανου ο νόµιµος 

εκ̟ρόσω̟ος αυτού, και σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής 
οντότητας ο νόµιµος ή φορολογικός εκ̟ρόσω̟ος, βεβαιώνει την ακρίβεια και 
̟ληρότητα της φορολογικής δήλωσης µε την υ̟ογραφή του. Η βεβαίωση 
̟αρέχεται και µέσω ηλεκτρονικής υ̟ογραφής. 
 

4. Εάν µία φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντάχθηκε α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο 
έναντι αµοιβής, η φορολογική δήλωση συνυ̟ογράφεται και α̟ό το ̟ρόσω̟ο 
αυτό.  
 

Άρθρο 19 
Υ̟οβολή τρο̟ο̟οιητικής φορολογικής δήλωσης  

 
1. Αν ο φορολογούµενος δια̟ιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση ̟ου υ̟έβαλε 

στη Φορολογική ∆ιοίκηση ̟εριέχει λάθος ή ̟αράλειψη, υ̟οχρεούται να 
υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιητική φορολογική δήλωση. 
 

2. Αν  ο φορολογούµενος υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιητική φορολογική δήλωση εντός 
της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η 
τρο̟ο̟οιητική φορολογική δήλωση ε̟έχει θέση αρχικής δήλωσης και 
θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τρο̟ο̟οιητική  έχουν υ̟οβληθεί 
εµ̟ρόθεσµα. 
 

3. Τρο̟ο̟οιητική φορολογική δήλωση υ̟οβάλλεται ο̟οτεδή̟οτε µέχρι την 
έκδοση  εντολής ελέγχου α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή µέχρι την 
̟αραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έλεγχο της 
αρχικής δήλωσης µε όλες τις συνέ̟ειες ̟ερί εκ̟ρόθεσµης δήλωσης.  
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Άρθρο 20 

∆ήλωση µε ε̟ιφύλαξη 
 

1. Όταν ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε την υ̟οχρέωση υ̟οβολής 
φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωµα να υ̟οβάλει φορολογική δήλωση µε 
ε̟ιφύλαξη, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη. Κάθε γενική ή 
αόριστη ε̟ιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν ε̟ιφέρει κανένα α̟οτέλεσµα. Ο 
Γενικός Γραµµατέας δύναται να δεχθεί την ε̟ιφύλαξη και να διαγράψει το 
̟οσό του φορολογητέου εισοδήµατος για το ο̟οίο διατυ̟ώθηκε η ε̟ιφύλαξη 
εντός ενενήντα (90) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της δήλωσης. Σε ̟ερί̟τωση 
α̟όρριψης   της ε̟ιφύλαξης ή ̟αρέλευσης ά̟ρακτης της ̟ροθεσµίας 
α̟άντησης,ο φορολογούµενος µ̟ορεί να  ̟ροσφύγει στην Ειδική ∆ιοικητική 
∆ιαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα.  
 

2. Οµοίως µ̟ορεί να διατυ̟ωθεί ε̟ιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό της 
φορολογητέας ύλης και την υ̟αγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη 
κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση µες τις εκ̟τώσεις 
̟ου διενεργούνται σχετικά µε αυτή. Ειδικά, ̟ροκειµένου για την υ̟αγωγή σε 
άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η ε̟ιφύλαξη, η δήλωση 
θεωρείται ότι υ̟οβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η ε̟ιφύλαξη 
δεν συνε̟άγεται την αναστολή της είσ̟ραξης του φόρου. Σε ̟ερί̟τωση 
α̟οδοχής της ε̟ιφύλαξης α̟ό το Γενικό Γραµµατέα, ο φόρος ̟ου τυχόν 
καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ε̟ιστρέφεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 του 
άρθρου 42 του Κώδικα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Ενδοοµιλικές συναλλαγές 
 

Άρθρο 21 
 Φάκελος Τεκµηρίωσης 

 
1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές ̟ου εµ̟ί̟τουν στο άρθρο 50 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και την µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών 
του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα  συνδεδεµένα 
̟ρόσω̟α κατά την έννοια της  ̟ερί̟τωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος,  υ̟οχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. 
Φάκελο Τεκµηρίωσης υ̟οχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις 
αλλοδα̟ών ε̟ιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις ̟αρα̟άνω συναλλαγές τους 
µε το κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα  ̟ρόσω̟α  του κεντρικού τους στην 
αλλοδα̟ή, καθώς και τα ηµεδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α και νοµικές οντότητες για 
τις ̟αρα̟άνω συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις ̟ου διατηρούν  
στην αλλοδα̟ή.  
 

2. Οι υ̟όχρεοι της ̟αραγράφου 1 α̟αλλάσσονται α̟ό την  υ̟οχρέωση  
τήρησης  Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφόσον: 
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α) οι ̟αρα̟άνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι  
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος 
εργασιών του υ̟όχρεου δεν υ̟ερβαίνει τα  ̟έντε (5) εκατοµµύρια ευρώ 
ετησίως, ή 
 
β) οι ̟αρα̟άνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι  
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος 
εργασιών του υ̟όχρεου υ̟ερβαίνει τα ̟έντε (5) εκατοµµύρια  ευρώ ετησίως. 
 

3. Ο Φάκελος  Τεκµηρίωσης α̟οτελείται α̟ό το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης 
και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, κατά ̟ερί̟τωση, και συνοδεύεται 
α̟ό Συνο̟τικό Πίνακα Πληροφοριών, ο ο̟οίος  υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά 
στη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός ̟ενήντα (50) ηµερών α̟ό το τέλος κάθε 
φορολογικού έτους.  
 

4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υ̟όχρεου καθ’ όλο το 
χρονικό διάστηµα, για το ο̟οίο υφίσταται υ̟οχρέωση διαφύλαξης των 
βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος 
Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης ο̟οτεδή̟οτε  
ζητηθεί α̟ό αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή του σχετικού 
αιτήµατος α̟ό τον υ̟όχρεο.  
 

5. Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής  των  συνθηκών της αγοράς ̟ου ε̟ηρεάζουν την 
̟ληροφόρηση και τα δεδοµένα ̟ου ̟εριέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, ο 
υ̟όχρεος οφείλει  να ενηµερώνει ή να ε̟ικαιρο̟οιεί  το Φάκελο Τεκµηρίωσης  
έως το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του ο̟οίου έλαβε χώρα η 
µεταβολή. 
 

6. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται και  εξειδικεύονται το 
ακριβές ̟εριεχόµενο και τα στοιχεία ̟ου  ̟εριέχονται στο  Φάκελο  
Τεκµηρίωσης, το Βασικό  Φάκελο Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο 
Τεκµηρίωσης και το Συνο̟τικό Πίνακα Πληροφοριών, οι ̟ερι̟τώσεις κατά  
τις ο̟οίες οι ̟αρα̟άνω φάκελοι θεωρούνται µη ̟λήρεις ή µη ε̟αρκείς, οι 
α̟οδεκτές µέθοδοι καθορισµού των τιµών των συναλλαγών, οι µέθοδοι 
καθορισµού του α̟οδεκτού εύρους των τιµών ή του ̟εριθωρίου κέρδους και ο 
υ̟ολογισµός του κύκλου εργασιών για τους υ̟όχρεους ̟ου εξαιρούνται α̟ό 
την υ̟οχρέωση τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης. 

 
 

Άρθρο 22 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης 

 
1. Συνδεδεµένα ̟ρόσω̟α κατά την έννοια της της  ̟ερί̟τωσης ζ’ του άρθρου 2  

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδα̟ής 
ε̟ιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και 
µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρικού τους στην αλλοδα̟ή, καθώς και 
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µόνιµες εγκαταστάσεις ̟ου διατηρεί στην αλλοδα̟ή ελληνική ε̟ιχείρηση 
δύνανται να υ̟οβάλουν στο Γενικό Γραµµατέα αίτηση ̟ροέγκρισης της 
µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών 
διασυνοριακών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις.  
 

2. Αντικείµενο της ̟ροέγκρισης της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου α̟οτελεί το 
ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τον καθορισµό 
των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης 
χρονικής ̟εριόδου. Τα κριτήρια αυτά ̟εριλαµβάνουν κυρίως τη 
χρησιµο̟οιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς 
και τις σχετικές ̟ροσαρµογές καθώς και τις κρίσιµες ̟αραδοχές για τις 
µελλοντικές συνθήκες.  
Αντικείµενο της ̟ροέγκρισης µ̟ορεί ε̟ίσης να α̟οτελέσει και κάθε άλλο 
εξειδικευµένο ζήτηµα ̟ου αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε 
συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις. 
 

3. .Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την α̟οδέχεται ή την 
α̟ορρί̟τει. Η σχετική α̟όφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών 
α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης ̟ροέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής 
τιµολόγησης  και κοινο̟οιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της 
α̟όφασης ̟ροέγκρισης δεν δύναται να υ̟ερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η 
χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος ̟ου έχει 
̟αρέλθει κατά τη στιγµή της υ̟οβολής της αίτησης ̟ροέγκρισης. 
 

4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της ε̟ιχείρησης, τις ο̟οίες αφορά η 
α̟όφαση ̟ροέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν α̟ό αυτές ̟ου θα 
είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων ̟ροσώ̟ων, εφόσον τηρούνται τα 
οριζόµενα στην α̟όφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι 
ο̟οίες α̟οτελούν αντικείµενο της ̟ροέγκρισης, ̟εριορίζεται στην 
ε̟αλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην α̟όφαση ̟ροέγκρισης και ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι ̟αραδοχές, οι ̟εριστάσεις και οι όροι στις 
ο̟οίες αυτή βασίστηκε.  
Πέραν των υ̟οχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων ̟ου 
ε̟ιβάλλονται α̟ό άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η ε̟ιχείρηση 
υ̟οχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης ̟ου αφορούν την 
α̟όφαση ̟ροέγκρισης για το χρονικό διάστηµα για το ο̟οίο υφίσταται 
υ̟οχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το 
ο̟οίο αφορά η α̟όφαση ̟ροέγκρισης. 
 

5. Η α̟όφαση ̟ροέγκρισης αναθεωρείται ο̟οτεδή̟οτε κατά τη διάρκεια ισχύος 
της, είτε κατό̟ιν αίτησης α̟ό το ενδιαφερόµενο ̟ρόσω̟ο, είτε αυτε̟άγγελτα 
α̟ό το Γενικό Γραµµατέα, στις εξής ̟ερι̟τώσεις: 
α) εφόσον  οι κρίσιµες ̟αραδοχές στις ο̟οίες βασίστηκε η α̟όφαση 
̟ροέγκρισης α̟οδειχθούν εσφαλµένες, 
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β) εφόσον ε̟ήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων ̟αραδοχών ή συνθηκών 
̟ου καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην α̟όφαση 
̟ροέγκρισης, 
γ) σε ̟ερί̟τωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της 
εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την α̟οφυγή της δι̟λής 
φορολογίας ή της Ευρω̟αϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της δι̟λής 
φορολογίας σε ̟ερί̟τωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων 
ε̟ιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογουµένου. 
 Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει α̟όφαση για την αναθεώρηση της αρχικής 
α̟όφασης ̟ροέγκρισης, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους αιτούντες και έχει τα 
α̟οτελέσµατα ̟ου ορίζονται στην ̟αράγραφο 4, αρχής γενοµένης α̟ό την 
έκδοσή της.  

 
6. Η α̟όφαση ̟ροέγκρισης δύναται να ανακληθεί α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση 

κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 
α) εφόσον δια̟ιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες ̟αραδοχές στα ο̟οία 
βασίστηκε η α̟όφαση ̟ροέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλµένης 
ερµηνείας ή ̟ληµµελειών ̟ου α̟οδίδονται στο φορολογούµενο,  
β) εφόσον δια̟ιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή 
υ̟οχρέωση ̟ου ορίζονται στην α̟όφαση ̟ροέγκρισης. 
Σε ̟ερί̟τωση ανάκλησης, η α̟όφαση ̟ροέγκρισης θεωρείται ως µηδέ̟οτε 
εκδοθείσα. 
 

7. Η α̟όφαση ̟ροέγκρισης δύναται να ακυρωθεί α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση 
ο̟οτεδή̟οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:  
α) εφόσον δια̟ιστωθεί ότι ε̟ήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων 
̟αραδοχών ή συνθηκών στις ο̟οίες βασίστηκε η α̟όφαση ̟ροέγκρισης,   
β) εφόσον δια̟ιστωθεί ότι η ε̟ιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή 
υ̟οχρεώσεις ̟ου ορίζονται α̟ό την α̟όφαση ̟ροέγκρισης,  
γ) εφόσον ε̟έλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµοστέων φορολογικών 
διατάξεων οι ο̟οίες ε̟ηρεάζουν ουσιωδώς την α̟όφαση ̟ροέγκρισης.  
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η ακύρωση της α̟όφασης ̟ροέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή 
η αναθεώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 5.  
Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης, η ισχύς της α̟όφασης ̟ροέγκρισης ̟αύει α̟ό το 
χρονικό σηµείο ̟ου ορίζεται µε την α̟όφαση ακύρωσης.  
 

8. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα 
ο̟οία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των ̟ροηγούµενων 
̟αραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία για την ̟ροέγκριση µεθοδολογίας 
ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή 
της, το ειδικότερο ̟εριεχόµενο της αίτησης ̟ροέγκρισης, τα σχετικά 
̟αράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων 
εµ̟λεκοµένων κρατών, ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο των α̟οφάσεων της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης καθώς και κάθε σχετικό θέµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ  
 Φορολογικοί έλεγχοι 

 
Άρθρο 23 

 Εξουσίες Φορολογικής ∆ιοίκησης 
 

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει την εξουσία να ε̟αληθεύει, να ελέγχει και να 
διασταυρώνει την εκ̟λήρωση των φορολογικών υ̟οχρεώσεων εκ µέρους του 
φορολογούµενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων ̟ου 
υ̟οβάλλονται σε αυτήν και να ε̟ιβεβαιώνει τον υ̟ολογισµό και την 
καταβολή του οφειλόµενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, 
λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστο̟οιήσεων και ̟αρόµοιες ̟ληροφορίες, 
θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούµενο και σε τρίτα ̟ρόσω̟α, ερευνώντας 
εγκαταστάσεις ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τη διενέργεια ε̟ιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ̟ου ορίζει η νοµοθεσία, και 
χρησιµο̟οιώντας µεθόδους, οι ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται στον Κώδικα. 
 

2. Ο έλεγχος της δήλωσης του φορολογούµενου ̟ου διενεργείται α̟ό τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη µορφή φορολογικού ελέγχου 
α̟ό τα γραφεία της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή ε̟ιτό̟ιου φορολογικού 
ελέγχου. 
α) Η Φορολογική ∆ιοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο α̟ό τα γραφεία 

της µε βάση  τις οικονοµικές  καταστάσεις , δηλώσεις , και λοι̟ά  
έγγραφα  ̟ου υ̟οβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και έγγραφα  και 
̟ληροφορίες ̟ου έχει στην κατοχή της. 

β) Η α̟όφαση της Φορολογικής ∆ιοίκησης για τη διενέργεια   ̟λήρους 
ε̟ιτό̟ιου φορολογικού  ελέγχου ̟ρέ̟ει να κοινο̟οιείται στο 
φορολογούµενο µε ̟ροηγούµενη έγγραφη ειδο̟οίηση. Κάθε άλλος 
ε̟ιτό̟ιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς 
̟ροηγούµενη ειδο̟οίηση. Με ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα είναι 
δυνατόν να διενεργείται ̟λήρης ε̟ιτό̟ιος φορολογικός έλεγχος  χωρίς 
̟ροηγούµενη ειδο̟οίηση, σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου υ̟άρχουν ενδείξεις ότι 
έχει δια̟ραχθεί φοροδιαφυγή. 

 
Άρθρο 24 

 Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία 
 

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων 
και στοιχείων, καθώς και λοι̟ών εγγράφων, για τα  ο̟οία  ο φορολογούµενος 
δηλώνει ότι αντι̟ροσω̟εύουν ακριβή αντίγραφα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο 
φορολογούµενος αρνείται να ̟ροβεί στην ανωτέρω δήλωση,  ο  οριζόµενος 
α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση υ̟άλληλος ̟ροβαίνει σε σχετική ε̟ισηµείωση 
ε̟ί των εγγράφων  Ο οριζόµενος υ̟άλληλος δύναται ταυτόχρονα να α̟αιτεί 
α̟ό το φορολογούµενο ή τον φορολογικό εκ̟ρόσω̟ό του να ̟αρίσταται 
στον τό̟ο ό̟ου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να α̟αντά σε 
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ερωτήµατα ̟ου 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 ̟ρόσβασης σε ο̟οιαδή̟οτε φυλασσόµενα αρχεία, 
καθώς και στα λογιστικά ̟ρογράµµατα και τις ̟ληροφορίες ̟ου έχουν 
καταχωριστεί  σε αυτά. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα 
ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυ̟η µορφή. 
 

3. Ο υ̟άλληλος ̟ου έχει ορίσει η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να κατάσχει 
βιβλία και στοιχεία ̟ου τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη 
φορολογική νοµοθεσία και ο̟οιαδή̟οτε άλλα ανε̟ίσηµα βιβλία, έγγραφα, 
αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, ̟ροκειµένου να 
διασφαλισθεί η α̟οδεικτική αξία αυτών. 
 

Άρθρο 25 
Είσοδος σε εγκαταστάσεις 

 
1. Ο οριζόµενος α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του 

φορολογικού ελέγχου, υ̟άλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας 
ε̟ιτό̟ιου φορολογικού ελέγχου, η ο̟οία έχει εκδοθεί α̟ό το Γενικό 
Γραµµατέα, και η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής, 
β) το ονοµατε̟ώνυµο του υ̟αλλήλου στον ο̟οίο έχει ανατεθεί ο 

φορολογικός έλεγχος, 
γ) το ονοµατε̟ώνυµο ή την ε̟ωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό 

φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, 
δ) τη φορολογική ̟ερίοδο και το είδος φορολογίας ̟ου αφορά ο 

φορολογικός έλεγχος, 
ε) την ηµεροµηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου, 
στ) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και 
ζ) τον χαρακτηρισµό «̟λήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά ̟ερί̟τωση.  
 

2. Ο οριζόµενος α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του 
φορολογικού ελέγχου, υ̟άλληλος ̟ρέ̟ει να ε̟ιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς 
του και την εντολή φορολογικού ελέγχου ̟ριν την έναρξη του φορολογικού 
ελέγχου. 
 

3. Ο ε̟ιτό̟ιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του 
φορολογούµενου κατά το ε̟ίσηµο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής 
∆ιοίκησης. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να διενεργεί ε̟ιτό̟ιο 
φορολογικό έλεγχο και εκτός του ε̟ίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον 
α̟αιτείται α̟ό το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού 
ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου ε̟ιτρέ̟εται µόνο µε 
εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα. 
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4. Η διάρκεια του ε̟ιτό̟ιου φορολογικού ελέγχου ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 

̟αράγραφο 1, δύναται να ̟αραταθεί ά̟αξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω 
̟αράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες είναι δυνατή σε  εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις. 
 

5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα ε̟ανελέγχου φορολογικής ̟εριόδου 
̟ου έχει ήδη ελεγχθεί µόνον εάν ̟ροκύψουν νέα στοιχεία, τα ο̟οία 
ε̟ηρεάζουν τον υ̟ολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» 
νοείται κάθε στοιχείο, το ο̟οίο δεν θα µ̟ορούσε να είναι γνωστό στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο. 
 

6. Ο φορολογούµενος υ̟οχρεούται να συνεργάζεται ̟λήρως και να διευκολύνει 
το έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου 
υ̟αλλήλου της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο οριζόµενος υ̟άλληλος δεν 
δύναται να µετακινεί  βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα ̟ου έχουν τεθεί στη 
διάθεσή του σε άλλο τό̟ο, εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να 
̟αράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 2. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, τα έγγραφα και στοιχεία 
είναι δυνατό να α̟οµακρυνθούν α̟ό τις εγκαταστάσεις έναντι α̟όδειξης 
̟αραλαβής και ε̟ιστρέφονται στο φορολογούµενο εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή. 
 

Άρθρο 26 
 Ε̟ιλογή υ̟οθέσεων ̟ρος έλεγχο 

 
Η Φορολογική ∆ιοίκηση ε̟ιλέγει τις ̟ρος έλεγχο υ̟οθέσεις µε βάση  κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση  άλλα κριτήρια, τα ο̟οία 
καθορίζονται µε ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα, η ο̟οία δεν δηµοσιο̟οιείται.  
  
 
 

Άρθρο 27 
 Μέθοδοι έµµεσου ̟ροσδιορισµού της φορολογητέας ύλης 

 
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται  να ̟ροβαίνει σε εκτιµώµενο, διορθωτικό ή 

̟ρολη̟τικό ̟ροσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή µιας 
ή ̟ερισσοτέρων α̟ό 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 ̟ώλησης ̟ρος το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 
ε) του ύψοου των τρα̟εζικών καταθέσεων και των δα̟ανών σε µετρητά ). 
 
Με τις ως άνω τεχνικές µ̟ορούν να ̟ροσδιορίζονται τα φορολογητέα 
εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 
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φορολογητέα κέρδη των υ̟όχρεων βάσει των γενικά ̟αραδεκτών αρχών και 
τεχνικών της ελεγκτικής. 
 
 

2. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται το ειδικότερο ̟εριεχόµενο 
τεχνικών ελέγχου της ̟αραγράφου 1, ο τρό̟ος εφαρµογής τους και κάθε 
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου. 
 
 
 

Άρθρο 28 
Α̟οτελέσµατα φορολογικού ελέγχου 

 
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση γνωστο̟οιεί εγγράφως στο φορολογούµενο τα 

α̟οτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και τον ̟ροσωρινό διορθωτικό 
̟ροσδιορισµό φόρου, εφόσον ̟ροκύ̟τει διαφορο̟οίηση της φορολογικής 
οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις ̟ου έχει υ̟οβάλλει ο φορολογούµενος 
καθώς και τα στοιχεία ̟ου αιτιολογούν την διαφορο̟οίηση. Ο 
φορολογούµενος δύναται να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων 
στα ο̟οία βασίζεται ο διορθωτικός ̟ροσδιορισµός φόρου. Ο φορολογούµενος 
έχει τη δυνατότητα να διατυ̟ώσει τις α̟όψεις του σχετικά µε τον ̟ροσωρινό 
διορθωτικό ̟ροσδιορισµό φόρου εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή 
της έγγραφης γνωστο̟οίησης. 
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση εκδίδει την οριστική ̟ράξη διορθωτικού 
̟ροσδιορισµού του φόρου, εντός µηνός α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των 
α̟όψεων του φορολογούµενου ή, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος δεν 
υ̟οβάλλει τις α̟όψεις του, την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στην 
̟αράγραφο 1.  Η οριστική ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου 
εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου την ο̟οία συντάσσει η Φορολογική 
∆ιοίκηση. Η έκθεση ελέγχου ̟εριλαµβάνει εµ̟εριστατωµένα και 
αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις ο̟οίες έλαβε 
υ̟όψη της η Φορολογική ∆ιοίκηση για τον ̟ροσδιορισµό του φόρου. Η 
οριστική ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση 
ελέγχου κοινο̟οιούνται στον φορολογούµενο. 
 

3. Οι διαδικασίες εφαρµογής του ̟αρόντος άρθρου καθορίζονται µε α̟όφαση 
του Γενικού Γραµµατέα. 
 

Άρθρο 29 
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή 

 
Ως ̟ρος την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους ταυτόχρονους 
φορολογικούς ελέγχους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1έως 25 του 
ν.4170/2013 (Α’ 163). ̟ου ενσωµάτωσαν στην ελληνική νοµοθεσία την 
Οδηγία του Συµβουλίου 2011/16/ΕΚ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ  
Προσδιορισµός φόρου 

 
Άρθρο 30 

 Προσδιορισµός φόρου 
 

1. «Πράξη ̟ροσδιορισµού φόρου» είναι η ̟ράξη, µε την ο̟οία καθορίζεται το 
̟οσό της φορολογικής οφειλής ή α̟αίτησης του φορολογουµένου για µια 
συγκεκριµένη φορολογική ̟ερίοδο και η καταχώριση της ̟ράξης αυτής στα 
βιβλία της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Με την ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου 
συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή α̟αίτηση του 
φορολογούµενου. 
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση είναι αρµόδια να εκδίδει τις ακόλουθες ̟ράξεις 
̟ροσδιορισµού φόρου: 
α) ̟ράξη διοικητικού ̟ροσδιορισµού φόρου, 
β) ̟ράξη εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού φόρου, 
γ) ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού φόρου, και  
δ) ̟ράξη ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού φόρου. 
 

Άρθρο 31  
Άµεσος ̟ροσδιορισµός φόρου 

 
1. «Άµεσος ̟ροσδιορισµός φόρου» είναι ο ̟ροσδιορισµός φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει 

χωρίς ̟εραιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα µε την υ̟οβολή της φορολογικής 
δήλωσης. 
 

2. Ο φορολογούµενος δύναται να τρο̟ο̟οιεί τη φορολογική δήλωσή του, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την ε̟ί ̟λέον διαφορά 
φόρου ή δικαιούµενος ε̟ιστροφή του υ̟ερβάλλοντος φόρου σύµφωνα µε το 
άρθρο 42 του Κώδικα, έως  την έκδοση  εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο 
άµεσος ̟ροσδιορισµός φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την τρο̟ο̟οιητική δήλωση 
υ̟οκαθιστά τον αρχικό άµεσο ̟ροσδιορισµό φόρου. 
 
 

Άρθρο 32 
∆ιοικητικός ̟ροσδιορισµός φόρου 

 
1. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου, κατά την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, η 

φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσα και ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου, η 
Φορολογική ∆ιοίκηση εκδίδει ̟ράξη διοικητικού ̟ροσδιορισµού φόρου την 
ο̟οία κοινο̟οιεί στο φορολογούµενο. 

 
2. Η ̟ράξη διοικητικού ̟ροσδιορισµού φόρου εκδίδεται µε βάση  στοιχεία ̟ου 

έχουν τυχόν ̟αρασχεθεί α̟ό τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή 
κάθε άλλο στοιχείο ̟ου έχει στη διάθεσή της η Φορολογική ∆ιοίκηση. 
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3. Εάν η Φορολογική ∆ιοίκηση ̟ροσδιορίσει το φόρο ολικά ή µερικά µε βάση 

στοιχεία διαφορετικά α̟ό αυτά ̟ου ̟εριέχονται σε φορολογική δήλωση του 
φορολογούµενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα ο̟οία 
βασίστηκε ο ̟ροσδιορισµός του φόρου. 
 

Άρθρο 33 
Εκτιµώµενος ̟ροσδιορισµός φόρου 

 
1. Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο φορολογούµενος, ̟αρά την  υ̟οχρέωσή του να 

υ̟οβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας, δεν υ̟οβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση 
δύναται να εκδώσει ̟ράξη εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη 
φορολογητέα ύλη, µε βάση  κάθε στοιχείο και ̟ληροφορία ̟ου έχει στη 
διάθεσή της. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει α̟όφαση σχετικά µε 
τον τρό̟ο ̟ροσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης. 
 

2. Εάν, µετά την έκδοση της ̟ράξης αυτής, ο φορολογούµενος υ̟οβάλλει 
φορολογική δήλωση, η ̟ράξη αυτή ̟αύει να ισχύει αυτοδικαίως. 
 

Άρθρο 34 
∆ιορθωτικός ̟ροσδιορισµός φόρου 

 
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να ̟ροβεί, µετά α̟ό έλεγχο, σε έκδοση 

̟ράξης διόρθωσης ο̟οιουδή̟οτε ̟ροηγούµενου άµεσου, διοικητικού, 
εκτιµώµενου ή ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού φόρου, εφόσον α̟ό τον έλεγχο 
δια̟ιστωθεί αιτιολογηµένα ότι ο ̟ροηγούµενος ̟ροσδιορισµός φόρου ήταν 
ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο διορθωτικός ̟ροσδιορισµός φόρου υ̟όκειται σε 
µεταγενέστερη διόρθωση, µόνο εάν ̟ροκύψουν νέα στοιχεία, ό̟ως αυτά 
ορίζονται στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 25 του Ο φορολογούµενος δύναται 
να ζητά την έκδοση ̟ράξης διόρθωσης διοικητικού ̟ροσδιορισµού φόρου, σε 
̟ερί̟τωση υ̟οβολής τρο̟ο̟οιητικής δήλωσης σχετικά µε την ο̟οία έχει 
εκδοθεί ̟ράξη διοικητικού ̟ροσδιορισµού του φόρου. Η Φορολογική 
∆ιοίκηση υ̟οχρεούται να εκδώσει ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού φόρου 
µόνο εφόσον  κάνει α̟οδεκτή την τρο̟ο̟οιητική δήλωση. 

 
Άρθρο 35 

Προλη̟τικός ̟ροσδιορισµός φόρου 
 

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να εκδίδει ̟ράξη ̟ρολη̟τικού 
̟ροσδιορισµού φόρου µετά την έναρξη της φορολογικής ̟εριόδου αλλά ̟ριν 
την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, 
̟ροκειµένου να διασφαλίσει την άµεση είσ̟ραξη του φόρου, εφόσον 
υ̟άρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις, ότι ο φορολογούµενος σκο̟εύει να 
εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσ̟ραξη του φόρου, ιδίως 
µέσω της µεταβίβασης ̟εριουσιακών στοιχείων σε άλλο ̟ρόσω̟ο,. Στην 
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̟ερί̟τωση αυτή, κατά ̟αρέκκλιση του άρθρου 63 του Κώδικα, ο 
φορολογούµενος δύναται να ̟ροσφύγει κατά της ̟ράξης ̟ρολη̟τικού 
̟ροσδιορισµού φόρου α̟ευθείας ενώ̟ιον του αρµόδιου διοικητικού 
δικαστηρίου αµφισβητώντας τη συνδροµή των ̟εριστάσεων ̟ου 
δικαιολογούν την έκδοση της ̟ράξης ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού φόρου.  
 

2. Ο φορολογούµενος είτε καταβάλλει εφά̟αξ τη φορολογική οφειλή ̟ου 
ορίζεται α̟ό τον ̟ρολη̟τικό ̟ροσδιορισµό φόρου, είτε εξασφαλίζει την 
καταβολή αυτής, ̟αρέχοντας εγγύηση ή α̟οδεχόµενος την εγγραφή βάρους 
ε̟ί της ̟εριουσίας του υ̟έρ της Φορολογικής ∆ιοίκησης για το συνολικό  
̟οσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους 
διατηρούνται µέχρι την ̟λήρη εξόφληση της φορολογικής υ̟οχρέωσης. 
 

3. Ο ̟ρολη̟τικός ̟ροσδιορισµός φόρου ακολουθείται α̟ό διορθωτικό 
̟ροσδιορισµό φόρου εντός ενός (1) έτους µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της 
̟ράξης ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού φόρου. 
 

Άρθρο 36 
Παραγραφή 

 
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ̟ροβεί σε έκδοση ̟ράξης διοικητικού, 

εκτιµώµενου ή διορθωτικού ̟ροσδιορισµού φόρου εντός ̟έντε (5) ετών α̟ό 
τη λήξη του οικείου φορολογικού έτους. 
 

2. Η ̟ερίοδος ̟ου αναφέρεται στην ̟αράγραφο 1 ̟αρατείνεται στις εξής 
̟ερι̟τώσεις: 
α) εάν ο φορολογούµενος υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιητική δήλωση εντός του 
̟έµ̟του έτους της ̟ροθεσµίας ̟αραγραφής, για ̟ερίοδο ενός έτους α̟ό την 
λήξη της ̟ενταετίας, 
β) εάν ζητηθούν ̟ληροφορίες α̟ό χώρα της αλλοδα̟ής, για όσο χρονικό 
διάστηµα α̟αιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω ̟ληροφοριών 
̟ροσαυξηµένο κατά ένα έτος α̟ό την ̟αραλαβή τους α̟ό την Φορολογική 
∆ιοίκηση,  
γ)   εάν ασκηθεί ενδικοφανής ̟ροσφυγή, ένδικο βοήθηµα ή µέσο, για ̟ερίοδο 
ενός έτους µετά την έκδοση α̟όφασης, η ο̟οία δεν ̟ροσβάλλεται µε ένδικο 
βοήθηµα ή µέσο και µόνο για το ζήτηµα, το ο̟οίο αφορά.  
 

3. Εξαιρετικά, ̟ράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού ̟ροσδιορισµού 
φόρου για ̟ερι̟τώσεις φοροδιαφυγής µ̟ορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) 
ετών α̟ό τη λήξη του φορολογικού έτους. 
 

4. Εάν ο διορθωτικός ̟ροσδιορισµός φόρου συνε̟άγεται τρο̟ο̟οίηση ̟ράξης 
̟ροσδιορισµού φόρου για φορολογικό έτος για το ο̟οίο το δικαίωµα ελέγχου 
έχει ̟αραγραφεί, η αντίστοιχη ̟ροσαρµογή φόρου διενεργείται στο 
̟αλαιότερο φορολογικό έτος για το ο̟οίο το δικαίωµα ελέγχου δεν έχει 
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ακόµη ̟αραγραφεί και στο ο̟οίο αφορά ο διορθωτικός ̟ροσδιορισµός 
φόρου.  
 
 

Άρθρο 37 
Κοινο̟οίηση ̟ροσδιορισµού φόρου 

 
 Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34, και 35, ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου 
υ̟ογράφεται α̟ό το Γενικό Γραµµατέα ή άλλο ειδικά οριζόµενο υ̟άλληλο 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης και κοινο̟οιείται στο ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο αφορά 
ο ̟ροσδιορισµός φόρου. Η ̟ράξη ̟ροσδιορισµού φόρου ̟εριέχει 
τουλάχιστον τις εξής ̟ληροφορίες: 
α) το ονοµατε̟ώνυµο ή την ε̟ωνυµία του φορολογούµενου, 
β) τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, εφόσον έχει 

α̟οδοθεί στο φορολογούµενο, 
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της ̟ράξης, 
δ) το είδος ̟ροσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο ο̟οίο αφορά η 

̟ράξη, 
ε) το ̟οσό της φορολογικής οφειλής, 
στ) την ηµεροµηνία µέχρι την ο̟οία ̟ρέ̟ει να εξοφληθεί ο φόρος, 
ζ) τον τό̟ο εξόφλησης του φόρου,  
η) τους λόγους για τους ο̟οίους η Φορολογική ∆ιοίκηση ̟ροέβη στον 

̟ροσδιορισµό φόρου και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο υ̟ολογίστηκε το 
̟οσό του φόρου, 

θ) το χρόνο, τον τό̟ο και τον τρό̟ο αµφισβήτησης του ̟ροσδιορισµού 
φόρου, και 

ι) λοι̟ές ̟ληροφορίες.  
 
Με την ̟ράξη διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου κοινο̟οιείται 
ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου. 
 
Ο τύ̟ος των ̟ράξεων ̟ροσδιορισµού του φόρου και της οικείας έκθεσης 
καθορίζεται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα.  
 

Άρθρο 38 
Γενική διάταξη κατά της φοροα̟οφυγής 

 
1. Κατά τον ̟ροσδιορισµό φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να αγνοεί 

κάθε τεχνητή ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων ̟ου α̟οβλέ̟ει σε α̟οφυγή της 
φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό ̟λεονέκτηµα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις 
αντιµετω̟ίζονται, για φορολογικούς σκο̟ούς, µε βάση  τα  χαρακτηριστικά 
της οικονοµικής τους υ̟όστασης. 
 

2. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ως «ρύθµιση» νοείται κάθε συναλλαγή, 
καθεστώς, δράση, ̟ράξη, συµφωνία, ε̟ιχορήγηση, συνεννόηση, υ̟όσχεση, 
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δέσµευση ή εκδήλωση. Μια ρύθµιση µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει ̟ερισσότερα 
α̟ό ένα στάδια ή µέρη. 
 

3. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων είναι 
τεχνητή εφόσον στερείται εµ̟ορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του τεχνητού 
ή µη χαρακτήρα µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων, η Φορολογική ∆ιοίκηση 
εξετάζει εάν αυτές αφορούν µια ή ̟ερισσότερες α̟ό τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων α̟ό τα ο̟οία 

α̟οτελείται µια ρύθµιση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υ̟όσταση της 
ρύθµισης στο σύνολό της� 

β) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων εφαρµόζεται κατά τρό̟ο ̟ου δεν συνάδει 
µε µια φυσιολογική ε̟ιχειρηµατική συµ̟εριφορά� 

γ) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων ̟εριλαµβάνει στοιχεία ̟ου έχουν ως 
α̟οτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους� 

δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα� 
ε) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό 

̟λεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους ε̟ιχειρηµατικούς 
κινδύνους τους ο̟οίους αναλαµβάνει ο υ̟οκείµενος στο φόρο ή στις 
ταµειακές ροές του� 

στ)  το αναµενόµενο ̟εριθώριο κέρδους ̟ριν α̟ό το φόρο είναι σηµαντικό 
σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού 
̟λεονεκτήµατος. 

 
4. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ο στόχος µιας ρύθµισης ή σειράς 

ρυθµίσεων συνίσταται στην α̟οφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως 
α̟ό τις υ̟οκειµενικές ̟ροθέσεις του υ̟οκείµενου στο φόρο, αντίκειται στο 
αντικείµενο, στο ̟νεύµα και στο σκο̟ό των φορολογικών διατάξεων ̟ου θα 
ίσχυαν σε άλλη ̟ερί̟τωση. 
 

5. Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος ̟ρέ̟ει να 
θεωρείται ουσιαστικός, εφόσον οιοσδή̟οτε άλλος στόχος ̟ου α̟οδίδεται ή θα 
µ̟ορούσε να α̟οδοθεί στη ρύθµιση ή στη σειρά ρυθµίσεων φαίνεται 
αµελητέος, λαµβανοµένων υ̟όψη όλων των ̟εριστάσεων της υ̟όθεσης. 
 

6. Για να καθοριστεί εάν η ρύθµιση ή η σειρά ρυθµίσεων έχει οδηγήσει σε 
φορολογικό ̟λεονέκτηµα µε  την έννοια της ̟αραγράφου 1, η Φορολογική 
∆ιοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου α̟ό έναν υ̟οκείµενο 
στο φόρο, λαµβάνοντας υ̟όψη τηνεν λόγω ρύθµιση, µε το ̟οσό ̟ου θα 
όφειλε ο ίδιος υ̟οκείµενος στο φόρο υ̟ό τις ίδιες συνθήκες, εν α̟ουσία της εν 
λόγω ρύθµισης. .  
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Άρθρο 39 
∆ικαιολόγηση ̟ροσαύξησης ̟εριουσίας 

 
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ̟ροσαύξησης ̟εριουσίας κατά την ̟αράγραφο 4 
του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος η ̟ροσαύξηση αυτή δεν 
υ̟όκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούµενος α̟οδείξει την 
̟ραγµατική ̟ηγή αυτής, καθώς ε̟ίσης και ότι αυτή είτε έχει υ̟αχθεί σε 
νόµιµη φορολογία, είτε α̟αλλάσσεται α̟ό το φόρο  σύµφωνα µε  ειδικές  
διατάξεις. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  

 
Είσ̟ραξη 

 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’   

 Αρµοδιότητα είσ̟ραξης του φόρου 
 

Άρθρο 40 
Αρµόδια όργανα 

 
1. Η είσ̟ραξη των φόρων και των λοι̟ών εσόδων του ∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν 

στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα, συµ̟εριλαµβανοµένης της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, ανήκει στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα.  
 

2. Η διεκ̟εραίωση των διαδικασιών είσ̟ραξης για λογαριασµό του ∆ηµοσίου  
των φόρων και λοι̟ών εσόδων µ̟ορεί να ανατεθεί µε α̟όφαση του Γενικού 
Γραµµατέα σε τρά̟εζες και λοι̟ά ̟ιστωτικά ιδρύµατα, στα Ελληνικά 
Ταχυδροµεία ή ο̟οιαδή̟οτε δηµόσια υ̟ηρεσία. Με όµοια α̟όφαση 
καθορίζεται ο τρό̟ος και η διαδικασία της είσ̟ραξης α̟ό τα 
̟ροαναφερόµενα ̟ρόσω̟α, καθώς και ο έλεγχος για την είσ̟ραξη αυτών. 
 

3. Ο  Γενικός Γραµµατέας ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα όργανα της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης, έχουν το δικαίωµα να ̟ροβαίνουν σε κάθε 
δικαστική ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη νόµιµη ενέργεια ̟ου α̟οσκο̟εί, άµεσα ή 
έµµεσα, στην είσ̟ραξη φόρων και λοι̟ών εσόδων, ̟εριλαµβανοµένων, 
µεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης ̟τώχευσης του οφειλέτη του ∆ηµοσίου 
και της αγωγής καταδολίευσης. 
 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’   
Είσ̟ραξη του φόρου 

 
Άρθρο 41 

Πληρωµή φόρου 
 

1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ̟ου 
ε̟ιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην ο̟οία εφαρµόζεται ο Κώδικας. 
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2. Ο φόρος καταβάλλεται µε τον τρό̟ο ̟ου καθορίζεται µε α̟όφαση του 

Γενικού Γραµµατέα. 
 

3. Σε ̟ερί̟τωση διορθωτικού ̟ροσδιορισµού φόρου, ο οφειλόµενος φόρος 
καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ράξης 
του ̟ροσδιορισµού φόρου στο φορολογούµενο. Σε ̟ερί̟τωση εκτιµώµενου 
̟ροσδιορισµού ή ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, ο οφειλόµενος 
φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της 
αντίστοιχης ̟ράξης ̟ροσδιορισµού του φόρου. 

 
4. Σε ̟ερί̟τωση έκδοσης οριστικής α̟όφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο 

οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις. Η ̟ρώτη 
δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες 
ηµέρα του ε̟όµενου α̟ό την κοινο̟οίηση στο φορολογούµενο της ̟ράξης 
εκκαθάρισης του φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση το διατακτικό της α̟όφασης 
µήνα  και η δεύτερη δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα ̟ου 
ακολουθεί.  
 
 

Άρθρο 42 
Ε̟ιστροφή φόρου 

 
1. Εάν ο φορολογούµενος δικαιούται ε̟ιστροφή φόρου, η Φορολογική 

∆ιοίκηση, αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους α̟ό το φορολογούµενο φόρο 
µε το ̟οσό ̟ρος ε̟ιστροφή, ̟ροβαίνει στην ε̟ιστροφή της τυχόν 
̟ροκύ̟τουσας διαφοράς.  

 
2. Το ε̟ιστρε̟τέο ̟οσό καταβάλλεται  στο φορολογούµενο εντός ενενήντα (90) 

ηµερών α̟ό την υ̟οβολή έγγραφου αιτήµατος του φορολογούµενου, εκτός 
εάν ̟ροβλέ̟εται µικρότερο χρονικό διάστηµα α̟ό άλλη διάταξη της 
φορολογικής νοµοθεσίας. 

 
3. Με έγγραφη δήλωση ̟ου ̟εριλαµβάνεται στην αίτηση ε̟ιστροφής του 

φορολογούµενου, το ε̟ιστρε̟τέο ̟οσό ̟αρακρατείται µε σκο̟ό τον 
συµψηφισµό του µε µελλοντικές οφειλές του φορολογούµενου.  
 

Άρθρο 43 
Πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών – τµηµατικής καταβολής σε δόσεις 

 
1. Μετά α̟ό αίτηση του φορολογούµενου ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας 

καταβολής φόρου, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να εγκρίνει ̟ρόγραµµα 
ρύθµισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε µία ή ̟ερισσότερες δόσεις, 
εφόσον ο φορολογούµενος ε̟ικαλείται και α̟οδεικνύει ότι αντιµετω̟ίζει 
οικονοµική αδυναµία για την καταβολή του φόρου στη νόµιµη ̟ροθεσµία 
και ότι έχει τη δυνατότητα συµµόρφωσης µε το ̟ρόγραµµα ρύθµισης. Το 



 28 

̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ 
εξαίρεση το ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών µ̟ορεί να εκτείνεται  έως δύο (2) 
έτη για φόρους ̟ου καταβάλλονται εφά̟αξ. 
 

2. Για την υ̟οβολή αίτησης υ̟αγωγής σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1, ο φορολογούµενος ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση τα εξής στοιχεία: 
α) αναλυτική δήλωση των εισοδηµάτων του, ̟εριουσιακών στοιχείων του 

και οφειλών του σε τρίτους, 
β) α̟οδεικτικά στοιχεία για την υ̟οβολή όλων των φορολογικών 

δηλώσεων ̟ου υ̟οβλήθηκαν τα τελευταία ̟έντε (5) έτη, και  
γ) ανάλογα µε το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις ο̟οίες 

υ̟οβάλλει αίτηση ένταξης σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών: 
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των ̟έντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

α̟οδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των 
µηνιαίων δόσεων, 

ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των ̟ενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ, έγγραφα µε τα ο̟οία α̟οδεικνύεται, αφενός, η 
̟ροσωρινή οικονοµική του αδυναµία και αφετέρου η 
δυνατότητα τήρησης των όρων του ̟ρογράµµατος ρύθµισης 
οφειλών  ή 

γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν ̟ενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ, εγγυήσεις,  ή άλλο εµ̟ράγµατο βάρος.   

 
3. Φορολογούµενος, ο ο̟οίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν µ̟ορεί να 

υ̟αχθεί σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1.  
 

4. Η ̟ρώτη δόση του ̟ρογράµµατος ρύθµισης οφειλών καταβάλλεται εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ειδο̟οίησης του 
φορολογούµενου για την έγκριση του ̟ρογράµµατος. Οι υ̟όλοι̟ες δόσεις 
καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ε̟όµενου 
µήνα. Αν ̟αραλειφθεί η καταβολή µίας δόσης, ε̟ιβάλλεται ̟ροσαύξηση ίση 
µε ̟οσοστό δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) ε̟ί του ̟οσού της καταβλητέας δόσης. 
Η δόση ̟ου δεν έχει καταβληθεί εµ̟ροθέσµως σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο 
εδάφιο καταβάλλεται µαζί µε την ̟ροσαύξηση το αργότερο µέχρι τη λήξη της 
̟ροθεσµίας καταβολής της ε̟όµενης δόσης. 
 

5. Το ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ̟αύει να ισχύει µε συνέ̟εια την υ̟οχρέωση 
άµεσης καταβολής του υ̟όλοι̟ου της οφειλής και την εφαρµογή όλων των 
διαθέσιµων µέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούµενος:  
α) δεν καταβάλλει µέσα στις ̟ροβλε̟όµενες ̟ροθεσµίες  ̟ερισσότερες 

α̟ό µία δόσεις, 
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για ̟ερισσότερο α̟ό 

ένα µήνα, 



 29 

γ) δεν συµµορφώνεται µε τις υ̟οχρεώσεις φορολογίας εισοδήµατος και 
φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την ̟ερίοδο του ̟ρογράµµατος ρύθµισης 
οφειλών,  

δ) ̟αρείχε ελλι̟ή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του 
̟ρογράµµατος ρύθµισης οφειλών.  

 
6. Η υ̟αγωγή του φορολογούµενου σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν τον 

α̟αλλάσσει α̟ό την υ̟οχρέωση καταβολής τόκων ε̟ί των ρυθµιζόµενων 
φορολογικών οφειλών. 

Άρθρο 44 
Σειρά εξόφλησης 

 
1. Οι καταβολές χρηµατικών ̟οσών έναντι συγκεκριµένου φόρου εξοφλούν την 

υ̟οχρέωση του φορολογούµενου µε την ακόλουθη σειρά: 
α) έξοδα είσ̟ραξης, 
β) τόκος ε̟ί του φόρου, 
γ) ̟ρόστιµα ̟ου σχετίζονται µε το φόρο, 
δ) το αρχικό ̟οσό του φόρου. 
 

2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να κατανέµει κάθε καταβολή σε ο̟οιοδή̟οτε 
οφειλόµενο φόρο: 
α) εάν ο φορολογούµενος δεν υ̟οδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε 

̟οιο συγκεκριµένο φόρο ή φορολογική ̟ερίοδο αφορά η ̟ληρωµή, ή  
β) εάν η καταβολή ̟ραγµατο̟οιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 48 του
 Κώδικα. 
 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’   
Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση 

 
Ενότητα 1  

Εκτελεστός τίτλος για την είσ̟ραξη 
 

Άρθρο 45 
Α̟αρίθµηση εκτελεστών τίτλων 

 
1. Η είσ̟ραξη των φόρων και των λοι̟ών εσόδων του ∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν 

στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα ̟ραγµατο̟οιείται δυνάµει εκτελεστού 
τίτλου.  
 

2. Εκτελεστοί τίτλοι α̟ό το νόµο είναι:  
α) στην ̟ερί̟τωση άµεσου ̟ροσδιορισµού φόρου, ο ̟ροσδιορισµός του 

φόρου, ό̟ως ̟ροκύ̟τει ταυτόχρονα µε την υ̟οβολή της δήλωσης, 
β) στην ̟ερί̟τωση διοικητικού ̟ροσδιορισµού φόρου, η ̟ράξη 

̟ροσδιορισµού του φόρου ̟ου κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο, 
γ) στην ̟ερί̟τωση εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού φόρου, η ̟ράξη 

εκτιµώµενου ̟ροσδιορισµού του φόρου, 
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δ) στην ̟ερί̟τωση διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, η ̟ράξη 
διορθωτικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, 

ε) στην ̟ερί̟τωση ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού φόρου, η ̟ράξη 
̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, 

στ) σε ̟ερί̟τωση έκδοσης οριστικής δικαστικής α̟όφασης, η α̟όφαση 
αυτή ό̟ως κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο. 

ζ)    σε ̟ερί̟τωση καταλογισµού τόκων και ̟ροστίµων, οι αντίστοιχες 
̟ράξεις. 

 
 

Ενότητα 2 
Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο ∆ηµόσιο 

 
Άρθρο 46 

Λήψη διασφαλιστικών µέτρων 
 

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση, ̟ροκειµένου να διασφαλίζει την είσ̟ραξη φόρων, 
µ̟ορεί, σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις ή για να α̟οτρα̟εί ε̟ικείµενος κίνδυνος 
για την είσ̟ραξη των φόρων, να ̟ροβαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο του 
άρθρου 45 του Κώδικα και χωρίς δικαστική α̟όφαση  στην ε̟ιβολή 
συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµ̟ραγµάτων δικαιωµάτων σε 
αυτά, α̟αιτήσεων και γενικά όλων των ̟εριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
του ∆ηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Κατά τα 
λοι̟ά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 ̟αρ.5 και 722 του ανωτέρω 
Κώδικα. 

  
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί µε τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 1, 

να ̟ροβαίνει στη λήψη των ̟ροβλε̟όµενων στον Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ’ ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
 

3. Τα µέτρα της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου διατάσσονται α̟ό τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αρµόδιας για τη σχετική 
φορολογία αρχής χωρίς να α̟αιτείται ̟ροηγούµενη κλήτευση του 
φορολογουµένου.    
 

4. Με τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις µ̟ορεί να εγγραφεί υ̟οθήκη για κάθε φόρο και 
λοι̟ά έσοδα του ∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα.   
 
 

Ενότητα 3 
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 

 
Άρθρο 47 

Ατοµική ειδο̟οίηση καταβολής οφειλής / υ̟ερηµερίας 
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1. Σε ̟ερί̟τωση µη καταβολής των ̟οσών ̟ου αναφέρονται στην ̟ράξη 
̟ροσδιορισµού του φόρου ή στην ̟ράξη ε̟ιβολής τόκων ή ̟ροστίµων ή στην 
̟ράξη εκκαθάρισης του φόρου  µετά την έκδοση οριστικής δικαστικής 
α̟όφασης µέχρι την ̟ροβλε̟όµενη σε αυτά ηµεροµηνία ̟ληρωµής το 
αρµόδιο όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης α̟οστέλλει στο φορολογούµενο 
ατοµική ειδο̟οίηση καταβολής των οφειλών του ̟ου δεν έχουν καταβληθεί 
εντός των νοµίµων ̟ροθεσµιών ̟ριν τη διενέργεια ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης 
εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα ε̟όµενα άρθρα του Κώδικα.  

2. Σε ̟ερί̟τωση µη καταβολής των ̟οσών ̟ου αναφέρονται στην 
ατοµική ειδο̟οίηση εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση 
της ατοµικής ειδο̟οίησης καταβολής οφειλής, το αρµόδιο όργανο της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης µ̟ορεί να ̟ροβεί στη λήψη µέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα µετά 
την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών.  
 

3. Στην ατοµική ειδο̟οίηση αναφέρονται: 
α) το ονοµατε̟ώνυµο και τα στοιχεία του φορολογουµένου, 
β)  ο Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, εφόσον έχει εκδοθεί, 
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής ειδο̟οίησης καθώς και 

̟αρα̟οµ̟ές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, 
συµ̟εριλαµβανοµένων αριθµών, σχετικών ̟ροθεσµιών ή και 
ηµεροµηνιών καταβολής δόσεων, 

δ)  το είδος και το ̟οσό των οφειλόµενων φόρων, των τόκων, των 
̟ροστίµων, και η φορολογική ̟ερίοδος ή ̟ερίοδοι ̟ου αφορούν 
αυτά, µε εξαίρεση αυτά για τα ο̟οία ισχύει νόµιµη ή δικαστική 
αναστολή ̟ληρωµής 

ε) η εντολή καταβολής των ̟οσών αυτών, 
στ)  ο τρό̟ος ̟ληρωµής των ανωτέρω,  
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι  συνεχίζουν να υ̟ολογίζονται µέχρι την τελική 

εξόφληση της οφειλής,  
η)  ο όρος ότι εφόσον  ο φορολογούµενος δεν ̟ροβεί σε εξόφληση εντός 

τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ε̟ίδοση της ατοµικής ειδο̟οίησης, η 
Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ̟ροβεί σε διαδικασία αναγκαστικής 
είσ̟ραξης των ̟οσών ̟ου αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο 
φορολογούµενος υ̟αχθεί σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών εντός 
τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 του 
Κώδικα.  

 
4. Η ατοµική ειδο̟οίηση κοινο̟οιείται στο φορολογούµενο σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 του Κώδικα. 
 

5. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα καθώς 
και οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής του ̟αρόντος άρθρου.  
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Άρθρο 48 
Αναγκαστική εκτέλεση 

 
1. Εξαιρουµένων των θεµάτων ̟ου ρυθµίζονται διαφορετικά α̟ό τον ̟αρόντα 

Κώδικα, η αναγκαστική είσ̟ραξη των φόρων και λοι̟ών εσόδων του 
∆ηµοσίου ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα διενεργείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.δ. 356/1974 ̟ερί Κώδικα Εισ̟ράξεως 
∆ηµοσίων Εσόδων.  

 
2. Ειδικά, η διαδικασία συµψηφισµού ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 83 του 

ν.δ.356/1974 ̟ερί Κώδικα Εισ̟ράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων δεν εφαρµόζεται 
αναφορικά µε τους φόρους και λοι̟ά έσοδα του ∆ηµοσίου ̟ου καλύ̟τονται 
α̟ό τον Κώδικα.  

 
3. Ό̟ου στον Κώδικα Εισ̟ράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον 

Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., στο ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου Ταµείου ή γενικότερα 
σε άλλο αρµόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραµµατέας.  

 
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές , η ̟ληρωµή των ο̟οίων 

τελεί σε νόµιµη ή δικαστική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 
Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται ε̟ίσης για οφειλές  ̟ου έχουν 
υ̟αχθεί σε ̟ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούµενος 
συµµορφώνεται µε το ̟ρόγραµµα. 

 
Άρθρο 49 

Λήψη µέτρων σε ̟ερί̟τωση υ̟όνοιας καταδολίευσης 
 

1. Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις  ̟ου υ̟άρχουν ̟ληροφορίες ή υ̟όνοιες, ότι ο 
φορολογούµενος, θα ̟ροβεί σε µεταβίβαση ̟εριουσιακών του στοιχείων ή 
̟ροβαίνει σε ̟ρο̟αρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα ή 
σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενέργεια ̟ου θέτει σε κίνδυνο την είσ̟ραξη του φόρου, 
η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να λαµβάνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο 
µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόµη και ̟ριν τη νόµιµη ηµεροµηνία 
καταβολής της οφειλής ή την κοινο̟οίηση της ατοµικής ειδο̟οίησης ή την 
̟αρέλευση της τριακονθήµερης ̟ροθεσµίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται για την 
καταβολή της οφειλής µε τη σύµφωνη γνώµη του Οικονοµικού Εισαγγελέα.  
 

2. Με τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη  ̟αράγραφο 
µ̟ορεί ε̟ίσης να εγγράφεται υ̟οθήκη. 
 

3. Κατ’ εξαίρεση, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος µεταβιβάσει 
̟εριουσιακά στοιχεία του η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ̟ροβαίνει στην 
άσκηση αγωγής καταδολίευσης για τη διασφάλιση των συµφερόντων του 
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∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 931κ.ε. του ΑΚ και για τη χρονική ̟ερίοδο 
µέχρι δύο (2) έτη α̟ό την ηµεροµηνία της καταδολιευτικής ενέργειας. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή η Φορολογική ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό 
µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας.   
 
 

 
 

Ενότητα 4 
Αλληλέγγυα ευθύνη 

 
Άρθρο 50 

Αλληλέγγυα ευθύνη 
 

1. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, 
εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών ̟ροσώ̟ων και 
νοµικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, 
ευθύνονται ̟ροσω̟ικά και αλληλέγγυα για την ̟ληρωµή του φόρου ̟ου 
οφείλεται α̟ό αυτά τα νοµικά ̟ρόσω̟α και τις νοµικές οντότητες  καθώς και 
του φόρου ̟ου ̟αρακρατείται, ανεξάρτητα α̟ό το χρόνο βεβαίωσής τους. 
Στα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα 
̟ιο ̟άνω ̟ρόσω̟α, για την ̟ληρωµή των κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο 
οφειλόµενων φόρων του διαλυόµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου και εκείνο ̟ου το 
α̟ορρόφησε ή το νέο νοµικό ̟ρόσω̟ο  ̟ου συστήθηκε ανεξάρτητα α̟ό το 
χρόνο βεβαίωσής τους.  
 

2. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1, ευθύνονται ̟ροσω̟ικώς 
και αλληλεγγύως για τους ̟αρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου εκ̟ροσω̟ούν ως εξής : 
 
α) Αν έχει γίνει η ̟αρακράτηση φόρου, όλα τα ̟ρόσω̟α ̟ου είχαν µία α̟ό 
τις ως άνω ιδιότητες α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας α̟όδοσης του φόρου και 
µετά. 
 
β) Αν δεν έχει γίνει η ̟αρακράτηση φόρου, όλα τα ̟ρόσω̟α, ̟ου είχαν µία 
α̟ό τις ̟ιο ̟άνω ιδιότητες κατά το χρόνο ̟ου υ̟ήρχε η υ̟οχρέωση 
̟αρακράτησης του φόρου. 
  

3. Αν  κατά τον χρόνο  διάλυσης  νοµικού ̟ροσώ̟ου ή νοµικής οντότητας δεν 
έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις του νοµικού ̟ροσώ̟ου ή 
της νοµικής οντότητας, ̟εριλαµβανοµένων των ̟αρακρατούµενων και 
ε̟ιρρι̟τοµένων φόρων, οι κατά τον χρόνο  διάλυσης  αυτών µέτοχοι ή 
εταίροι µε ̟οσοστό συµµετοχής τουλάχιστον ̟έντε τοις εκατό (5%) 
ευθύνονται αλληλεγγύως  µε το νοµικό ̟ρόσω̟ο ή τη νοµική οντότητα για 
την καταβολή του οφειλόµενου φόρου, µέχρι του ̟οσού των αναληφθέντων 
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κερδών ή α̟ολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή 
εταίρου κατά τα τρία (3)  τελευταία έτη ̟ρο της λύσης.  
 

4. Ευθύνεται αλληλεγγύως  µε το νοµικό ̟ρόσω̟ο ή τη νοµική οντότητα για την 
καταβολή του οφειλοµένου και µη εξοφληθέντος φόρου κατά την λύση του 
νοµικού ̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας, και κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ήρξε 
µέτοχος ή εταίρος αυτού µε ̟οσοστό συµµετοχής τουλάχιστον ̟έντε τοις 
εκατό (5%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη ̟ριν τη  λύση του µέχρι του ̟οσού 
των αναληφθέντων κερδών ή α̟ολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της 
ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την ̟ερίοδο, 
στην ο̟οία το εν λόγω ̟ρόσω̟ο ήταν µέτοχος ή εταίρος.  
 

5. Πρόσω̟α ευθυνόµενα για την καταβολή φόρου εκ µέρους του νοµικού 
̟ροσώ̟ου ή της νοµικής οντότητας σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο δύνανται 
να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής ∆ιοίκησης, ̟αράλληλα µε το νοµικό 
̟ρόσω̟ο ή την νοµική οντότητα, ο̟οιοδή̟οτε δικαίωµα θα είχε στην διάθεσή 
του το νοµικό ̟ρόσω̟ο ή η νοµική οντότητα. 
 

6. Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νοµικά ̟ρόσω̟α και νοµικές 
οντότητες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο 
χρηµατιστήριο σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.. 
 

 
Ενότητα 5 

Παραγραφή του δικαιώµατος είσ̟ραξης φόρων 
 

Άρθρο 51 
Παραγραφή είσ̟ραξης φόρων 

 
1. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την είσ̟ραξη των φόρων και λοι̟ών εσόδων 

του ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα ̟αραγράφεται ̟έντε (5) 
έτη µετά την έκδοση του νόµιµου τίτλου εκτέλεσης. Η κοινο̟οίηση στο 
φορολογούµενο ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακό̟τει την 
̟αραγραφή. Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
είσ̟ραξη των φόρων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός 
̟έντε (5) ετών α̟ό την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία ο φορολογούµενος 
κατέστη υ̟ερήµερος συνε̟άγεται την ̟ειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου 
οργάνου της φορολογικής διοίκησης. 
 

2. Με την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 1, κανένας νόµος ̟ερί ̟αραγραφής δεν 
α̟οκλείει το δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσ̟ραξη α̟ό το 
∆ηµόσιο των µη καταβληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του ∆ηµοσίου ̟ου 
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα. 
 

Άρθρο  52 
Αµοιβαία συνδροµή στην είσ̟ραξη α̟αιτήσεων α̟ό φόρους στο ̟λαίσιο 

της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
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Για την αµοιβαία συνδροµή στην είσ̟ραξη α̟αιτήσεων εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν.4072/2012, µε τον ο̟οίο 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του 
Συµβουλίου.  
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
Τόκοι και Πρόστιµα 

 
 

Άρθρο 53 
Τόκοι εκ̟ρόθεσµης καταβολής 

 
1. Αν ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόµιµης ̟ροθεσµίας, ο 

φορολογούµενος υ̟οχρεούται να καταβάλει τόκους ε̟ί του εν λόγω ̟οσού 
φόρου για τη χρονική ̟ερίοδο α̟ό τη λήξη της νόµιµης ̟ροθεσµίας έως και 
την ηµεροµηνία καταβολής του φόρου. Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ή 
τρο̟ο̟οιητικής δήλωσης καθώς και σε ̟ερί̟τωση εκτιµώµενου, διορθωτικού 
ή ̟ρολη̟τικού ̟ροσδιορισµού του φόρου, ως αφετηρία υ̟ολογισµού των 
τόκων λαµβάνεται η λήξη της ̟ροθεσµίας κατά την ο̟οία θα έ̟ρε̟ε να είχε 
αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόµου, ο φόρος ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την 
εκ̟ρόθεσµη ή τρο̟ο̟οιητική δήλωση ή α̟ό την ̟ράξη ̟ροσδιορισµού.  
 

2. Σε ̟ερί̟τωση καταβολής  υ̟ερβάλλοντος  ̟οσού φόρου (αχρεώστητη 
καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στο φορολογούµενο για τη χρονική ̟ερίοδο 
α̟ό την ηµεροµηνία αίτησης ε̟ιστροφής του  υ̟ερβάλλοντος  ̟οσού φόρου 
µέχρι την ηµεροµηνία ε̟ιστροφής του, εκτός εάν η ε̟ιστροφή φόρου 
ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή α̟ό τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση της αίτησης ε̟ιστροφής φόρου του φορολογούµενου. 
Για τους σκο̟ούς του ̟ροηγούµενου εδαφίου, εάν το  υ̟ερβάλλον  ̟οσό 
φόρου συµψηφιστεί µε άλλες φορολογικές οφειλές, το ̟οσό θεωρείται ότι 
ε̟ιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συµψηφισµού. 
 

3. Τόκοι ε̟ί των τόκων δεν υ̟ολογίζονται και δεν οφείλονται. 
 

4. Ο Γενικός Γραµµατέας µε α̟όφασή του, ορίζει το ε̟ιτόκιο υ̟ολογισµού 
τόκων σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο. 
 

Άρθρο 54 
∆ιαδικαστικές ̟αραβάσεις 

 
1. Για κάθε µία α̟ό τις ̟αρακάτω ̟αραβάσεις ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο στο 

φορολογούµενο ή ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, εφόσον υ̟έχει αντίστοιχη 
υ̟οχρέωση α̟ό τον Κώδικα ή τη φορολογική νοµοθεσία ̟ου αναφέρεται στο 
̟εδίο εφαρµογής του:  
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α) δεν υ̟οβάλλει ή υ̟οβάλλει εκ̟ρόθεσµα δήλωση ̟ληροφοριακού 
χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση α̟ό την ο̟οία δεν ̟ροκύ̟τει 
φορολογική υ̟οχρέωση καταβολής φόρου, 

β)     δεν υ̟οβάλλει ή υ̟οβάλλει εκ̟ρόθεσµα φορολογική δήλωση, 
γ) δεν υ̟οβάλλει ή υ̟οβάλει  εκ̟ρόθεσµα δήλωση ̟αρακράτησης φόρου, 
δ) δεν αντα̟οκριθεί σε αίτηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης για ̟αροχή 

̟ληροφοριών ή στοιχείων, 
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, 
στ) δεν γνωστο̟οιήσει στη Φορολογική ∆ιοίκηση το διορισµό του  

φορολογικού εκ̟ροσώ̟ου του, 
ζ) δεν ̟ροβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό µητρώο, 
η) δεν συµµορφώνεται µε κάθε υ̟οχρέωση σχετική µε την τήρηση βιβλίων 

και την έκδοση στοιχείων ό̟ως ορίζονται στο Άρθρο  13  του Κώδικα. 
 

2. Τα ̟ρόστιµα για τις ̟αραβάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 
καθορίζονται ως εξής: 
α)  εκατό (100) ευρώ, σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής ή εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής 
σχετικά µε την ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 1,  
 
β) ισό̟οσο ̟οσό µε το φόρο εισοδήµατος, σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 58 του Κώδικα  
 γ)  εκατό (100) ευρώ, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος δεν είναι 
υ̟όχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,  
 
δ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη ̟αράβαση, σε ̟ερί̟τωση ̟ου  ο 
φορολογούµενος είναι υ̟όχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση 
α̟λο̟οιηµένα λογιστικά ̟ρότυ̟α και 
 
ε) δυό χιλιάδες ̟εντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη ̟αράβαση, σε 
̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος είναι υ̟όχρεος τήρησης βιβλίων και 
στοιχείων µε βάση ̟λήρη λογιστικά ̟ρότυ̟α. Το ̟ρόστιµο αυτό ε̟ιβάλλεται 
σε κάθε ̟ερί̟τωση όταν συντρέχει η ̟αράβαση της ̟ερί̟τωσης (ζ) της 
̟αραγράφου 1.  
 

3. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής της ίδιας ̟αράβασης εντός ̟έντε (5) ετών, το 
̟ρόστιµο ανέρχεται στο δι̟λάσιο  του αρχικού ̟ροστίµου. Σε ̟ερί̟τωση 
δεύτερης υ̟οτρο̟ής εντός ̟έντε (5) ετών, το ̟ρόστιµο ανέρχεται στο 
τετρα̟λάσιο  του αρχικού ̟ροστίµου.  
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Άρθρο 55 
Παραβάσεις φοροδιαφυγής 

 
1. Για τους σκο̟ούς του Κώδικα,  ως «φοροδιαφυγή» νοείται:  
 

α) η α̟όκρυψη καθαρών εισοδηµάτων α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή µε µη 
υ̟οβολή δήλωσης ή µε υ̟οβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκο̟ό την µη 
̟ληρωµή φόρου εισοδήµατος.  Ως α̟όκρυψη καθαρών εισοδηµάτων νοείται 
και η ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία καταχωρούνται στα βιβλία ̟λασµατικές ή 
εικονικές ολικά ή µερικά δα̟άνες ή γίνεται ε̟ίκληση στη φορολογική 
δήλωση τέτοιων δα̟ανών, ώστε να µην εµφανίζονται καθαρά εισοδήµατα ή 
να εµφανίζονται αυτά µειωµένα, 
 
β) η µη α̟όδοση, ανακριβής α̟όδοση, συµψηφισµός, έκ̟τωση ή 
διακράτηση  φόρου ̟ροστιθέµενης αξίας και ̟αρακρατούµενων και 
ε̟ιρρι̟τόµενων φόρων, τελών ή εισφορών καθώς και η µη υ̟οβολή 
δήλωσης ή η υ̟οβολή ανακριβούς δήλωσης µε σκο̟ό την µη ̟ληρωµή των 
̟αρα̟άνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις 
της φορολογικής νοµοθεσίας ̟ου αφορά φόρους ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 
εφαρµογής του Κώδικα,  
 
γ) η είσ̟ραξη ε̟ιστροφής  των ̟αρα̟άνω φόρων α̟ό την Φορολογική 
∆ιοίκηση µετά α̟ό  ̟αρα̟λάνηση της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε την 
̟αράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε αθέµιτη ̟αρασιώ̟ηση ή 
α̟όκρυψη αληθινών γεγονότων,    
 
δ) η έκδοση ̟λαστών φορολογικών στοιχείων  και η α̟οδοχή αυτών καθώς 
και η νόθευση φορολογικών στοιχείων.  Θεωρείται ως ̟λαστό και το 
φορολογικό στοιχείο ̟ου έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε ο̟οιονδή̟οτε 
τρό̟ο, χωρίς να έχει καταχωριστεί  στα οικεία βιβλία της αρµόδιας 
φορολογικής αρχής σχετική ̟ράξη θεώρησής του και εφόσον η µη 
καταχώριση τελεί σε γνώση του υ̟όχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού 
στοιχείου. Θεωρείται ως ̟λαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι 
αξίες ̟ου αναγράφονται στο ̟ρωτότυ̟ο και στο αντίτυ̟ο αυτού, το ο̟οίο 
χρησιµο̟οιείται για φορολογικούς σκο̟ούς είναι διαφορετικές.   
 
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων  και η α̟οδοχή αυτών. 
Εικονικό είναι το στοιχείο ̟ου εκδίδεται για συναλλαγή ανύ̟αρκτη στο 
σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό 
̟ρόσω̟α διαφορετικά α̟ό αυτά ̟ου αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα 
α̟ό αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς ̟ρόσω̟ο, µε την έννοια ότι δεν έχει 
δηλώσει την έναρξη του ε̟ιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην 
κατά τό̟ο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο 
διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι ε̟ίσης το στοιχείο ̟ου φέρεται 
ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί α̟ό εικονική εταιρία, κοινο̟ραξία, κοινωνία ή 
άλλη ο̟οιασδή̟οτε µορφής ε̟ιχείρηση ή α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο για το ο̟οίο 
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α̟οδεικνύεται, ότι είναι ̟αντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, 
ο̟ότε στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση η σχετική διοικητική κύρωση 
ε̟ιβάλλεται, καθώς και η ̟οινική δίωξη ασκείται κατά του ̟ραγµατικού 
υ̟ευθύνου ̟ου υ̟οκρύ̟τεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα ο̟οία 
αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της ̟ραγµατικής θεωρούνται 
̟άντοτε για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ τα 
φορολογικά στοιχεία στα ο̟οία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της 
̟ραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής 
αξίας. Θεωρείται ε̟ίσης ως ̟λαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες 
του ̟ρωτοτύ̟ου και αντιτύ̟ου αυτού, το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται για 
φορολογικούς σκο̟ούς, είναι διαφορετικές. 
 

2. α) Όταν η ̟αράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση  
̟αραστατικού στοιχείου αξίας και έχει ως α̟οτέλεσµα την α̟όκρυψη της 
συναλλαγής ή µέρους αυτής, η δε α̟οκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των 
̟έντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο για κάθε ̟αράβαση ίσο 
µε ̟οσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της  αξίας της συναλλαγής ή του 
µέρους αυτής ̟ου α̟οκρύφτηκε.  
 
β) Σε ̟ερί̟τωση έκδοσης ̟λαστών φορολογικών στοιχείων ε̟ιβάλλεται  
̟ρόστιµο για κάθε ̟αράβαση ίσο µε ̟οσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της  
αξίας του στοιχείου.  
 
γ) Σε ̟ερί̟τωση έκδοσης  εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης 
εικονικών στοιχείων ε̟ιβάλλεται  ̟ρόστιµο για κάθε ̟αράβαση ίσο µε 
̟οσοστό ̟ενήντα τοις εκατό (50%) της  αξίας του στοιχείου.  Αν η αξία του 
στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται για το  
µέρος της εικονικής αξίας.  
Εξαιρετικά στις κατωτέρω ̟ερι̟τώσεις το ̟ρόστιµο της ̟ερί̟τωσης (γ) 
µειώνεται ως εξής: 

αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο ̟ροσδιορισµός της µερικώς εικονικής 
αξίας ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο για κάθε ̟αράβαση ίσο µε ̟οσοστό 
είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.   
ββ) Όταν η  εικονικότητα ανάγεται α̟οκλειστικά στο ̟ρόσω̟ο του 
εκδότη, στο λή̟τη του εικονικού στοιχείου ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο για 
κάθε ̟αράβαση ίσο µε ̟οσοστό είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) της 
αξίας του στοιχείου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, εάν  ο λή̟της του 
στοιχείου έχει εξοφλήσει µέσω ̟ιστωτικού ιδρύµατος ή αξιογράφων  
̟λήρως την αξία του τιµολογίου και τον αναλογούντα φόρο 
̟ροστιθέµενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση τα σχετικά ̟αραστατικά µε ρητή αναφορά στο 
εικονικό στοιχείο τεκµαίρεται ότι τελούσε σε καλή ̟ίστη και δεν 
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο στον λή̟τη. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση το 
̟ρόστιµο ̟ου ε̟ιβάλλεται στον εκδότη δι̟λασιάζεται.  
γγ) Στον λή̟τη εικονικού στοιχείου ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο για κάθε 
̟αράβαση ίσο µε ̟οσοστό δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) της αξίας του 
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στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως α̟οτέλεσµα την 
µείωση του φόρου εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους.  
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισµό της 
αναγραφείσας  συναλλαγής, η ο̟οία α̟οδεικνύεται ότι  αφορά άλλη 
υ̟οκρυ̟τόµενη ̟ραγµατική συναλλαγή και η έκδοση του εικονικού 
στοιχείου δεν ε̟ιφέρει καµία α̟ώλεια εσόδων σχετικά µε φόρους, 
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο για την έκδοση µη ̟ροσήκοντος στοιχείου, 
ύψους ̟εντακοσίων ευρώ  ανά στοιχείο και µε ανώτατο ύψος 
̟ροστίµου ̟ενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο 
φορολογικό έτος.      
 

δ) Στο Φ.Π.Α., όταν µετά α̟ό έλεγχο α̟οδειχθεί ότι ο υ̟οκείµενος στο φόρο, 
ως λή̟της εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το ο̟οίο νόθευσε 
αυτός ή άλλοι για λογαριασµό του, διενήργησε έκ̟τωση φόρου εισροών ή 
έλαβε ε̟ιστροφή φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ερί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης 
δεν α̟έδωσε φόρο, µε βάση ̟λαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά 
στοιχεία, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ισό̟οσο µε το ̟ενήντα τοις εκατό (50%)  του 
φόρου ̟ου εξέ̟εσε ή ̟ου ε̟ιστράφηκε ή δεν α̟έδωσε, ανεξάρτητα αν δεν 
̟ροκύ̟τει τελικά ̟οσό φόρου για καταβολή. 
Το ̟ρόστιµο αυτό ε̟ιβάλλεται και στα ̟ρόσω̟α  ̟ου έλαβαν ε̟ιστροφή 
φόρου µε βάση ̟λαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία ̟ου 
εξέδωσαν οι ίδιοι. 
 

3. Η  ε̟ιβολή ̟ροστίµων και η σχετική διοικητική διαδικασία σύµφωνα µε τον 
Κώδικα είναι ανεξάρτητες α̟ό τυχόν ̟οινικές κυρώσεις και ο̟οιαδή̟οτε 
̟οινική διαδικασία ̟ροβλέ̟εται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε άλλο νόµο. 
 

4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα ο̟οία αφορούν ̟οινική διαδικασία, δεν 
χορηγούνται στη Φορολογική ∆ιοίκηση χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη άδεια 
του αρµόδιου Εισαγγελέα. 
 
 

Άρθρο 56 
Πρόστιµο εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής ή µη υ̟οβολής Συνο̟τικού Πίνακα 
Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών 

 
 

1. Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής του Συνο̟τικού Πίνακα 
Πληροφοριών της ̟αραγράφου 3  του άρθρου. 21   του Κώδικα  ε̟ιβάλλεται  
̟ρόστιµο υ̟ολογιζόµενο σε ̟οσοστό ένα χιλιοστό (1/1000)  των 
δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων του υ̟όχρεου φορολογούµενου. Το 
̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ 
και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.  
Το ̟ρόστιµο της ̟αραγράφου αυτής ε̟ιβάλλεται και σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο 
Φάκελος Τεκµηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
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µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 21 του 
Κώδικα, ή υ̟οβάλλεται µε µη ̟λήρες ή µη ε̟αρκές ̟εριεχόµενο.  
 

2. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής του Συνο̟τικού Πίνακα Πληροφοριών 
ή µη διάθεσης του Φακέλου Τεκµηρίωσης της ̟αραγράφου1  του άρθρου 
21του Κώδικα  στην Φορολογική ∆ιοίκηση ε̟ιβάλλεται  ̟ρόστιµο 
υ̟ολογιζόµενο σε ̟οσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλουµένων 
ακαθάριστων εσόδων, ̟εριλαµβανοµένης ο̟οιασδή̟οτε διόρθωσης κερδών, 
του υ̟όχρεου φορολογούµενου. Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο δεν µ̟ορεί να 
είναι µικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
 

3. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής εντός ̟έντε (5) ετών, το ̟ρόστιµο ανέρχεται στο 
δι̟λάσιο  του αρχικού ̟ροστίµου. Σε ̟ερί̟τωση δεύτερης υ̟οτρο̟ής εντός 
̟έντε (5) ετών, το ̟ρόστιµο ανέρχεται στο τετρα̟λάσιο του αρχικού 
̟ροστίµου. 
 

Άρθρο 57 
Πρόστιµο εκ̟ρόθεσµης καταβολής 

 
Αν  ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) 
µηνών α̟ό την ̟αρέλευση της νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής, ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο ίσο µε ̟οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου ̟ου δεν 
καταβλήθηκε εµ̟ρόθεσµα. Αν  το ̟οσό του φόρου καταβληθεί µετά την 
̟άροδο ενός έτους α̟ό την εκ̟νοή της νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής το 
̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι  τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το 
̟οσό του φόρου καταβληθεί µετά την ̟άροδο δύο (2) ετών  α̟ό την εκ̟νοή 
της νόµιµης ̟ροθεσµίας καταβολής το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο ανέρχεται σε  
τριάντα  τοις εκατό (30%) του φόρου. 

 
Άρθρο 58 

Πρόστιµο  ανακριβούς  δήλωσης ή µη υ̟οβολής δήλωσης 
 

1. Αν  το ̟οσό του φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση φορολογική δήλωση 
υ̟ολεί̟εται του ̟οσού του φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση το διορθωτικό   
̟ροσδιορισµό  φόρου ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, 
ο φορολογούµενος υ̟όκειται  σε ̟ρόστιµο ε̟ί της διαφοράς ως εξής:  
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ̟οσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ̟οσό  

ανέρχεται σε ̟οσοστό α̟ό ̟έντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό  του 
φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση τη φορολογική δήλωση, 

β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ̟οσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ̟οσό 
υ̟ερβαίνει σε ̟οσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου ̟ου 
̟ροκύ̟τει βάσει της φορολογικής δήλωσης,  

γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ̟οσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ̟οσό 
υ̟ερβαίνει σε ̟οσοστό το ̟ενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου ̟ου 
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̟ροκύ̟τει µε βάση τη φορολογική δήλωση και α̟οδεικνύεται ότι η 
ανακρίβεια οφείλεται σε ̟ρόθεση του φορολογουµένου.  

 
2. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής δήλωσης α̟ό την ο̟οία θα ̟ροέκυ̟τε υ̟οχρέωση 

καταβολής φόρου ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ίσο µε το ̟οσό του φόρου ̟ου 
αναλογεί στην µη υ̟οβληθείσα δήλωση.  
 
 

 
Άρθρο 59 

Πρόστιµο µη καταβολής ̟αρακρατούµενων φόρων 
 
Στον υ̟όχρεο α̟όδοσης ̟αρακρατηθέντος φόρου, ο ο̟οίος, δεν α̟έδωσε το 
φόρο αυτό εντός της νόµιµης ̟ροθεσµίας ̟ρος ̟ληρωµή ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο ίσο µε το ̟οσό του φόρου ̟ου δεν α̟οδόθηκε.  
 

 
Άρθρο 60 

Παρεµ̟όδιση, υ̟όθαλψη και συνέργεια 
 
Κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟αρεµ̟οδίζει ή α̟ο̟ειράται να ̟αρεµ̟οδίσει τις 
ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής ∆ιοίκησης κατά την 
άσκηση των εξουσιών της σύµφωνα µε τον  Κώδικα ή υ̟οθάλ̟ει ή υ̟οκινεί 
άλλο ̟ρόσω̟ο ή συνεργεί µε άλλο ̟ρόσω̟ο για τη διά̟ραξη ̟αράβασης του 
Κώδικα υ̟όκειται στα ίδια ̟ρόστιµα ̟ου υ̟όκειται ο φορολογούµενος. 
 

Άρθρο 61 
Α̟αλλαγή λόγω ανωτέρας βίας 

 
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά α̟αλλαγή α̟ό τόκους ή  ̟ρόστιµα  σε 

̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας. Α̟αλλαγή δεν χορηγείται, αν  δεν έχουν 
εξοφληθεί, ̟ριν α̟ό το αίτηµα α̟αλλαγής,  όλοι οι φόροι για τους ο̟οίους 
ε̟ιβλήθηκαν τα ̟ρόστιµα. Α̟αλλαγή δεν  χορηγείται για  τόκους και 
̟ρόστιµα ̟ου ε̟ιβάλλονται για ανακριβή δήλωση καθώς και για τα 
̟ρόστιµα ̟ου ε̟ιβάλλονται για ̟αραβάσεις φοροδιαφυγής. 
 

2. Το αίτηµα α̟αλλαγής α̟ευθύνεται στο Γενικό Γραµµατέα και:  
α)  υ̟οβάλλεται εγγράφως, 
β)  ̟εριέχει τα στοιχεία  και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του 

φορολογούµενου, 
γ) φέρει την υ̟ογραφή  του φορολογούµενου, ή νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένου ̟ροσώ̟ου, και 
δ) ̟εριγράφει όλα τα γεγονότα και ̟εριλαµβάνει τα α̟οδεικτικά 

στοιχεία  ̟ου α̟οδεικνύουν την ανωτέρα βία.   
 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας  α̟οφαίνεται  ε̟ί του αιτήµατος  εντός τριάντα  (30) 
ηµερών και  κοινο̟οιεί  την α̟όφαση στο φορολογούµενο. Αν  δεν ληφθεί 
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α̟όφαση εντός της ανωτέρω ̟εριόδου, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει 
α̟ορριφθεί. 
 

 
Άρθρο 62 

Ε̟ιβολή, κοινο̟οίηση και ̟ληρωµή τόκων και ̟ροστίµων 
 

 
1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση ̟ράξεων καταλογισµού 

τόκων και ε̟ιβολής ̟ροστίµων. 
 

2. Η ̟ράξη καταλογισµού τόκων ή ε̟ιβολής ̟ροστίµων κοινο̟οιείται στο 
φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο ̟ρόσω̟ο: α) µαζί µε την ̟ράξη 
̟ροσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η ̟ράξη ̟ροσδιορισµού του 
φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα. 

 
3. Η ̟ράξη καταλογισµού τόκων ή  ε̟ιβολής ̟ροστίµων ̟ρέ̟ει να 

̟εριλαµβάνουν αυτοτελή αιτιολογία. 
 

4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο ̟ρόσω̟ο καλείται εγγράφως α̟ό το 
Γενικό Γραµµατέα να υ̟οβάλλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε 
ε̟ικείµενη έκδοση ̟ράξη καταλογισµού τόκων ή ε̟ιβολής ̟ροστίµων 
τουλάχιστον τριάντα ηµέρες ̟ριν την έκδοσή  της, µε εξαίρεση τις 
υ̟οχρεώσεις καταβολής τόκων και ̟ροστίµων για διαδικαστικές ̟αραβάσεις.  

 
5. Τόκοι και ̟ρόστιµα καταβάλλονται εφά̟αξ έως και την τριακοστή ηµέρα 

µετά την κοινο̟οίηση της ̟ράξης καταλογισµού ή ε̟ιβολής.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
∆ιαδικασίες ̟ροσφυγής 

 
Άρθρο 63 

Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία –Ενδικοφανής ̟ροσφυγή 
 

1. Ο υ̟όχρεος, εφόσον αµφισβητεί ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ̟ου έχει εκδοθεί σε 
βάρος του α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση, οφείλει να υ̟οβάλει ενδικοφανή 
̟ροσφυγή µε αίτηµα την ε̟ανεξέταση της ̟ράξης στο ̟λαίσιο διοικητικής 
διαδικασίας α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης της Φορολογικής 
∆ιοίκησης. Η αίτηση υ̟οβάλλεται στη φορολογική αρχή ̟ου εξέδωσε την 
̟ράξη και ̟ρέ̟ει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα ο̟οία ο 
υ̟όχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλεται α̟ό τον 
υ̟όχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της 
̟ράξης σ’ αυτόν.  

  
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση α̟οστέλλει την ενδικοφανή ̟ροσφυγή του 

υ̟όχρεου, συνοδευόµενη α̟ό σχετικά έγγραφα και τις α̟όψεις αυτής, εντός 
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ε̟τά (7) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή, στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης, ̟ροκειµένου η τελευταία να α̟οφανθεί. 

  
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής βεβαιώνεται άµεσα το εκατό 

τοις εκατό (100%)  του αµφισβητούµενου ̟οσού α̟ό τη Φορολογική 
∆ιοίκηση,  καταβάλλεται ̟οσοστό ̟ενήντα τοις εκατό (50%)αυτού  σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και αναστέλλεται η καταβολή του υ̟ολοί̟ου.   

 
4. Ο υ̟όχρεος έχει δικαίωµα να υ̟οβάλει, ταυτόχρονα µε την ενδικοφανή 

̟ροσφυγή και αίτηµα αναστολής της καταβολής ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αράγραφο 3.  Η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης δύναται να αναστείλει 
την εν λόγω ̟ληρωµή, µέχρι την κοινο̟οίηση της α̟όφασής της στον 
υ̟όχρεο, µόνο στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία η ̟ληρωµή θα είχε ως 
συνέ̟εια ανε̟ανόρθωτη βλάβη για τον υ̟όχρεο. Εάν δεν εκδοθεί α̟όφαση 
εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης στη Φορολογική 
∆ιοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει α̟ορριφθεί. Τυχόν 
αναστολή της ̟ληρωµής δεν α̟αλλάσσει τον υ̟όχρεο α̟ό την υ̟οχρέωση 
καταβολής του ̟ροστίµου λόγω εκ̟ρόθεσµης καταβολής του φόρου. 

 
5. Εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής 

στην Φορολογική ∆ιοίκηση, η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης εκδίδει 
α̟όφαση, την ο̟οία κοινο̟οιεί στον υ̟όχρεο, λαµβάνοντας υ̟όψη την 
̟ροσφυγή, τις ̟ληροφορίες ̟ου έλαβε α̟ό τον υ̟όχρεο και τις α̟όψεις της 
αρµόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη ̟ληροφορία ̟ου είναι 
σχετική  µε την υ̟όθεση. Αν η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης το κρίνει 
α̟αραίτητο, δύναται να καλέσει τον υ̟όχρεο σε ακρόαση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου 
̟ροσκοµισθούν νέα στοιχεία στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης ή 
γίνει ε̟ίκληση νέων ̟ραγµατικών ̟εριστατικών, ο υ̟όχρεος ̟ρέ̟ει να 
καλείται σε ακρόαση. Αν , εντός της ̟ροθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν 
εκδοθεί α̟όφαση ή δεν κοινο̟οιηθεί α̟όφαση στον υ̟όχρεο, τότε θεωρείται 
ότι η ενδικοφανής ̟ροσφυγή έχει α̟ορριφθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης και ο υ̟όχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της α̟όρριψης κατά 
την εκ̟νοή της ανωτέρω ̟ροθεσµίας. Στην ̟ερί̟τωση των ενδικοφανών 
̟ροσφυγών ̟ου υ̟οβάλλονται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέχρι τις 
28.2.2014 η ̟ροθεσµία του ̟ρώτου εδαφίου ε̟εκτείνεται σε εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες. 

 
6. Αν µε την α̟όφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τρο̟ο̟οιείται η ̟ράξη της 

φορολογικής αρχής, η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης οφείλει να 
αιτιολογεί την α̟όφαση αυτή ε̟αρκώς µε νοµικούς ή και ̟ραγµατικούς 
ισχυρισµούς. Σε ̟ερί̟τωση α̟όρριψης της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής, η 
αιτιολογία µ̟ορεί να συνίσταται στην α̟οδοχή των δια̟ιστώσεων της 
οικείας ̟ράξης ̟ροσδιορισµού φόρου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η α̟όφαση ̟ρέ̟ει 
να ̟εριέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υ̟οχρέωση του υ̟όχρεου, 
το καταλογιζόµενο ̟οσό και την ̟ροθεσµία καταβολής αυτού. 
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7. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν έχει δικαίωµα ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης 
της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης. 

 
8. Κατά της α̟όφασης της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης ή της σιω̟ηρής 

α̟όρριψης της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής λόγω ̟αρόδου της ̟ροθεσµίας ̟ρος 
έκδοση της α̟όφασης, ο υ̟όχρεος δύναται να ασκήσει ̟ροσφυγή ενώ̟ιον 
του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια α̟ευθείας 
κατά ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης ̟ου εξέδωσε η Φορολογική ∆ιοίκηση είναι 
α̟αράδεκτη. 

 
9. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές ̟ράξεις 

για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις 
λε̟τοµέρειες για τη λειτουργία της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης, την 
εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρό̟ο έκδοσης των α̟οφάσεών της.  

 
 

Άρθρο 64 
Ε̟αρκής αιτιολογία 

 
Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει την υ̟οχρέωση να ̟αρέχει σαφή, ειδική και  
ε̟αρκή αιτιολογία για τη νοµική βάση, τα γεγονότα και τις ̟εριστάσεις ̟ου  
θεµελιώνουν την έκδοση ̟ράξεως και τον ̟ροσδιορισµό φόρου.  

 
Άρθρο 65 

Βάρος α̟όδειξης 
 

Σε ̟ερί̟τωση αµφισβήτησης  ̟ράξης  ̟ροσδιορισµού φόρου στα ̟λαίσια 
ενδικοφανούς ̟ροσφυγής, ο φορολογούµενος ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσω̟ο 
̟ου ̟ροβαίνει στην εν λόγω  αµφισβήτηση φέρει το βάρος της α̟όδειξης της 
̟ληµµέλειας  της ̟ράξης  ̟ροσδιορισµού του φόρου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
Άρθρο 66 

Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρµόζονται, µε την ε̟ιφύλαξη των 
διατάξεων ̟ερί ̟αραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις ο̟οίες, κατά τη θέση 
σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή 
ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.  
 
2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα, ισχύουν για 
τις ̟αραβάσεις ̟ου δια̟ράττονται α̟ό την ηµεροµηνία ισχύος αυτού µε 
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εξαίρεση την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 55, το ο̟οίο ισχύει για ̟αραβάσεις 
̟ου δια̟ράττονται α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. Η ̟αράγραφος 10 του 
άρθρου 5 και η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται 
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος.3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
̟αραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν α̟ό 1ης Αυγούστου 2013.  
 
4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα είναι δυνατόν να 
εφαρµοστούν και για ̟αραβάσεις ̟ου δια̟ράχθηκαν έως το χρόνο 
δηµοσίευσης αυτού και ε̟ισύρουν ̟ρόστιµα των άρθρων 5 ̟αρ. 10 και 6 του 
ν. 2523/1997 ανεξάρτητα α̟ό τον χρόνο δια̟ίστωσής τους, εφόσον το νέο 
καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα ε̟ιλεγεί ως ευνοϊκότερο α̟ό τον 
υ̟όχρεο, για το σύνολο των ̟αραβάσεων ̟ου ̟εριέχονται στην ίδια ̟ράξη ή 
α̟όφαση ε̟ιβολής ̟ροστίµου, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, 
ανά κατηγορία υ̟οθέσεων: 
 
α. Για τις υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες δεν έχουν εκδοθεί Α̟οφάσεις Ε̟ιβολής 
Προστίµου (Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον 
υ̟οβληθεί σχετικό αίτηµα εντός ανατρε̟τικής ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε (15) 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής Α.Ε.Π. Εξαιρετικά, για τις 
υ̟οθέσεις της ̟ερί̟τωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. µ̟ορεί να εκδοθούν 
α̟ευθείας µε βάση το νέο καθεστώς, εφόσον ̟ριν την έκδοσή τους ο υ̟όχρεος 
υ̟οβάλει ανέκκλητη δήλωση ε̟ιλογής των διατάξεων ̟ου ισχύουν κατά το 
χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π. 
 
β. Για τις υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. µέχρι την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόµη σε στάδιο διοικητικής 
ε̟ίλυσης της διαφοράς κατό̟ιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή 
άσκησης ενδικοφανούς ̟ροσφυγής, εφόσον υ̟οβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός 
ανατρε̟τικής ̟ροθεσµίας σαράντα ̟έντε (45) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του 
Κώδικα. 
 
γ. Για τις υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε 
στάδιο διοικητικής ε̟ίλυσης της διαφοράς κατό̟ιν αιτήµατος διοικητικού 
συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς ̟ροσφυγής, εφόσον υ̟οβληθεί 
σχετικό αίτηµα, εντός ανατρε̟τικής ̟ροθεσµίας σαράντα ̟έντε (45) ηµερών 
α̟ό τη δηµοσίευση του Κώδικα. 
 
5. Στις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ της ̟αραγράφου 4, αρµόδιος για την 
έκδοση της ̟ράξης ε̟ιβολής των ̟ροστίµων µε το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι 
ο Προϊστάµενος της Αρχής ̟ου εξέδωσε την ̟ράξη. Κατά της ̟ράξης αυτής 
̟ου εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις ̟ερί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού. Στην ̟αρα̟άνω 
̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρµόζεται στο 
̟λαίσιο του διοικητικού συµβιβασµού ή ενδικοφανούς ̟ροσφυγής. Ο 
διοικητικός συµβιβασµός ή η α̟οδοχή της α̟όφασης ε̟ί της ενδικοφανούς 
̟ροσφυγής µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως α̟οτέλεσµα τη 
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µείωση των ̟ροστίµων σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Το αίτηµα 
για υ̟αγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υ̟οβάλλεται στην αρµόδια Αρχή ή 
στην αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή των άρθρων 70Α και 70Β Ν. 2238/1994 κατά 
̟ερί̟τωση. 
 
6 Για τις υ̟οθέσεις ̟ροστίµων των άρθρων 5 ̟αρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, 
οι ο̟οίες εκκρεµούν ενώ̟ιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. 
κατά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, οι υ̟όχρεοι δύνανται µε αίτησή τους, η 
ο̟οία υ̟οβάλλεται στη φορολογική αρχή ̟ου εξέδωσε την ̟ράξη, εντός 
ανατρε̟τικής ̟ροθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση του Κώδικα 
κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συµβιβασµό 
µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των ̟ροστίµων ανά 
καταλογιστική ̟ράξη. Αρµόδιος για τη διενέργεια του συµβιβασµού είναι ο 
Προϊστάµενος της αρχής ̟ου εξέδωσε την ̟ράξη. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η 
σχετική δίκη καταργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, 
̟αράγραφος 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, αφού υ̟οβληθεί 
αντίγραφο του ̟ρακτικού συµβιβασµού στο αρµόδιο δικαστήριο. Η διάταξη 
του τελευταίου εδαφίου της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου του άρθρου αυτού 
εφαρµόζεται αναλόγως. 
 
7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υ̟ο̟ερί̟τωσης δδ’ της ̟ερί̟τωσης γ’ της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και 
για ̟αραβάσεις ̟ου δια̟ράχθηκαν µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, 
ανεξάρτητα α̟ό το χρόνο δια̟ίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του 
άρθρου 55 του Κώδικα ε̟ιλεγεί ως ευνοϊκότερο α̟ό τον υ̟όχρεο, για το 
σύνολο των ̟αραβάσεων ̟ου ̟εριέχονται στην ίδια ̟ράξη ή α̟όφαση 
ε̟ιβολής ̟ροστίµου.  
 
8. Το ̟οσό ̟ου ̟ροκύ̟τει µετά τον ε̟αναϋ̟ολογισµό των ̟ροστίµων κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα και αφού αφαιρεθούν τυχόν καταβληθέντα ̟οσά, 
χωρίς τις ̟ροσαυξήσεις, βεβαιώνεται και καταβάλλεται ως εξής: 
 
α. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της α̟όφασης της 
Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης , καταβάλλεται το ̟ενήντα τοις εκατό 
(50%) του οφειλοµένου ̟οσού. Αν δεν καταβληθεί το ̟οσό αυτό, η α̟όφαση 
θεωρείται ανυ̟όστατη. 
 
 
β. Το υ̟όλοι̟ο ̟οσό, µετά την καταβολή του ̟ενήντα τοις εκατό (50%) 
βεβαιώνεται και καταβάλλεται µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα α̟ό την 
κοινο̟οίηση της α̟όφασης της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικού Ε̟ανελέγχου . 
 
9. Υ̟οθέσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις των ̟αραγράφων 3,4 και 5 του 
̟αρόντος άρθρου, για τις ο̟οίες δεν υ̟οβάλλεται αίτηση για την Ειδική 
∆ιαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται µε βάση τις διατάξεις ̟ου 
ίσχυαν, κατά το χρόνο διά̟ραξης της ̟αράβασης. 
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10. Ποσά ̟ου τυχόν έχουν καταβληθεί, ̟έραν αυτών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό 
την εφαρµογή των ̟αραγράφων 3,4 και 5 του ̟αρόντος, δεν ε̟ιστρέφονται. 
 

 
 

Άρθρο 67 
Έναρξη ισχύος 

 
Ο ̟αρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 68 

Τρο̟ο̟οίηση άρθρων του ν.3691/2008  

 

1. Η ̟ερί̟τωση ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’  166),  αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«ιη) Τα αδικήµατα: α) της φοροδιαφυγής, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 17, 

στο άρθρο 18 µε την εξαίρεση της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 1 και του 

άρθρου 19 µε την εξαίρεση της ̟ερί̟τωσης του ̟ρώτου εδαφίου της 

̟αραγράφου 1 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), ό̟ως ισχύουν, β) της 

λαθρεµ̟ορίας, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του ν. 

2960/2001 (Α’ 265), ό̟ως ισχύουν, και γ) της µη καταβολής χρεών ̟ρος το 

∆ηµόσιο, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), 

ό̟ως ισχύει, µε την εξαίρεση της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αραγράφου 1 καθώς και 

της µη καταβολής χρεών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό χρηµατικές ̟οινές ή ̟ρόστιµα 

̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό τα δικαστήρια ή α̟ό διοικητικές ή άλλες αρχές.» 

             

2. H ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 καταργείται. 

 

3. H ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 

«β) Η Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς για: 

- τις ανώνυµες εταιρείες ε̟ενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, 
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- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη 

̟εριουσία, 

- τις ανώνυµες εταιρείες ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών, 

- τις ανώνυµες εταιρείες ε̟ενδυτικής διαµεσολάβησης. 

- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών 

συµµετοχών και τις εταιρείες κεφαλαίου ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών, α̟ό 

τη στιγµή ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί στην Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς η 

αδειοδότησή τους α̟ό τον αρµόδιο φορέα.» 

 

4. H ̟ερί̟τωση ε΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008, αντικαθίσταται  ως 

εξής: 

 

«ε) Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών (Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) 

για: 

- τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους και τις εταιρείες ̟αροχής 

φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών, 

- τους λογιστές ̟ου δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και τους 

ιδιώτες ελεγκτές, 

- τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, 

- τους οίκους δηµο̟ρασίας, 

- τους εµ̟όρους αγαθών µεγάλης αξίας, 

- τους εκ̟λειστηριαστές, 

- τους ενεχυροδανειστές.» 

 

                                                         

5. Στο  ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 4 του άρθρου 7 του ν.3691/2008, , οι λέξεις 

«έντεκα (11) Μέλη» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «δώδεκα (12) Μέλη». 

 

6. Η ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 7Α του ν.3691/2008 , αντικαθίσταται  ως 

εξής: 

 

«1. Α΄ Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών 

 α) Η Α΄ Μονάδα συγκροτείται α̟ό τον Πρόεδρο και οκτώ (8) Μέλη της 

Αρχής µε τους ανα̟ληρωτές τους, µε γνώση της αγγλικής γλώσσας και 

ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος α̟ό το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 

και ένα α̟ό τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου 

Οικονοµικών ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό τον αρµόδιο Υ̟ουργό, ββ) ένα στέλεχος 

α̟ό τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό τον Γενικό 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, γγ) ένα στέλεχος α̟ό το Υ̟ουργείο 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων ̟ου ̟ροτείνεται 
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α̟ό τον αρµόδιο Υ̟ουργό, δδ) ένα στέλεχος α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος 

̟ου ̟ροτείνεται α̟ό τον ∆ιοικητή της, εε) ένα στέλεχος α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

Κεφαλαιαγοράς ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, στστ) ένα 

στέλεχος α̟ό το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό 

τον Υ̟ουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ζζ) ένα 

στέλεχος α̟ό το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

̟ου ̟ροτείνεται α̟ό τον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.». 

 

7. Η ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3691/2008 αντικαθίσταται  

ως εξής: 

 

«γ) Τη συλλογή ̟ληροφοριών για το σκο̟ό και τη σκο̟ούµενη φύση της 

ε̟ιχειρηµατικής σχέσης ή σηµαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του 

̟ελάτη ή του ̟ραγµατικού δικαιούχου και την ε̟αλήθευση των εισοδηµάτων 

των ανωτέρω α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατο̟ιστωτικούς 

οργανισµούς µε βάση ̟ροσκοµιζόµενο ̟ρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα 

φορολογίας εισοδήµατος, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου ο ̟ελάτης δεν 

υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος.» 

 

8. Το άρθρο 29 του ν.3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 29 

Υ̟οβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα 

 

1. Ειδικά για τα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, 

καθώς και για τα λοι̟ά αδικήµατα αρµοδιότητας ελέγχου του Σ.∆.Ο.Ε. ̟ου 

υ̟άγονται στα βασικά αδικήµατα, ορίζεται η εξής διαδικασία: 

α. To Σ.∆.Ο.Ε. είναι αρµόδιο για την ̟αρα̟οµ̟ή στη δικαιοσύνη υ̟οθέσεων 

νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό λαθρεµ̟ορία, φοροδιαφυγή και για υ̟οθέσεις 

̟ου υ̟άγονται στις λοι̟ές αρµοδιότητές του, εφόσον έχει συντάξει σχετική 

έκθεση ελέγχου ή ̟ορισµατική αναφορά. Η σχετική αναφορά υ̟οβάλλεται 

στον αρµόδιο Εισαγγελέα µε άµεση ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ειδικών 

Υ̟οθέσεων της Κεντρικής Υ̟ηρεσίας του Σ.∆.Ο.Ε. και της Αρχής. 

Ε̟ι̟ροσθέτως, το Σ.∆.Ο.Ε. δύναται να αναφέρει στην Αρχή υ̟οθέσεις για τις 

ο̟οίες έχει συντάξει έκθεση ελέγχου ή ̟ορισµατική αναφορά µόνο για το 

βασικό αδίκηµα και να συνεργασθεί µε αυτή, ακόµη και µε κοινές έρευνες σε 

υ̟οθέσεις κοινής αρµοδιότητας.  

β. Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν 

δια̟ιστώνουν ̟ερι̟τώσεις ̟αραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς 

και των λοι̟ών αδικηµάτων αρµοδιότητάς τους ̟ου υ̟άγονται στα βασικά 
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αδικήµατα, υ̟οβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρόνως 

και τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων. 

γ. Οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υ̟ηρεσίες όταν δια̟ιστώνουν ̟ερι̟τώσεις 

̟αραβάσεων της τελωνειακής νοµοθεσίας καθώς και των λοι̟ών αδικηµάτων 

αρµοδιότητάς τους, ̟ου υ̟άγονται στα βασικά αδικήµατα, υ̟οβάλλουν 

αναφορές στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρόνως τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Τελωνείων και ΕΦΚ.  

δ.  Οι αναφορές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις β΄ και γ΄ θα 

υ̟οβάλλονται στην Αρχή εφόσον το ̟οσό των ̟αραβάσεων υ̟ερβαίνει τις 

̟ενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τον ̟ροσδιορισµό του ̟οσού αυτού 

λαµβάνονται υ̟όψη, αθροιστικώς, τα ε̟ιµέρους ̟οσά ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό 

µερικότερες ̟ράξεις του ίδιου αδικήµατος ή και α̟ό διαφορετικά αδικήµατα 

φοροδιαφυγής, λαθρεµ̟ορίας ή µη καταβολής χρεών ̟ου δια̟ιστώνονται 

κατά τον εκάστοτε έλεγχο και δια̟ράχθηκαν α̟ό την έναρξη εφαρµογής του 

̟αρόντος νόµου και εντεύθεν. 

ε. Τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α υ̟οβάλλουν στην Αρχή αναφορές ύ̟ο̟των 

συναλλαγών ̟ου ενδέχεται να σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, ̟λην 

των δικηγόρων ̟ου δύνανται να υ̟οβάλλουν αναφορές στην ειδική ε̟ιτρο̟ή 

του άρθρου 34.» 

 

9. Στο τέλος της ̟αρ. 1 του άρθρου 40 του ν.3691/2008, ̟ροστίθενται τρία  νέα 

εδάφια ως εξής: 

«Ειδικά στις ̟ερι̟τώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων 

και κατά τη διαδικασία είσ̟ραξης χρεών, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών δύναται να ζητήσει και να λάβει α̟ό 

την Αρχή κάθε διαθέσιµη σε αυτήν ̟ληροφορία ̟ου είναι ̟ιθανό να 

σχετίζεται µε τον διενεργούµενο έλεγχο ή µε την ε̟ιδιωκόµενη είσ̟ραξη 

χρέους του υ̟όχρεου. Η Αρχή δύναται να α̟οφασίσει να µην ̟αράσχει τις 

̟ληροφορίες, εάν η ̟αροχή των ̟ληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο µια 

συνεχιζόµενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί 

χρονικά τους έξι (6) µήνες. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σ.∆.Ο.Ε., για τις ̟ερι̟τώσεις διενέργειας 

ελέγχων αρµοδιότητάς του. 

Ε̟ι̟λέον, η Αρχή ενηµερώνει µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες τη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων για τις ̟ερι̟τώσεις δέσµευσης ̟εριουσιακών 

στοιχείων ̟ου σχετίζονται µε νοµιµο̟οίηση εσόδων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό 

φορολογικά αδικήµατα, τελωνειακά αδικήµατα ή αδικήµατα µη καταβολής 

χρεών ̟ρος το ∆ηµόσιο, καθώς και το Σ.∆.Ο.Ε. για τις δεσµεύσεις 
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̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου αφορούν εν γένει  αδικήµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν 

στις αρµοδιότητές του.» 

 

10. H ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 51 του ν.3691/2008, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 

«α) Αν ̟ρόκειται για υ̟όχρεο νοµικό ̟ρόσω̟ο, µε α̟όφαση της αρµόδιας 

κατά το άρθρο 6 του ̟αρόντος αρχής ε̟ιβάλλονται: 

 i) διοικητικό ̟ρόστιµο α̟ό ̟ενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι ̟έντε  

εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, 

 ii) οριστική ή ̟ροσωρινή για χρονικό διάστηµα α̟ό ένα µήνα έως δύο έτη  

ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή α̟αγόρευση άσκησης της  

ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

 iii) α̟αγόρευση άσκησης ορισµένων ε̟ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή  

εγκατάστασης υ̟οκαταστηµάτων ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το 

ίδιο  χρονικό διάστηµα, 

 iv) οριστικός ή ̟ροσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστηµα α̟οκλεισµός α̟ό  

δηµόσιες ̟αροχές, ενισχύσεις, ε̟ιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υ̟ηρεσιών,  

̟ροµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

̟ροσώ̟ων  του δηµόσιου τοµέα. 

 

 Το διοικητικό ̟ρόστιµο του στοιχείου i ε̟ιβάλλεται ̟άντοτε, ανεξαρτήτως 

της  ε̟ιβολής άλλων κυρώσεων.» 

 

 

11. Στην εισαγωγική ̟ρόταση της ̟αραγράφου  3 του άρθρου 52 του 

ν.3691/2008, διαγράφονται οι λέξεις «̟ου ε̟ο̟τεύει εταιρείες του 

χρηµατο̟ιστωτικού τοµέα». 
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ΜΕΡΟΣ Γ’  

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 
Άρθρο  69  

Τρο̟ο̟οίηση ν.4118/2013  
 

Η ισχύς των ̟ροβλε̟οµένων στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
ν.4118/2013 (Α’ 32)  ̟αρατείνεται ως τη δηµοσίευση του ̟αρόντος   

 
Άρθρο 70 

Ρυθµίσεις Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 

1. Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του νόµου 3996/2011(Α΄ 170),  
καταργούνται. 
 

2. Η διάταξη της υ̟ο̟αραγράφου 3 της ̟αραγράφου ΙΑ.13 του νόµου 
4093/2012 (Α’ 222) ισχύει και για το βιβλίο δροµολογίων των ε̟ιβατικών 
αυτοκινήτων δηµόσιας  χρήσης ό̟ως ̟ροβλέ̟εται µε το Β∆ 14/1950 
 

3. Για ̟ρόσω̟α ̟ου ασκούν εκµετάλλευση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης 
(ΤΑΞΙ) στην ο̟οία α̟ασχολούνται µέχρι τρεις (3) εργαζόµενοι, η 
̟ροβλε̟όµενη στο άρθρο 22 του ν. 3850/2010  Α’ 84) ε̟ιµόρφωση τεχνικού 
ασφαλείας συντελείται, µε ηλεκτρονική δήλωσή τους στις οικείες καταστάσεις 
εργασίας ότι  έχουν  ενηµερωθεί και εφαρµόζουν τις σχετικές οδηγίες του 
ηλεκτρονικού εντύ̟ου µε τίτλο «Πρόληψη Ατυχηµάτων στο χώρο Εργασίας», 
το ο̟οίο  είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (www.ypakp.gr). 
 

4. Το Β΄ Κοινό Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο, το ο̟οίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 123 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε 
Κοινό Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του 
άρθρου 78 του ν. 3996/2011 είναι αρµόδιο για το ̟ροσω̟ικό των Ταµείων 
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υ̟αλλήλων (ΤΠ∆Υ) και Ασφάλισης Υ̟αλλήλων 
Τρα̟εζών και Ε̟ιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ). 
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Άρθρο 71  
Τρο̟ο̟οίηση διάταξης του άρθρου 975 του ΚΠολ∆ 

 
Το εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:  
«1) οι α̟αιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του ο̟οίου είχε 
στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, αν ̟ροέκυψαν κατά 
τους τελευταίους δώδεκα  µήνες ̟ριν α̟ό την ηµέρα του ̟λειστηριασµού, και 
οι α̟αιτήσεις α̟οζηµίωσης λόγω ανα̟ηρίας ̟οσοστού ογδόντα τοις εκατό 
(80%) και άνω, εφόσον ̟ροέκυψαν έως την ηµέρα του ̟λειστηριασµού ή την 
κήρυξη της ̟τώχευσης,» 

 
 
 
 

Άρθρο 72  
Ρύθµιση θεµάτων Υ̟ουργού Ε̟ικρατείας 

 
Η διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189)  
εφαρµόζεται α̟οκλειστικά για τον υ̟ολογισµό των α̟οζηµιώσεων λόγω 
λύσεως των  συµβάσεων του ̟ροσω̟ικού της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 της 
υ̟’αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής α̟όφασης του Υφυ̟ουργού στον 
Πρωθυ̟ουργό και του Υ̟ουργού Οικονοµικών (Β’ 1414), για εκείνο το 
̟ροσω̟ικό ̟ου, µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών α̟ό την έναρξη ισχύος της 
̟αρούσας διάταξης, θα α̟ασχοληθεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ή µε 
ο̟οιουδή̟οτε είδους σύµβαση έργου ή εργασίας µε το νέο δηµόσιο 
ραδιοτηλεο̟τικό φορέα (ΝΕΡΙΤ).  Η διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 
του α.ν  173/1967 δεν εφαρµόζεται για το ̟ροσω̟ικό ̟ου δεν εµ̟ί̟τει στη 
ρύθµιση του ̟ροηγούµενου εδαφίου.    
 
 

 
Άρθρο 73  

Έναρξη ισχύος 
 
Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν α̟ό τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 67  ή αν 
άλλως ορίζεται στις ε̟ιµέρους διατάξεις αυτού. 
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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ - Α∆ΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

 
 
 

 
 
 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

  

 
  

  

  

 
 


