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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 23.7.2013

και χαρακτηρίσθηκε ως κατεπείγον από την Κυβέρνηση, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια

Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από 73 άρθρα. Με το Μέρος Α΄ (άρθρα 1 έως 67) θεσπίζεται Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου (άρθρα 1 έως 9) ορίζεται το πεδίο εφαρµογής

του Κώδικα (άρθρο 2), δίνονται οι ορισµοί των όρων που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του
(άρθρο 3), θεσπίζεται η δυνατότητα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων από τον Γενικό Γραµµατέα σε όρ-

γανα της Φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 4), και εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν την κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 5) και τον τύπο των εντύπων που απαιτούνται

για την εφαρµογή του Κώδικα (άρθρο 6). Ορίζονται, επίσης, προθεσµίες για την άσκηση

δικαιώµατος ή την εκπλήρωση υποχρεώσεως του φορολογουµένου (άρθρο 7), θεσπίζεται η υποχρέ-

ωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου για τον φορολογούµενο που δεν διαθέτει ταχυδροµική

διεύθυνση στην Ελλάδα (άρθρο 8), και ρυθµίζεται η δυνατότητα του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων
να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας (άρθρο 9). Με

τις διατάξεις του Δευτέρου Κεφαλαίου (άρθρα 10 έως 11) θεσπίζεται η υποχρέωση εγγραφής στο

φορολογικό µητρώο για κάθε εν δυνάµει φορολογούµενο (άρθρο 10) και ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες απόδοσης του µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) (άρθρο 11). Με τις
διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου (άρθρο 12) ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης στον

φορολογούµενο αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τις

διατάξεις του Τέταρτου Κεφαλαίου (άρθρα 13 έως 17) προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων

και στοιχείων για κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα (άρθρο 13), πα-

ροχής πληροφοριών κατόπιν αιτήµατος της Φορολογικής Διοίκησης από τον φορολογούµενο (άρθρο 14) και τρίτους (άρθρο 15), και τήρησης του απορρήτου των στοιχείων φορολογουµένων που
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περιέρχονται σε γνώση υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 17). Με τις διατάξεις του

Πέµπτου Κεφαλαίου (άρθρα 18 έως 20) ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες υποβολής φορολογικής δήλω-

σης από τον φορολογούµενο (άρθρο 18) και η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής φορολογικής
δήλωσης (άρθρο 19), καθώς και δήλωσης µε επιφύλαξη (άρθρο 20). Με τις διατάξεις του Έκτου
Κεφαλαίου (άρθρα 21 έως 22) καθορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο

Τεκµηρίωσης καθώς και το περιεχόµενό του (άρθρο 21), και ρυθµίζεται η διαδικασία προέγκρισης
µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης (άρθρο 22). Με τις διατάξεις του Έβδοµου Κεφαλαίου

(άρθρα 23 έως 29) ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης όσον αφορά τον έλεγχο της

εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουµένου (άρθρο 23) και ρυθµίζονται πε-

ραιτέρω το δικαίωµα πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία του φορολογουµένου (άρθρο 24), η είσοδος

του αρµόδιου υπαλλήλου σε εγκαταστάσεις (άρθρο 25), τα κριτήρια επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων (άρθρο 26), και οι µέθοδοι έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης (άρθρο 27).
Ρυθµίζεται, επίσης, η διαδικασία γνωστοποίησης στον φορολογούµενο των αποτελεσµάτων του
φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28) και ορίζονται οι εφαρµοστέες διατάξεις για την αµοιβαία διοικη-

τική συνδροµή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους (άρθρο 29). Με τις διατάξεις του
Όγδοου Κεφαλαίου (άρθρα 30 έως 39) προσδιορίζεται εννοιολογικώς η πράξη προσδιορισµού φόρου

(άρθρο 30) και ο άµεσος προσδιορισµός φόρου (άρθρο 31), και ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες

η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού (άρθρο 32), εκτιµώµενου (άρθρο 33), διορθωτικού (άρθρο 34) και προληπτικού προσδιορισµού φόρου (άρθρο 35), η σχετική προθεσµία παραγρα-

φής (άρθρο 36), καθώς και το ελάχιστο περιεχόµενό τους (άρθρο 37). Εισάγεται επίσης γενική διά-

ταξη για την αποτροπή της φοροαποφυγής (άρθρο 38) και ρυθµίζονται ζητήµατα φορολόγησης

προσαύξησης περιουσίας του φορολογουµένου, η οποία δεν δικαιολογείται επαρκώς (άρθρο 39). Με

τις διατάξεις του Ένατου Κεφαλαίου (άρθρα 40 έως 52) ορίζονται τα αρµόδια όργανα για την εί-

σπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δηµοσίου (άρθρο 40), ρυθµίζονται λεπτοµέρειες καταβολής (άρθρο 41) και επιστροφής φόρου (άρθρο 42), και θεσπίζεται η δυνατότητα ένταξης του

φορολογουµένου σε πρόγραµµα ρύθµισης καταβολής των φορολογικών οφειλών (άρθρο 43). Επίσης, ορίζεται η σειρά κατά την οποία οι καταβολές χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµένου φό-

ρου εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογουµένου (άρθρο 44) και προσδιορίζονται οι εκτελεστοί
τίτλοι, δυνάµει των οποίων πραγµατοποιείται η είσπραξη των φόρων (άρθρο 45), και ρυθµίζεται η

δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης για λήψη, κατά περίπτωση, µέτρων για τη διασφάλιση
της είσπραξης του φόρου (άρθρο 46), µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47-48) ή µέτρων για

την αποτροπή της καταδολίευσης εκ µέρους του φορολογουµένου (άρθρο 49). Τέλος, ρυθµίζονται
ζητήµατα αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νοµικά πρόσωπα και των εταίρων ή µετόχων

νοµικών προσώπων για την πληρωµή του οφειλόµενου από αυτά φόρου (άρθρο 50), προσδιορίζεται
ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος είσπραξης των φόρων και λοιπών εσόδων του Δηµοσίου (άρ-

θρο 51) και ορίζονται οι εφαρµοστέες διατάξεις για την αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτή-

σεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 52). Με τις διατάξεις του Δέκατου
Κεφαλαίου (άρθρα 53 έως 62) καθορίζονται ο τρόπος υπολογισµού των τόκων σε περίπτωση
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εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου (άρθρο 53) και οι διαδικαστικές παραβάσεις του
φορολογουµένου µε τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιµα (άρθρο 54), προσδιορίζεται η έννοια της
φοροδιαφυγής και καθορίζονται οι σχετικές παραβάσεις και τα αντίστοιχα πρόστιµα (άρθρο 55).

Ρυθµίζεται επίσης η επιβολή προστίµων για εκπρόθεσµη υποβολή ή µη υποβολή Συνοπτικού Πί-

νακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης (άρθρο 56), για εκπρόθεσµη καταβολή οποιουδήποτε
ποσού φόρου (άρθρο 57), για υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης ή µη υποβολή της (άρθρο

58), για µη καταβολή παρακρατούµενων φόρων (άρθρο 59) και για υποκίνηση ή συνέργεια σε παράβαση διατάξεων του Κώδικα (άρθρο 60). Ορίζεται, τέλος, η αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα
για την έκδοση πράξεων καταλογισµού τόκων και επιβολής προστίµων (άρθρο 62) και η δυνατότη-

τα του φορολογουµένου να ζητήσει σχετική απαλλαγή σε περίπτωση ανωτέρας βίας (άρθρο 61). Με

τις διατάξεις του Ενδέκατου Κεφαλαίου (άρθρα 63 έως 65) καθορίζεται η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής που ακολουθείται σε περίπτωση αµφισβήτησης εκ µέρους του φορολογουµένου

πράξης που έχει εκδοθεί εις βάρος του (άρθρο 63), ρυθµίζεται η κατανοµή του βάρους απόδειξης

της πληµµέλειας τη πράξης (άρθρο 65), και θεσπίζεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης

για επαρκή αιτιολόγηση των πράξεών της (άρθρο 64). Με το Δωδέκατο Κεφάλαιο (άρθρα 66 έως 67)

θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις µέχρι την έναρξη εφαρµογής του Κώδικα (άρθρο 66) και ορίζε-

ται το χρονικό σηµείο της έναρξης ισχύος του (άρθρο 67).
(…)

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί µέρους άρθρων του Νσχ
1. Επί του άρθρου 2:
Στην προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύ-

ουν και για τον «φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας». Επισηµαίνεται ότι στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία δεν απαντά «φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας», αλλά «φόρος ακίνητης περιου-

σίας» (άρθρα 27-50 ν. 3842/2010). Πέραν αυτού, η χρήση του όρου «κατοχή» είναι αδόκιµη, διότι
αντικείµενο του φόρου ακίνητης περιουσίας είναι, καταρχήν, εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων.

2. Επί του άρθρου 5 :
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξεων «που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς», προβλέπεται δε
ότι η κοινοποίηση της πράξης «συντελείται εφόσον: (α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλε-

κτρονική κοινοποίηση, ή (β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα

ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω προσώπου, ή (γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο,
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση

µε άλλον τρόπο». Ειδικώς, εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση
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µπορεί να συντελείται και µε παράδοση της πράξης «στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού προ-

σώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας». Περαιτέρω, ορίζεται ότι «πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση

δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του
παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση
είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα εργάσιµων (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής».
Ως προς το ζήτηµα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, επισηµαίνεται ότι, επί του συναφούς

ζητήµατος της δυνατότητας κοινοποίησης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος µε τις επ’ αυτών ατοµικές ειδοποιήσεις χρέους, µε την 443/2012

γνωµοδότηση του ΝΣΚ έχει γίνει δεκτό ότι, λόγω της αδυναµίας «έγχαρτης» [νοείται, διά του
νεολογισµού αυτού, κείµενο που έχει συνταχθεί πάνω σε χαρτί] απόδειξης της γενόµενης ηλεκτρονικής κοινοποίησης ενώπιον του Δικαστηρίου (δεδοµένου ότι τα επιτρεπτά αποδεικτικά έγ-

γραφα του δικαστικού φακέλου είναι «έγχαρτα» και, µάλιστα, τα αποδεικτικά επίδοσης των εγ-

γράφων καταρτίζονται από συγκεκριµένα όργανα και κατά συγκεκριµένο τύπο που ορίζεται ρητώς
στις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας), ενέργειες για τις οποίες

προβλέπεται στον νόµο προθεσµία αρχόµενη από της επίδοσης, όπως η άσκηση ενδίκου

βοηθήµατος, καθίστανται, κατ’ αποτέλεσµα, απρόθεσµες (βλ. και συναφείς παρατηρήσεις στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 35 ν. 4141/2013).
Ως προς τη ρύθµιση, συµφώνως προς την οποία η δια συστηµένης επιστολής αποσταλείσα από τη

Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο πράξη «θεωρείται ότι έχει νοµίµως
κοινοποιηθεί» µετά την παρέλευση 15 ή 30 ηµερών από την ηµέρα αποστολής της, αναλόγως της

κατοικίας του παραλήπτη, παρατηρείται καταρχάς ότι το δικαίωµα του πολίτη για παροχή

έννοµης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα (άρθρο 20
παρ.1 του Συντάγµατος), το οποίο κατοχυρώνεται και από την κυρωθείσα µε το ν.δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύµβαση της Ρώµης του 1950 για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α. άρθρα 6 και 13)

υπό τη διατύπωση της «δίκαιης δίκης», αποτελεί δε θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Περαιτέρω, συµφώνως προς την αρχή της αναλογικότητας, που απορρέει από την έννοια και τους

θεσµούς του κράτους δικαίου και καθιερώνεται ρητώς από το Σύνταγµα (άρθρο 25 παρ. 1), επιτρεπτώς επιβάλλονται από τον κοινό νοµοθέτη περιορισµοί στην άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων
µόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και συνάπτονται προς τον υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό. Μέ-

τρο δε που προβλέπεται από διάταξη νόµου ως κύρωση για παράβαση διάταξης, αντίκειται στην
αρχή της αναλογικότητας όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για

την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού ή όταν οι δυσµενείς συνέπειες του µέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόµενο σκοπό (ΣτΕ Ολοµ. 3474/2011, 990/2004).

Τέλος, κατά την αρχή της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, η οποία συνιστά και γενική

5

αρχή του δικαίου της Ένωσης, (βλ. και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
13ης Μαρτίου 2007, [C-432/05, Unibet], της 6.5.2010, [C-145/ 08 - C-149/08, συνεκδικασθείσες

υποθέσεις] και της 15.4.2008, [C-268/06, Impact], βλ. και ΣτΕ Ολοµ. 3741/2011), σε κάθε κράτος

µέλος εναπόκειται να καθορίσει τα αρµόδια δικαστήρια και να ρυθµίσει τις δικονοµικές
λεπτοµέρειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωµάτων τα οποία οι πολίτες αντλούν από
το δίκαιο της Ένωσης, οι δικονοµικές δε αυτές λεπτοµέρειες δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρα-

κτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από την
έννοµη τάξη της Ένωσης. Υπ’ αυτό, εποµένως, το πρίσµα, το προτεινόµενο τεκµήριο νόµιµης κοι-

νοποίησης οδηγεί σε συνέπειες τέτοιας έντασης –ουσιαστικώς στον νοµοθετικό αποκλεισµό της
δικαστικής προστασίας–, οι οποίες δεν τελούν σε αρµονία µε τις ανωτέρω αρχές.
Εξ άλλου, το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος συνί-

σταται στη δυνατότητα του διοικουµένου να διατυπώσει τις απόψεις του πριν από την έκδοση
δυσµενούς για αυτόν διοικητικής πράξης, µετά από σχετική κλήση του από το διοικητικό όργανο.

Ερωτάται, σχετικώς, εάν στον όρο «πράξη» περιλαµβάνεται και η κλήση του διοικουµένου προς
ακρόαση (βλ. άρθρο 28 παρ. 1 του Νσχ), η οποία, συµφώνως προς το άρθρο 6 παρ. 2 του Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας, πρέπει να είναι έγγραφη, να αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα
της ακρόασης, να προσδιορίζει το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας και να κοινοποιείται

στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης, η δε
τήρηση της προαναφερόµενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του
ενδιαφεροµένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης.
Σε καταφατική περίπτωση, εγείρεται προβληµατισµός ως προς το εάν το προτεινόµενο τεκµήριο

δύναται να καταλαµβάνει και το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης, όπως κατοχυρώνεται στο
άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι, κατά το άρθρο 66

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων της

Φορολογικής Διοίκησης αρχίζει σε περίπτωση ρητής πράξης, «(α) για εκείνους τους οποίους αφορά: i. από την κατά νόµο επίδοσή της σε αυτούς, ή ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί

έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του περιεχοµένου της, και (β) για τους τρίτους: i. από τη

δηµοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του
περιεχοµένου της».
Συνεπώς, σε περίπτωση κοινοποίησης πράξης µε διαδικασία διαφορετική από την, προβλεπόµενη

στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, διαδικασία επίδοσης, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής θα αρχίζει από τότε που ο διοικούµενος έλαβε πλήρη γνώση της. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι,

ειδικώς ως προς πράξεις οι οποίες αφορούν «τη φορολογία ακινήτων», η κοινοποίηση της πράξης

είναι δυνατόν να συντελεσθεί και µε επίδοση σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει

έννοµη σχέση µε τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο, ή µε θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο».
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Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, η επίδοση

δια θυροκολλήσεως συντελείται µόνο στην κατοικία ή τον χώρο εργασίας του προσώπου προς το
οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου.
3. Επί του άρθρου 8:

Στην προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι «φορολογούµενος που δεν διαθέτει ταχυδροµική
διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,
για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις τυπικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα». Παρατηρείται,

καταρχάς, ότι η ανωτέρω διατύπωση είναι αδόκιµη ως προς τη χρήση του όρου «ταχυδροµική διεύ-

θυνση», δεδοµένου ότι οι επιδόσεις εγγράφων δεν γίνονται σε «ταχυδροµική διεύθυνση», αλλά
στην κατοικία ή τον χώρο εργασίας του προσώπου στο οποίο αφορά το έγγραφο. Ενόψει αυτού, θα

ήταν, ενδεχοµένως, ορθότερο να προβλέπεται ότι η υποχρέωση διορισµού «εκπροσώπου» αφορά
πρόσωπα που δεν έχουν «φορολογική κατοικία» στην Ελλάδα, κατά το άρθρο 4 του νέου Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013).
Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί εάν ο ως άνω «εκπρόσωπος» θα ενεργεί αποκλειστικώς ως αντίκλητος του φορολογουµένου ή θα έχει και προσωπική ευθύνη έναντι της Φορολογικής Διοίκησης για
τυχόν παραβάσεις των τυπικών υποχρεώσεων του φορολογουµένου.

4. Επί του άρθρου 9:
Στο προτεινόµενο άρθρο ορίζεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να εκδίδει
ερµηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και οδηγίες για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, οι
οποίες είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση (έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιη-

θούν λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας). Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι, συµφώνως προς τις παρ. 1 έως 4

του άρθρου 25 του ν. 3528/2007: «1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακού-

ει στις διαταγές των προϊσταµένων του. Όταν όµως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνοµη,

οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να εκτελέσει τη
διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νοµιµότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγµατική ή
παράνοµη, ο υπάλληλος οφείλει να µην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε

διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συµφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπα-

κοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συµφέροντος, ο υπάλληλος
οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταµένη αρχή εκείνου που
τον διέταξε».
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Στην προτεινόµενη παράγραφο 4 ορίζεται, επίσης, ότι «απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που
διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογι-

κής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίε-

ςαυτό προβλέπεται στον Κώδικα». Επισηµαίνεται ότι, στο µέτρο που οι ανωτέρω «απαντήσεις ή
απόψεις» έχουν διατυπωθεί εγγράφως από αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης, η

προτεινόµενη ρύθµιση αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης του διοικουµένου προς τη Διοίκηση.
5. Επί του άρθρου 12:
Συµφώνως προς την παράγραφο 2, «η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής
ενηµερότητας, µόνον εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές και

έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο παρελθόν». Επισηµαίνεται ότι οι ως άνω προϋποθέσεις χορήγησης «αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας» είναι διαφορετικές από τις ισχύ-

ουσες σήµερα για τη χορήγηση «αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο» (άρθρο 26 ν. 1882/1990 και ΑΥΟ 1109793/0016/πολ.1223/1999, όπως ισχύει).
Ορίζεται, περαιτέρω, ότι «η Φορολογική Διοίκηση δεν χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής

ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης του Ελ-

ληνικού Δηµοσίου για οικονοµικά εγκλήµατα». Επισηµαίνεται ότι, στο βαθµό που στις περιπτώσεις αυτές συντρέχουν οι, κατά την παράγραφο 2, προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού
ενηµερότητας, η προτεινόµενη ρύθµιση εισάγει κύρωση, της οποίας ούτε ο σκοπός, ούτε το

εξυπηρετούµενο δηµόσιο συµφέρον, προκύπτουν ρητώς από την αιτιολογική έκθεση, ούτως ώστε
να είναι δυνατός ο δικαστικός της έλεγχος στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας.
Επίσης, πρέπει να προσδιορισθούν νοµοθετικώς τα εγκλήµατα που χαρακτηρίζονται ως
«οικονοµικά» για την εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης.
6. Επί του άρθρου 13:
Συµφώνως προς την προτεινόµενη παράγραφο 1, «κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική

δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλα-

γές της επιχείρησης, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία». Επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν ταυτίζεται
κατά περιεχόµενο µε τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2, και 4 παρ. 13 και 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε.1. ν. 4093/2012) που ρυθµίζουν συναφή θέµατα. Το

ίδιο ισχύει και για το ζήτηµα του χρόνου διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, το οποίο

ρυθµίζεται στην παράγραφο 2 (πρβλ. άρθρο 9 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών).
7. Επί του άρθρου 15:
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Στις προτεινόµενες παραγράφους 1 και 2 ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση λαµβάνει γνώση,

κατόπιν έγγραφης άδειας του αρµόδιου Εισαγγελέα, πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης. Ενόψει της αλλαγής του σκοπού χρήσης

των προσωπικών δεδοµένων πρέπει να διευκρινισθεί ότι θα ελέγχεται ad hoc η τήρηση της αρχής

της αναλογικότητας, δηλαδή το εάν η διαβίβαση των συγκεκριµένων δεδοµένων –ως επέµβαση στο
δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης– είναι πρόσφορη, αναγκαία και εν στενή εννοία αναλογική για την επίτευξη των σκοπών της Φορολογικής Διοίκησης.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τρίτα πρόσωπα που δεσµεύονται από

επαγγελµατικό απόρρητο παρέχουν πληροφορίες που προστατεύονται από το επαγγελµατικό α-

πόρρητο -πλην αυτών που αφορούν οικονοµικές συναλλαγές µε τον φορολογούµενο- κατόπιν έγ-

γραφης άδειας από τον αρµόδιο εισαγγελέα. Στο µέτρο που η ρύθµιση αφορά και δικηγόρους στο

πλαίσιο της υπεράσπισης των εντολέων τους σε ποινικές υποθέσεις, η παροχή άλλων πληροφοριών
πέραν αυτών που αφορούν οικονοµικές συναλλαγές του συνηγόρου υπεράσπισης µε τον εντολέα -

κατηγορούµενο αντιβαίνει στην ερειδόµενη στον σεβασµό της αξίας του ανθρώπου συνταγµατικά
προστατευόµενη αρχή της υπεράσπισης.
Επί του ευρύτερου ζητήµατος, βλ. σχετικώς και την απόφαση του ΔΕΚ της 26.6.2007 στην υπόθε-

ση C-305/05 (Ordre des Barreaux francophones et germanophones), σηµείο 28, συµφώνως προς

την οποία, εφόσον οι πληροφορίες έχουν σχέση µε µια δικαστική διαδικασία, δεν µπορούν να κοινοποιηθούν λόγω ανάγκης προστασίας του δικαιώµατος στη δίκαιη δίκη κατά τους όρους του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
8. Επί του άρθρου 19:
Στο προτεινόµενο άρθρο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι από τη διατύπωση της ρύθµισης δεν καθίσταται απολύτως σαφές εάν στην

έννοια της τροποποιητικής δήλωσης περιλαµβάνεται και η ανακλητική δήλωση (βλ. άρθρο 61 παρ.
4 ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος), για την οποία οι ισχύουσες σήµερα διατάξεις θεσπίζουν ειδική προθεσµία και διαδικασία υποβολής και αποδοχής της.
Περαιτέρω, συµφώνως προς την προτεινόµενη παράγραφο 3, «τροποποιητική φορολογική δήλωση
υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση (…)».

Παρατηρείται ότι, προκειµένου η προτεινόµενη ρύθµιση να βρίσκεται σε αρµονία µε τις αρχές
τηςασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης, πρέπει να αναδιατυπωθεί, ούτως ώστε δικαίωµα

υποβολής τροποποιητικής δήλωσης να παρέχεται στον φορολογούµενο, όχι µέχρι την έκδοση, αλλά
µέχρι την επίδοση σε αυτόν εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση.
9. Επί του άρθρου 26:
Συµφώνως προς την προτεινόµενη ρύθµιση, «η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο

υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία
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καθορίζονται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα, η οποία δεν δηµοσιοποιείται». Παρατηρείται ότι

από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει για ποιον λόγο τα «άλλα κριτήρια» επιλογής υποθέσεων για έλεγχο εξαιρούνται της δηµοσίευσης. Συναφώς επισηµαίνεται ότι, κατά βασική αρχή, που

προκύπτει από το ισχύον και τα προΐσχύσαντα Συντάγµατα, κάθε κανονιστική διοικητική πράξη
πρέπει να δηµοσιεύεται (ΣτΕ 5085/1987, 2999/1988, 503/2001, 1102/2009). Συνεπώς, το

νοµοθετικό όργανο δεν µπορεί να αποκλείσει τη δηµοσίευση, µε οποιονδήποτε τρόπο, ορισµένης
κατηγορίας κανονιστικών πράξεων (ΣτΕ 2411/1981, 4270/1988, ΑΠ 754/1978, ΤοΣ 1979, σελ.
143). Βλ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2011, σελ. 171.
10. Επί του άρθρου 27:
Στην προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι η «Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε
εκτιµώµενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή

µιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: (α) της αρχής των αναλογιών, (β) της

ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου, (γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου, (δ) της

σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, και (ε) του ύψους των τραπε-

ζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά. Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φο-

ρολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής».
Όπως έχει επισηµανθεί και στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί των, αντί-

στοιχου περιεχοµένου, ρυθµίσεων του άρθρου 4 του ν. 4038/2012, από τη διατύπωση της

προτεινόµενης διάταξης συνάγεται ότι η χρήση των προτεινόµενων «τεχνικών ελέγχου» δεν θα

γίνεται µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι τα τηρούµενα

λογιστικά βιβλία δεν απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, λόγω
εξεύρεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας που προέρχεται από µη δηλωθέντα εισοδήµατα, αλλά

οποτεδήποτε θεωρήσει αυτό σκόπιµο η Φορολογική Διοίκηση. Η χρήση, όµως, εναλλακτικών
µεθόδων υπολογισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, οι οποίες ούτε έχουν γενική εφαρµογή επί
του συνόλου των φορολογουµένων (όπως, επί παραδείγµατι, το σύστηµα τεκµηρίων των άρθρων 16

και 17 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, νυν άρθρα 31 και 32 του νέου Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήµατος), αλλά ούτε και εφαρµόζονται µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
φορολογική αρχή αδυνατεί να προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επιτηδευµατία βάσει

των λογιστικών του βιβλίων λόγω αποδεδειγµένης ανεπάρκειας ή ανακρίβειάς τους, αντίκειται
στην αρχή της ισότητας. Και αυτό, διότι η χρησιµοποίηση διαφορετικών βάσεων υπολογισµού του

φόρου σε πρόσωπα που, κατά τα λοιπά, υπάγονται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είναι ανεκτή

µόνο εφόσον διαπιστώνεται ότι έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές παραβάσεις οι οποίες διαφοροποι-

ούν την κατάστασή τους σε σχέση µε τους υπόλοιπους φορολογουµένους και, κατά τούτο, δικαιο-

λογούν την υπαγωγή τους σε διαφορετική και, κατά τεκµήριο, δυσµενέστερη φορολογική
µεταχείριση.
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Εξ άλλου, η προσφυγή της φορολογικής αρχής σε εναλλακτικές µεθόδους προσδιορισµού του

εισοδήµατος, όταν ο φορολογούµενος έχει συµµορφωθεί πλήρως προς τη λογιστική και φορολογική
νοµοθεσία και δεν αµφισβητείται το κύρος των βιβλίων του, αντίκειται και στην αρχή της χρη-

στήςδιοίκησης. Αυτό προβλέπεται, εξ άλλου, ρητώς και στο άρθρο 28 του νέου Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήµατος, συµφώνως προς το οποίο, η προσφυγή σε έµµεσες τεχνικές ελέγχου για τον

προσδιορισµό του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι δυνατή µόνο όταν δεν
τηρούνται ή δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική Διοίκηση τα
προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία.

Πέραν αυτών, η θέσπιση των προτεινόµενων «έµµεσων τεχνικών ελέγχου» αντίκειται και στην
αρχή της φορολόγησης βάσει της φοροδοτικής ικανότητας στο µέτρο που: (α) ο προσδιορισµός του

ύψους της φορολογικής υποχρέωσης δεν θα συναρτάται πλέον µόνον προς τα ακαθάριστα έσοδα

και τα κέρδη του φορολογουµένου, τα οποία και αποτελούν αντικείµενο του ΦΠΑ και του φόρου

εισοδήµατος, αντιστοίχως, αλλά και προς την «τεχνική ελέγχου» που, κατά την κρίση της, θα

εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση η ελεγκτική αρχή, και (β) ως κριτήριο φοροδοτικής ικανότητας για
την επιβολή φόρου εισοδήµατος δεν θα λαµβάνεται το πραγµατικό ή, έστω, το τεκµαρτώς

προσδιοριζόµενο εισόδηµα (και, αντιστοίχως, για τον ΦΠΑ, τα ακαθάριστα έσοδα), αλλά κριτήρια,

όπως η «ρευστότητα» ή η «καθαρή θέση» ή «σχέση της τιµής πώλησης προς τον συνολικό όγκο του
κύκλου εργασιών».
Τέλος, µε την παράγραφο 2 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων για τον καθορισµό του ειδικότερου περιεχοµένου των ανωτέρω τεχνικών ελέγ-

χου, του τρόπου εφαρµογής τους και κάθε σχετικού θέµατος. Στον βαθµό που µε τις προτεινόµενες

διατάξεις της παραγράφου 1 εισάγεται εναλλακτική βάση υπολογισµού του αντικειµένου του φό-

ρου, υπό την έννοια της θέσπισης συστήµατος τεκµαρτού προσδιορισµού των εσόδων και των κερ-

δών των φορολογουµένων, παρατηρείται ότι, ενόψει της γενικότητας και του αφηρηµένου χαρα-

κτήρα των ρυθµίσεων, ο ειδικότερος προσδιορισµός του περιεχοµένου τους δεν µπορεί να αποτελέσει, κατ’ άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγµατος, αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης.
11. Επί του άρθρου 32:
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, «εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή

µερικά µε βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του

φορολογούµενου [ορθώς: φορολογουµένου, και παντού στο κείµενο του Νσχ], οφείλει να αναφέρει
ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισµός του φόρου». Παρατηρείται ότι το
πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης φαίνεται να τέµνεται µε αυτό του (προσωρινού και
οριστικού) διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, κατά το άρθρο 28 του Νσχ. Συνεπώς, για την

ταυτότητα του λόγου, πρέπει, και στην περίπτωση αυτή, να αναφερθεί ότι εφαρµόζεται η διαδικασία κλήσης σε ακρόαση του φορολογουµένου που θεσπίζεται στο άρθρο 28 παρ. 1 του Νσχ.
12. Επί του άρθρου 33:
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Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι, σε «περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής

νοµοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη
εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε στοιχείο και

πληροφορία που έχει στη διάθεσή της. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετι-

κά µε τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης». Παρατηρείται ότι η ως άνω

νοµοθετική εξουσιοδότηση, ενδεχοµένως, προσκρούει στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγµατος, εφό-

σον µε την απόφαση αυτή προσδιορίζεται εµµέσως το αντικείµενο του φόρου.
13. Επί του άρθρου 36:
Κατά την προτεινόµενη παράγραφο 3, «εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής µπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών

από τη λήξη του φορολογικού έτους». Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 55 του Νσχ,

φοροδιαφυγή», για την εφαρµογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, υφίσταται, µεταξύ άλλων,
σε κάθε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης (ή µη υποβολής δήλωσης) φόρου εισοδήµατος,
ΦΠΑ, λοιπών επιρριπτόµενων, καθώς και παρακρατούµενων φόρων, χωρίς ελάχιστο όριο διαφυγό-

ντος φόρου κάτω από το οποίο δεν στοιχειοθετείται πράξη φοροδιαφυγής. Κατ’ αποτέλεσµα, συνεπώς, η εικοσαετής «παραγραφή» του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου δεν θα αποτελεί την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα, σε αντίθεση µε το ισχύον σήµερα καθεστώς, κατά το οποίο, παρέκταση του χρόνου της πενταετούς «παραγραφής» χωρεί µόνο σε περιπτώσεις µη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν την έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η προτεινόµενη παράγραφος 4 χρήζει ακριβέστερης διατύπωσης ως
προς το ουσιαστικό της περιεχόµενο.
14. Επί του άρθρου 38:
Με το άρθρο 38 εισάγεται «γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής», συµφώνως προς την οποία,
«κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθµιση

ή σειρά ρυθµίσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, µε βάση τα χαρακτη-

ριστικά της οικονοµικής τους υπόστασης». Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι η γενικότητα και η ευ-

ρύτητα µε την οποία είναι διατυπωµένη η προτεινόµενη ρύθµιση, όπως και η ασάφεια των ορισµών

που δίδονται στις προτεινόµενες παραγράφους 2 έως 5, είναι προφανές ότι θα προκαλέσουν πλή-

θος ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, κυρίως διότι αφήνουν ευρύτατα περιθώρια άσκησης διακριτικής ευχέρειας στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικώς δε, ως προς την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3, ερωτάται αν θαέπρεπε να ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η «ρύθµιση» να καταλείπει µικρό περιθώριο κέρδους «σε σύγκριση µε το ύψος του
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αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος». Ενόψει των ανωτέρω, ως προς το ζήτηµα της εξεύρεσης κριτηρίου για τον προσδιορισµό καταστάσεων που συνιστούν φοροαποφυγή, ερωτάται εάν θα

ήταν προτιµότερο να επιλεγεί το κριτήριο της «αµιγώς επίπλαστης κατάστασης» που έχει
διαµορφωθεί νοµολογιακώς από το Δικαστήριο της Ε.Ε. [βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 12-92006 στην υπόθεση C-196/04 (Cadbury Schweppes)]. Περαιτέρω, ως προς το ζήτηµα της απόδει-

ξης, σηµειώνεται ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το βάρος της απόδειξης δεν θα
πρέπει να φέρει αποκλειστικώς ο φορολογούµενος και ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η γενι-

κή ικανότητα συµµόρφωσής του και το είδος και η οργάνωση της συναλλαγής [Ανακοίνωση της

Επιτροπής σχετικώς µε την εφαρµογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τοµέα της άµεσης φορολογίας εντός της Ε.Ε. και όσον αφορά τρίτες χώρες, 10-12-2007, COM(2007) 785 τελικό, σελ. 6].
Τέλος, επισηµαίνεται η γενικότητα και η ασάφεια της παραγράφου 6 ως προς τον τρόπο διορθωτικού προσδιορισµού των φορολογικών υποχρεώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης συνδροµής των

προϋποθέσεων της παραγράφου 1 (φοροαποφυγή), όπως επίσης και ότι δεν ρυθµίζεται ρητώς το

ζήτηµα της επιβολής κυρώσεων, λαµβανοµένου υπόψη και ότι η φοροαποφυγή δεν πρέπει, καταρχήν, να εξοµοιώνεται µε τη φοροδιαφυγή.
15. Επί του άρθρου 39:
Προς αποφυγή ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, η προτεινόµενη ρύθµιση πρέπει, ενδεχοµένως, να

αναδιατυπωθεί ως εξής: «Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας κατά την παράγραφο
4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φο-

ρολογία, εφόσον ο φορολογούµενος αποδείξει την πραγµατική πηγή της, καθώς επίσης και το ότι

αυτή είτε έχει υπαχθεί σε φόρο είτε δεν υπάγεται σε φόρο είτε απαλλάσσεται του φόρου σύµφωνα

µε ειδικές διατάξεις, είτε ότι το δικαίωµα της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλλει φόρο έχει παραγραφεί».

16. Επί του άρθρου 48:
Συµφώνως προς την προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία ρυθµίζει ζητήµατα αναγκαστικής εκτέλεσης

για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδωντου Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, «η διαδικασία συµψηφισµού που προβλέπεται στο άρθρο 83
του ν.δ.356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε τους

φόρους και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που καλύπτονται από τον Κώδικα». Δεδοµένου ότι, κατά το
ισχύον δίκαιο, απαιτήσεις κατά του Δηµοσίου µπορεί να συµψηφισθούν και µε βεβαιωµένα χρέη
από φόρους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, παρατηρείται ότι από

την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος αποκλεισµού του δικαιώµατος συµψηφισµού απαι-

τήσεων κατά του Δηµοσίου µε χρέη από φόρους. Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι ο ως άνω
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αποκλεισµός του δικαιώµατος συµψηφισµού, ενδεχοµένως, δεν βρίσκεται σε αρµονία προς τα άρθρα 4, 5 και 17 του Συντάγµατος.
17. Επί του άρθρου 55:
Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα επιβολής προστίµων για παραβά-

σεις φοροδιαφυγής. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η «επιβολή προστίµων και η σχετική
διοικητική διαδικασία σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις
και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιοδήποτε άλλο νόµο».

Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητώς η διατήρηση ή µη σε ισχύ της ρύθµισης

του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2523/1997, συµφώνως προς την οποία, «στις περιπτώσεις του συνολι-

κού για κάθε φορολογία διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού ή της µε άλλο τρόπο ολικής διοικητικής περαίωσης της διαφοράς δεν εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις» του ν. 2523/1997.
18. Επί του άρθρου 63:
Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζονται ζητήµατα διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών,

κατ’ αναλογία προς τα οριζόµενα στο άρθρο 70Β του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος

(ν.2238/1994). Επί των προτεινόµενων ρυθµίσεων παρατηρούνται τα εξής (βλ. και την Έκθεση της

Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί των, αντίστοιχου περιεχοµένου,ρυθµίσεων της υποπαραγράφου Α.5. του ν. 4152/2013):
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α) Από τη χρήση του όρου «οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική
Διοίκηση» συνάγεται ότι η προτεινόµενη διαδικασία δεν θα εφαρµόζεται µόνο επί πράξεων
καταλογισµού φόρου κατόπιν διενέργειας ελέγχου, αλλά επί οποιασδήποτε πράξης (έστω και αρ-

νητικής) που εκδίδεται σε βάρος του φορολογουµένου (επί παραδείγµατι, επί απόρριψης
αιτήµατος επιστροφής φόρου

ή διενέργειας

νέας

εκκαθάρισης).

Επίσης,

δηµιουργείται

προβληµατισµός ως προς το εάν η προτεινόµενη διαδικασία καταλαµβάνει και πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης αφορώσες φορολογικά έσοδα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του Νσχ).
β) Συµφώνως προς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της διαδικασίας

επανεξέτασης, καθώς και για τη χορήγηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αµφισβητούµενης
πράξης, είναι η «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» της Φορολογικής Διοίκησης. Παρατηρείται

ότι τέτοιο όργανο ή υπηρεσία δεν υφίσταται στο Υπουργείο Οικονοµικών, ούτε προβλέπεται η
σύστασή του δια του υπό συζήτηση Νσχ.
γ) Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι το ευρύ φάσµα και ο πολύ µεγάλος αριθµός των υποθέσεων τις
οποίες θα εξετάζει, υποχρεωτικώς (λόγω του ενδικοφανούς χαρακτήρα της σχετικής προσφυγής), η

«Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης», εφόσον θα έχει αρµοδιότητα για «οποιαδήποτε πράξη» εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, θα έχει ως πιθανό αποτέλεσµα την απόρριψη των περισσό-

τερων αιτήσεων, χωρίς ουσιαστική εξέτασή τους και, ως εκ τούτου, την επιβάρυνση των Διοικητι-

κών Δικαστηρίων µε υποθέσεις που θα µπορούσαν να επιλυθούν σε επίπεδο Φορολογικής Διοίκησης.
Επιπλέον δ) Ως προς το ζήτηµα της µη υποχρεωτικής κλήσης του φορολογουµένου σε ακρόαση
παρατηρείται ότι, χωρίς την παρουσία του φορολογουµένου, όχι µόνο κατά τη διαδικασία εξέτασης

του αιτήµατός του, αλλά και, κυρίως, κατά τη λήψη της απόφασης, η διαδικασία αποβάλλει τον

χαρακτήρα «συµβιβασµού» που έχει ως σήµερα, ο οποίος συνίσταται στην έκδοση νέας πράξης που
τροποποιεί την

αρχική πράξη επιβολής φόρου µε τη συναίνεση και σύµπραξη του

φορολογουµένου, µε αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικότητάς της ως προς την ταχεία επίλυση των φορολογικών διαφορών.
ε) Ως προς το ζήτηµα της δυνατότητας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής µε αιτιολογία

συνιστάµενη στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης προσδιορισµού φόρου, ερωτάται
τι θα ισχύει για νέα στοιχείαπου θα προσκοµίζονται, ή πραγµατικά περιστατικά των οποίων θα
γίνεται επίκληση το πρώτον κατά τη διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και τα οποία δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξητης πράξης προσδιορισµού φόρου.
στ) Παρατηρείται, επίσης, ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων µε την τελευταία παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου είναι ελλιπής σε σχέση

µε τα ζητήµατα που πρέπει να ρυθµισθούν για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων.
Εν όψει των ανωτέρω, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις χρήζουν πληρέστερης διατύπωσης.
19. Επί του άρθρου 66:
Με την προτεινόµενη παράγραφο 4 παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής των, τυχόν, ευνοϊκότερων

ρυθµίσεων του άρθρου 54 του Νσχ ως προς την επιβολή προστίµων και σε εκκρεµείς υποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στην παράγραφο 5, ορίζεται ότι: «κατά της πράξης (…) που εκδίδεται στη βάση
τουευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού

συµβιβασµού». Ενδεχοµένως, θα πρέπει να εξειδικευθούν οι συγκεκριµένες διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού, οι οποίες δεν θα τυγχάνουν εφαρµογής εν προκειµένω.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής των ευνοϊκότερων ρυθµίσεων επί

υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ. Παρατηρείται ότι
για υποθέσεις που έχουν ήδη συζητηθεί, αλλά κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας δεν έχει δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση, πρέπει να προβλεφθεί ειδικότερη
προθεσµία υπαγωγής στις προτεινόµενες διατάξεις, αρχόµενη από τη δηµοσίευση της σχετικής
δικαστικής απόφασης.
20. Επί του άρθρου 67:
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Στο προτεινόµενο άρθρο ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του προτεινόµενου Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας. Επισηµαίνεται η απουσία διατάξεων που να ορίζουν εάν διατηρούνται σε ισχύ
ρυθµίσεις άλλων νοµοθετηµάτων (όλως ενδεικτικώς, του ν. 2362/1995, του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας, του π.δ. 16/1989 κ.λπ.) επί ζητηµάτων φορολογικής διαδικασίας που δεν ρυθµίζονται

από τον προτεινόµενο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως, επίσης, και η τύχη ειδικότερων
διαδικαστικών ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται σε επί µέρους φορολογικά νοµοθετήµατα.
(…)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟMΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας αποτυπώνονται στη βραχυπρόθεσµη πορεία των βα-

σικών µακροοικονοµικών µεγεθών, στην επιβράδυνση της υποχώρησης του παραγόµενου προϊό-

ντος, στη µείωση των τιµών, την αύξηση των εξαγωγών. Τα προβλήµατα βέβαια παραµένουν πολλά
και οι επιπτώσεις στην ανεργία και την απασχόληση είναι σηµαντικές. Η προσπάθεια για την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και ο εξορθολογισµός των δαπανών αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας.
Η προσπάθεια, όµως, αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική, αν δεν συνδυαζόταν µε
ένα ευρύ πλαίσιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας µας

και στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και κυρίως στην αναµόρφωση της φορολογικής
νοµοθεσίας και στον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης. Βασική επιδίωξη αποτελεί, ειδι-

κά στην εξαιρετικά κρίσιµη για την οικονοµία και την κοινωνία µας περίοδο που διανύουµε, η

δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος και η φορολογική δικαιοσύνη προκειµένου αφενός µεν να
χρηµατοδοτούνται, και να παρέχονται δηµόσιες υπηρεσίες ποιότητας προς τους πολίτες καθώς και

να προστατεύονται τα δηµόσια αγαθά που είναι απαραίτητα για τη συνεκτική λειτουργία της κοι-

νωνίας µας και αφετέρου να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή
και η φοροαποφυγή.
Προς την κατεύθυνση αυτή προχωράµε µε συστηµατικό τρόπο στη δηµιουργία ενός σταθερού, κοι-

νωνικά δίκαιου και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος. Το πρώτο βήµα έγινε µε το νέο
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος παρακολουθεί και λαµβάνει υπόψη τις καλύτερες διε-

θνείς πρακτικές, περιλαµβάνει σηµαντικές διατάξεις για την καταπολέµηση της φοροαποφυγής

και φοροδιαφυγής ενώ θα ακολουθήσουν διατάξεις για τον εξορθολογισµό των υφιστάµενων φορο-

λογικών κινήτρων προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος σε φορολογικά κίνητρα
και καθεστώτα και παράλληλα να απλοποιηθεί το πλαίσιο για την ενίσχυση των αναπτυξιακών
και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.
Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και για να έχει η
χώρα και η φορολογική διοίκηση στη διάθεσή της ένα σύγχρονο φοροελεγκτικό πλαίσιο που θα
διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του Δηµοσίου και θα επανασυστήνει δεσµούς εµπιστοσύνης
και συνεργασίας µεταξύ φορολογούµενου πολίτη και κράτους, προωθείται µε τις διατάξεις του
παρόντος σχεδίου νόµου ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Κώδικα επιχειρείται η θέσπιση ενός ανεξάρ-

τητου συστήµατος κανόνων που θα διέπει διάφορα στάδια της φορολογικής διαδικασίας αφενός ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειµένων των αναφεροµένων στον Κώδικα φορολογιών
και αφετέρου ως προς τη διαδικασία της είσπραξης των προερχόµενων από φόρους και τέλη

δηµοσίων εσόδων. Για πρώτη φορά εµπλέκονται στο ίδιο νοµοθέτηµα διατάξεις που αφορούν πα-

ράλληλα φορολογία εισοδήµατος, Φ.Π.Α. Βιβλία και Στοιχεία, είσπραξη (Κ.Ε.Δ.Ε), έλεγχο καθώς
και θέµατα οργάνωσης.
Ο Κώδικας ενσωµατώνει και απλοποιεί διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς

νοµοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση µεταξύ φορολογούµενου και φορο-

λογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Εισάγει νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισµού του φόρου, επαναξιολογεί τα προνόµια του Δηµοσίου και επιδιώκει να

επαναθεµελιώσει τις σχέσεις µεταξύ της φορολογικής διοίκησης και του φορολογούµενου σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση.
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας παρακολουθεί τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, είναι

απλοποιηµένος και εύληπτος και διευκολύνει τους φορολογούµενους στη συνεργασία τους µε τη

διοίκηση. Περιλαµβάνει διατάξεις για την καθολική απόδοση ΑΦΜ, τη χορήγηση φορολογικής
ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής, τις περιπτώσεις άρσης και διατήρησης του απορρήτου για

την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού της φορολογικής διοίκησης, πε-

ριγράφει τις έµµεσες µεθόδους ελέγχου και αναφέρεται σε γενικές και ειδικότερες διατάξεις κατά
της φοροδιαφυγής. Επίσης,, ορίζει τη διαδικασία είσπραξης των φόρων και τη δυνατότητα του πο-

λίτη να εντάσσεται σε προγράµµατα ρύθµισης υπό προϋποθέσεις, εγκαθιστά µέτρα διασφάλισης
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υπέρ του Δηµοσίου για την είσπραξη των φόρων καθώς και για τις διαδικασίες αναγκαστικής ε-

κτέλεσης, προβλέπει τόκους και πρόστιµα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσµης καταβολής
φόρων ή και δηλώσεων. Τέλος, εντάσσεται πλέον στον Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας, µε

ορισµένες βελτιώσεις, το πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και εξορθολογίζεται το υφιστάµενο πλαίσιο προθεσµιών.
Ειδικότερα, στο Α΄ Μέρος του σχεδίου νόµου και µε το πρώτο κεφάλαιο (αρ. 1-9) του νέου Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως οι ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής του

κώδικα, η κοινοποίηση των πράξεων στο δεύτερο κεφάλαιο (αρ. 10-11) γίνεται αναφορά στην υποχρέωση εγγραφής στο ΑΦΜ, στο τρίτο κεφάλαιο (αρ.12) περιέχεται το αποδεικτικό φορολογικής
ενηµερότητας, στο τέταρτο κεφάλαιο (αρ.13-17) περιλαµβάνονται διατάξεις για την τήρηση βιβλί-

ων και στοιχείων, την παροχή πληροφοριών και το απόρρητο, µε το πέµπτο κεφάλαιο (αρ.18-20)

εισάγονται διατάξεις για την υποβολή της φορολογικής δήλωση µε επιφύλαξη ή χωρίς καθώς και

την τροποποίηση αυτής, στο έκτο κεφάλαιο (αρ.21-22) εισάγονται διατάξεις για τις προεγκρίσεις
τιµολόγησης ενδοοµιλικών συναλλαγών, µε το έβδοµο κεφάλαιο (αρ.23-29) για το φορολογικό έ-

λεγχο και τις µεθόδους έµµεσου ελέγχου, µε το όγδοο κεφάλαιο (αρ.30-39) περιλαµβάνονται οι
τρόποι προσδιορισµού του φόρου, οι χρόνοι παραγραφής και γενικές διατάξεις για τη φοροδιαφυ-

γή. Με το ένατο κεφάλαιο (αρ.40-52)εισάγονται διατάξεις για την είσπραξη του φόρου, τα
προγράµµατα ρύθµισης οφειλών, τα µέτρα για τη διασφάλιση του Δηµοσίου για τις οφειλές και την
αναγκαστική εκτέλεση καθώς και την αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δέκατο κεφάλαιο (αρ. 53-62) περιλαµβάνονται διατάξεις

για την επιβολή και υπολογισµών των τόκων, για φορολογικές παραβάσεις και τα πρόστιµα που
αντιστοιχούν, ενώ στο ενδέκατο κεφάλαιο (αρ.63-65) περιγράφονται οι ειδικές διοικητικές διαδι-

κασίες και η ενδικοφανής προσφυγή. Τέλος, στο δωδέκατο κεφάλαιο (66-67) υπάρχουν

µεταβατικές διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος του κώδικα. Στο Β΄ Μέρος του σχεδίου νόµου
(αρ. 68) τροποποιούνται άρθρα του ν.3691 /2008,ενώ στο Γ Μέρος (αρ. 69-72) εισάγονται διατάξεις

αρµοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθώς και του Υπουργού Επικρατείας.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 1:Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας καθορίζει την διαδικασία
προσδιορισµού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δηµοσίου που ορίζονται στο άρθρο 2,
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία η οποία
ρυθµίζει τα έσοδα αυτά.
Άρθρο 2:Στο άρθρο 2 ορίζεται, ότι το πεδίο εφαρµογής του Κώδικα καταλαµβάνει το φόρο

εισοδήµατος, το φόρο προστιθέµενης αξίας, το φόρο για την κατοχή ακίνητης περιουσίας και κάθε
άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση, για τις οποίες κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα
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ισχύουν οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος ή του ΦΠΑ καθώς και τις χρηµατικές κυρώσεις,
οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα. Ειδικά για το φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας,
σηµειώνεται ότι παρόλο που δεν έχει ακόµα θεσπιστεί πρόκειται για τον φόρο που θα αντικατα-

στήσει το 2014 το ΕΤΑΚ και το ΕΕΤΗΔΕ. Το πλήθος των διατάξεων του Κώδικα που αναφέρονται
στο φόρο που σχετίζεται µε την ακίνητη περιουσία επιβάλλει και τη σχετική αναφορά στο κείµενο

του νόµου.
Άρθρο 3:Με το άρθρο 3 δίνονται οι έννοιες των όρων: «φορολογούµενος», «φυσικό και νοµικό πρόσωπο», «νοµική οντότητα», «φορολογική διοίκηση», «Γενικός Γραµµατέας», «Υπουργός», «φορολογικός κάτοικος».
Άρθρο 4:Με το άρθρο 4 δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραµµατέα των Δηµοσίων Εσόδων να
µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντα του ιδίου ή της Φορολογικής Διοίκησης
σύµφωνα µε τον Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα

οποία και δύναται να ανακαλεί ελευθέρως οποτεδήποτε. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ευελιξία στη
φορολογική διοίκηση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της προκειµένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

Άρθρο 5:Με το άρθρο 5 σκοπείται κατ΄αρχήν η εξοικονόµηση ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων,
δοθέντος µάλιστα, ότι παρά την συγχώνευση πολλών Δ.Ο.Υ παρατηρείται έλλειψη προσωπικού,
εξαιτίας ίσως των πολυάριθµων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασµό µε τις µετατάξεις και τα αντικί-

νητρα που θεσπίστηκαν µε τις διατάξεις του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο

µισθολόγιο- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». Αυξήθηκε συνεπώς δυσανάλογα ο αριθµός των

προς επίδοση πράξεων επιβολής φόρου, δασµού, τέλους, εισφοράς ή προστίµου και αντίστροφα

µειώθηκε ο ρυθµός επιδόσεων πράξεων των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών που πρέπει να

επιδίδονται µε υπαλλήλους της υπηρεσίας, αφού εξάλλου, µε τροποποίηση της σχετικής Α.Υ.Ο
ΠΟΛ 1188/2011 µε την ΔΕΛ Α1139948 ΕΞ 2012 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ

Β΄2756/11-10-2012), ορίστηκε υποχρεωτική επίδοση µε δικαστικούς επιµελητές µόνο όταν το ανά

πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.Επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισµός της

λειτουργίας των υπηρεσιών και η προσαρµογή τους στα τρέχοντα δεδοµένα, τη στιγµή που ήδη
έχει θεσπιστεί η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων
(αρθ.49 ν. 4055/2012 σε συνέχεια και των ήδη ισχυουσών διατάξεων του αρθ.22 του ν. 3979/2011

για την νόµιµη κοινοποίηση εγγράφων ηλεκτρονικά, µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και

επικοινωνιών), προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών, δεδοµένου ότι,
εξαιτίας των καθυστερήσεων και των σφαλµάτων στις επιδόσεις, υπάρχει αντίκτυπος σε
λιµνάζοντα έσοδα που δεν µπορούν να εισπραχθούν, αν δεν βεβαιωθούν ταµειακώς οι σχετικές
πράξεις.
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Άρθρο 6:Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 δίδεται εξουσιοδότηση στο Γενικό
Γραµµατέα να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόµενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώ-

σεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που απαιτούνται κατά την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα.Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αυτού προβλέπεται η δωρεάν διάθεση στο
κοινό των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο εντύπων, είτε ταχυδροµικώς είτε ηλεκτρονικά ή µε διάθεσή τους από τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 7: Με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζονται γενικές και ειδικότερες προθεσµίες, οι περιπτώσεις παρατάσεώς τους και ο τρόπος υπολογισµού του χρόνου ενάρξεως.

Άρθρο 8:Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι φορολογούµενος που δεν διαθέτει
ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα και έχει υποχρέωση καταβολής φόρου ή κάποια άλλη φορο-

λογική υποχρέωση που απορρέει από τον Κώδικα, οφείλει να ορίσει εκπρόσωπο µε φορολογική
κατοικία στην Ελλάδα προκειµένου ο φορολογούµενος και η διοίκηση να µπορούν να επικοινω-

νούν και να συνεργάζονται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο.Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8
εισάγεται εξαίρεση από την παράγραφο 1, σύµφωνα µε την οποία για την εκπροσώπηση για σκο-

πούς ΦΠΑ φορολογουµένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι
ειδικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.
Άρθρο 9:Προκειµένου αφενός να εξασφαλισθεί οµοιοµορφία και συνέπεια στην εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας και αφετέρου να παρέχονται κατευθυντήριες γραµµές στους
φορολογούµενους και στα στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης, µε το άρθρο 9 δίνεται στον Γενικό

Γραµµατέα η δυνατότητα να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 9
ορίζεται ότι απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική Διοίκηση εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα.
Άρθρο 10:Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο (γενικά) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 εισάγεται
υποχρέωση σε κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση
φόρου ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα να
υποβάλλει δήλωση εγγραφής στη Φορολογική Διοίκηση ως φορολογούµενος. Με την παράγραφο 2

του άρθρου 10 δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό

µητρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που υποβάλλει τη
δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε, προ της υποβολής της, έτη µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου, ή νόµιµος εκπρόσωπος άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας ή είχε σχέση

«συνδεδεµένου προσώπου» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότη-

τα που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα

τη µη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσµων φορολο-

γικών οφειλών τουλάχιστον 15.000 Ευρώ. Η εγγύηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10, το είδος
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και το ύψος της οποίας ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, δίνεται

µόνο µετά από αιτιολογηµένη έκθεση από τη Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3

του άρθρου 10. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 εισάγεται υποχρέωση σε κάθε φορολογούµενο
να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών εγγράφως για

µεταβολές στην επωνυµία, το διακριτικό τίτλο και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν

κατά το χρόνο της εγγραφής. Τέλος, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 ορίζεται ότι παράλειψη
φορολογούµενου να εγγραφεί στη Φορολογική Διοίκηση δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής και παρακράτησης φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 11:Με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται ότι η φορολογική διοίκηση αποδίδει µοναδικό
αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) σε κάθε φορολογούµενο, ο οποίος χρησιµοποιείται σε όλες
τις φορολογίες, στις οποίες εφαρµόζεται ο Κώδικας. Η φορολογική διοίκηση αποδίδει ΑΦΜ κατό-

πιν αιτήσεως οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας εφόσον
πραγµατοποιείται οιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβερνήσεως και

τα πιστωτικά ιδρύµατα και φορείς πληρωµής της ηµεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα

Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται το περιεχόµενο και ο τρόπος χορήγησης ΑΦΜ, οι περιπτώσεις αναφο-

ράς του ΑΦΜ στις δηλώσεις ή άλλα έγγραφα και οι περιπτώσεις γνωστοποίησης του ΑΦΜ. Η φο-

ρολογική διοίκηση χρησιµοποιεί ΑΦΜ σε κάθε µορφή επικοινωνίας µε το φορολογούµενο σχετικά
µε τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 12:Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 ορίζεται ότι ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών, όπου

αυτό απαιτείται. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει τον τύπο του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και τυχόν άλλα πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ζητούν αποδεικτικό

φορολογικής ενηµερότητας για λογαριασµό του φορολογούµενου.Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας µόνον εφόσον έχει διαπιστώσει ότι ο φορολογούµενος δεν

έχει ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές και έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις κατά το
παρελθόν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 δίνεται

η δυνατότητα στο φορολογούµενο που έχει ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές να ζητήσει την
έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής µηνιαίας ισχύος για την πραγµατοποίηση των πράξεων και συναλλαγών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση
Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 θεσπίζεται υποχρέ-

ωση της φορολογικής διοίκησης να ενηµερώνει εγγράφως το φορολογούµενο κατόπιν αιτήµατός
του σχετικά µε τις εκκρεµείς φορολογικές οφειλές.
Άρθρο 13:Με τις διατάξεις του άρθρου 13ορίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων
που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης και ο ελάχιστος χρόνος διαφύλαξής
τους.

21

Άρθρο 14:Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ορίζεται ο χρόνος µέσα στον οποίο ο φορολογούµενος
πρέπει να παρέχει πληροφορίες καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο στη Φορολογική Διοίκηση και

παράλληλα κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής Διοίκησης, ο φορολογούµενος υπο-

χρεούται να προσκοµίζει εντός πέντε ηµερών αντίγραφα µέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών.
Άρθρο 15:Με τις διατάξεις του άρθρου 15 προβλέπεται ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες, η εισαγγελία, οι γραµµατείες των δικαστηρίων όλων των δηµοσίων οργανισµών και φορέων όπου συµµετέχει

ή έχει την εποπτεία του το Κράτος καθώς και των ανεξάρτητων αρχών υποχρεούνται να παρέχουν
στη φορολογική διοίκηση όλες τις πληροφορίες που κατέχουν. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα

πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς συλλογικών επενδύ-

σεων, τα επιµελητήρια, τους συµβολαιογράφους τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταµένους των
κτηµατολογικών γραφείων, τους οικονοµικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή οργα-

νώσεις, για τον καθορισµό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδικότερους όρους που

προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η Φορολογική
Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό,, το οποίο πρέπει να απαντάται

από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υπο-

θέσεις, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επί πλέον ηµέρες. Επίσης προβλέπεται

ότι δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά µε φορολογούµενο -εκτός από αυτές που αφο-

ρούν τις οικονοµικές συναλλαγές του µεταξύ του φορολογούµενου και του εν λόγω τρίτου προσώπου- από πρόσωπο το οποίο δεσµεύεται νοµικά από επαγγελµατικό απόρρητο, εκτός εάν δοθεί έγ-

γραφη εισαγγελική άδεια για τη χορήγηση της οποίας η Φορολογική Διοίκηση παρέχει στον Ει-

σαγγελέα συγκεκριµένα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Εισαγγελέας χορηγήσει άδεια για την από-

κτηση πληροφοριών από το πρόσωπο που δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο, το πρόσωπο
που δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο αποδεσµεύεται από αυτό και δεν ευθύνεται ποινικά
ή αστικά για παραβίαση του επαγγελµατικού απορρήτου.
Άρθρο 16:Με τις διατάξεις του άρθρου 16 δίνεται η δυνατότητα να ζητά από το φορολογούµενο και
να τάσσει εύλογες προθεσµίες προς τούτο, προκειµένου να υποβάλλει σε επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον
προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουµένου.
Άρθρο 17:Με τις διατάξεις του άρθρου 17 σκοπείται η προστασία του φορολογικού απορρήτου. Με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 προβλέπεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης και όλων των προσώπων που είναι ή ήταν υπάλληλοί της, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης να

τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογούµενου, τα οποία περιήλ-

θαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με τις περιπτώσεις α, στ της παραγρά-
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φου αυτής προβλέπονται περιοριστικά οι περιπτώσεις άρσης του φορολογικού απορρήτου. Με τις

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που λαµβάνουν γνώση
απορρήτων στοιχείων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, οφείλουν να

τηρούν το απόρρητο σχετικά µε τις συγκεκριµένες πληροφορίες ή στοιχεία, ενώ προβλέπεται ότι η
χρήση των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται κατά τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό για την επί-

τευξη του σκοπού για το οποίο χορηγήθηκαν. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17

προβλέπεται ότι, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των παραγράφων 1 και 4 του

παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία που προστατεύονται µε το φορολογικό απόρρητο οφείλει να µην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογι-

κή Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και περιλαµβάνουν τέτοιες πληρο-

φορίες ή στοιχεία. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η δυνα-

τότητα αποκάλυψης στοιχείων ή πληροφοριών σε τρίτο σχετικά µε φορολογούµενο, εφόσον υπάρ-

χει συναίνεση του τελευταίου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να προβλέπονται οι

προϋποθέσεις χορήγησης απορρήτων στοιχείων σε τρίτους. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5

ορίζεται ότι µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα
θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18:Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 προβλέπεται η υποχρέωση του
φορολογούµενου να υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση τις φορολογικές δηλώσεις κατά το χρόνο
που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νοµοθεσία. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του

άρθρου αυτού δίδεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραµµατέα για τον ορισµό α) της µορφής των φο-

ρολογικών δηλώσεων, β) των πληροφοριών και στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στη φορο-

λογική δήλωση και τα τυχόν παραρτήµατά της και γ) του τρόπου υποβολής των δηλώσεων.Με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο φορολογούµενος ή νόµιµος εκ-

πρόσωπος δικαιοπρακτικά ανίκανου, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλωσης µε την υπογραφή του, ενώ ορίζεται ότι η βεβαίωση παρέχεται και µέσω ηλεκτρονικής υπο-

γραφής. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του συγκεκριµένου άρθρου προβλέπεται ότι εάν η

φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αµοιβής, συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.
Άρθρο 19: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αυτού προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που ο φορολογούµενος διαπιστώσει
ότι η υποβληθείσα φορολογική δήλωση περιέχει λάθος ή παράλειψη, ώστε να αποκατασταθεί το

λάθος ή η παράλειψη. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η

αρχική και η τροποποιητική φορολογική δήλωση θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα,
εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσµίας υποβολής της αρχικής
φορολογικής δήλωσης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται η

προθεσµία υποβολής της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και συγκεκριµένα ορίζεται ότι

αυτή υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοί-
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κηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.
Άρθρο 20: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής
φορολογικής δήλωσης µε επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη στην πε-

ρίπτωση που ο φορολογούµενος έχει αµφιβολίες σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής φορολογικής

δήλωσης, ενώ προβλέπονται οι συνέπειες της γενικής ή αόριστης επιφύλαξης. Στην περίπτωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης µε επιφύλαξη, προβλέπεται η δυνατότητα και η προθεσµία της
Φορολογικής Διοίκησης να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό του φορολογητέου
εισοδήµατος για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη, ενώ ρυθµίζεται και η περίπτωσηαπόρριψης
της επιφύλαξης ή µη απάντησης της Φορολογικής Διοίκησης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2

του άρθρου 20 προβλέπεται η δυνατότητα διατύπωσης επιφύλαξης ως προς το χαρακτηρισµό της
φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε µειωµένο φο-

ρολογικό συντελεστή, ή τις εκπτώσεις που διενεργούνται σχετικά µε αυτή. Προβλέπεται ειδικά
για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία ότι, εάν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση

θεωρείται ότι υποβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή, ενώ η επιφύλαξη δε συνεπάγεται
την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού προβλέπεται η
επιστροφή του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε αχρεώστητα, σε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποδεχθεί την επιφύλαξη.
Άρθρο 21: Mε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 ορίζεται ότι τα συνδεδεµένα, υποχρεούνται να τηρούν φάκελο τεκµηρίωσης για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο

άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και την µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών
του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Παρόµοια υποχρέωση έχουν και οι µόνιµες
εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε το
κεντρικό µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά

νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστά-

σεις που διατηρούν στην αλλοδαπή. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 ορίζεται ότι οι παραπάνω

υπόχρεοι απαλλάσσονται της υποχρεώσεως τηρήσεως φακέλου τεκµηρίωσης εφόσον οι παραπάνω

συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργειών ανέρχονται µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ετησίως
και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνειτα πέντε (5) εκατοµµύρια

Ευρώ ετησίως, ή οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες
χιλιάδες (200.000) Ευρώ ετησίως και αθροιστικώς όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµυρίων Ευρώ ετησίως. Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του ιδίου άρθρου

ορίζεται, ότι φάκελος τεκµηρίωσης αποτελείται από τον «Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης» και τον

«Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης» συνοδευόµενο από «Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών» ο οποίος

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός πενήντα (50) ηµερών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους και πρέπει να τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ΄ όλη το χρονικό

διάστηµα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφυλάξεως των βιβλίων και στοιχείων. Αν αλλάξουν
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οι συνθήκες της αγοράς που επηρεάζουν την πληροφόρηση και τα δεδοµένα που περιέχονται στον
φάκελο τεκµηρίωσης, ο υπόχρεος υποχρεούται να ενηµερώσει ή να επικαιροποιήσει το φάκελο

τεκµηρίωσης. Τέλος, µε την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ο Γενικός Γραµµατείας

καθορίζει και εξειδικεύει µε απόφασή του το ακριβές περιεχόµενο του φακέλου τεκµηρίωσης, του
Βασικού Φακέλου Τεκµηρίωσης, του Ελληνικού Φακέλου Τεκµηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.

Άρθρο 22: Με τις διατάξεις του άρθρου 22 εισάγονται στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο διατάξεις
για δυνατότητα σύναψης Συµφωνιών Προκαθορισµένων Τιµολογήσεων ( Advance Pricing

Agreements ). Οι εν λόγω «Συµφωνίες Προκαθορισµένων Τιµολογήσεων» ήδη προβλέπονται και

εφαρµόζονται σε δεκαεπτά (17) από τα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο,

Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Η.Β., Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω-Χώρες, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορ-

τογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία), αλλά και διεθνώς σε κράτη, όπως Η.Π.Α., Ιαπω-

νία, Ρωσία, κ.α. Οι Συµφωνίες Προκαθορισµένων Τιµολογήσεων συντελούν στην δηµιουργία στα-

θερού πλαισίου φορολόγησης, καθώς µε τη σύναψή τους αποφεύγονται δαπανηροί και χρονοβόροι

φορολογικοί έλεγχοι των διασυνοριακών συναλλαγών, µειώνεται το κόστος συµµόρφωσης και συ-

νεπώς, αποφεύγεται η διπλή φορολογία. Για τη σύνταξη των προτεινόµενων διατάξεων ακολουθήθηκαν οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Συµφωνίες Προκαθορισµένων

Τιµολογήσεων (παράρτηµα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το έργο του

Φόρουµ της ΕΕ για τις ενδοοµιλικές τιµολογήσεις για τις διαδικασίες αποφυγής και επίλυσης των

διαφορών -2007)», οι οποίες αποτελούν άλλωστε και πολιτική δέσµευση της Ελλάδας σε επίπεδο
του Συµβουλίου ECOFIN. Στην Ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει τις Κατευ-

θυντήριες Οδηγίες για τις Συµφωνίες Προκαθορισµένων Τιµολογήσεων ως αποτελεσµατικό µέσο
για την αποφυγή των φορολογικών διαφορών µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο για τις Φορολο-

γικές Διοικήσεις όσο και για τους Φορολογουµένους. Στις εν λόγω Κατευθυντήριες Οδηγίες επεξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν τη διαδικασία αυτή και να
παράσχουν καθοδήγηση στους φορολογούµενους τους οποίους αφορά η διαδικασία. Σηµειώνεται

ότι οι ανωτέρω Συµφωνίες που προτείνουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, έχουν το χαρακτήρα της Σύµβασης ανάµεσα στις επιχειρήσεις και το Κράτος. Ω-

στόσο, αµφισβητείται εάν το ηµεδαπό δίκαιο επιτρέπει την απευθείας σύναψη Σύµβασης ή
Συµφωνίας τέτοιου είδους. Για το λόγο αυτό επιλέγεται η έκδοση διοικητικής πράξης εκ µέρους

του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Εναλλακτικά, προτείνεται αναφορά στις σχετικές δια-

τάξεις, της φράσης «Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης», προκειµένου να απο-

φευχθούν προβλήµατα συνταγµατικότητας. Ειδικότερα µε το άρθρο αυτό δίνεται δυνατότητα στις
ηµεδαπές επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση
συγκεκριµένων µελλοντικών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Αντικείµενο της
προέγκρισης αποτελούν τα κριτήρια µε σκοπό τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών

κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, τα οποία περιλαµβάνουν ιδίως τη
χρησιµοποιούµενη µέθοδο, τα στοιχεία σύγκρισης και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις
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κρίσιµες παραδοχές για τις µελλοντικές εξελίξεις. Δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο της
προέγκρισης το ονοµαστικό ποσό των τιµών συναλλαγών µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και το

ονοµαστικό ποσοστό του περιθωρίου µικτού ή αθαρού κέρδους από συναλλαγές µε συνδεδεµένες

επιχειρήσεις. Η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Η έκδοση απόφασης προέγκρισης δεν εµποδίζει τη µεταγενέστερη διενέργεια της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε

περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου
φορολογουµένου. Επίσης, µε το ίδιο άρθρο καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την αναθεώρηση, ανάκληση, και ακύρωση της απόφασης προέγκρισης.
Άρθρο 23: Με τις διατάξεις του άρθρου 23 ορίζονται τα δικαιώµατα της φορολογικής διοίκησης
όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούµενου. Με τις ίδιες
διατάξεις προβλέπονται και οι µορφές του φορολογικού ελέγχου. Επίσης προβλέπεται σε ποιες
περιπτώσεις διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση
τουφορολογούµενου.
Άρθρο 24: Με τις διατάξεις του άρθρου 24 προβλέπονται τα δικαιώµατα της φορολογικής διοίκησης στην πρόσβαση των βιβλίων και στοιχείων και λοιπών εγγράφων του φορολογούµενου καθώς
και στη λήψη αντιγράφων από αυτά, επί των οποίων ο φορολογούµενος δηλώνει ότι αντιπροσω-

πεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση άρνησης δήλωσης, ο οριζόµενος από τη Φορολογική

Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισηµείωση. Τα ίδια δικαιώµατα έχει η φορολογική

διοίκηση και στα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά. Επίσης η φορολογική διοίκηση
έχει τη δυνατότητα κατάσχεσης των βιβλίων και στοιχείων και λοιπών εγγράφων στις περιπτώσεις

που αυτό απαιτείται για την τεκµηρίωση των ισχυρισµών του φορολογικού ελέγχου. Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα να απαιτηθεί από το φορολογούµενο να διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο.
Άρθρο 25: Με τις διατάξεις του άρθρου 25 ορίζεται ότι για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου απαι-

τείται εντολή φορολογικού ελέγχου και επίδειξη αυτής και του δελτίου ταυτότητας στον
φορολογούµενο. Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται κατά το επίσηµο ωράριο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης καθώς και εκτός αυτού εφόσον αυτό απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων
του φορολογούµενου. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται το δικαίωµα της φορολογικής διοίκησης

για επανέλεγχο εάν προκύψουν νέα στοιχεία και δίνεται ο ορισµός των νέων στοιχείων. Τέλος και

µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η υποχρέωση του φορολογούµενου να διευκολύνει το
φορολογικό έλεγχο.

Άρθρο 26:Με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου 26 προβλέπεται πως γίνεται η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και κυρίως µε κριτήρια ανάλυσης κινδύνου προκειµένου η φορολογική διοίκηση
να µπορεί να αντιµετωπίζει άµεσα τις σοβαρότερες φορολογικά υποθέσεις
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Άρθρο 27: Με τις διατάξεις του άρθρου 27 ορίζονται οι τεχνικές ελέγχου που µπορούν να
εφαρµοσθούν για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, δηλαδή της αρχής των αναλογιών, της
ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου, της καθαρής θέσης του φορολογούµενου, της σχέσης
της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και το ύψος των τραπεζικών καταθέ-

σεωνκαι των δαπανών σε µετρητά. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο των τεχνικών ελέγχου.
Άρθρο 28: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η διαδικασία που θα ακολουθείται όσον
αφορά τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου µέχρι την κοινοποίηση στον φορολογούµενο της

οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου καθώς και της έκθεσης ελέγχου. Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούµενο να υποβάλλει προκαταβολικά τις αντιρρήσεις του και να
ασκήσει το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης.
Άρθρο 29: Με το άρθρο 29 ορίζεται ότι ως προς την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1έως 25 του Ν. 4170/2013
που
Άρθρο 30:Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται εννοιολογικά η πράξη προσδιορισµού του φόρου
καθώς και οι πράξεις προσδιορισµού φόρου που µπορεί να εκδίδει η φορολογική διοίκηση και ει-

δικότερα η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου, η πράξη κατ΄εκτίµηση προσδιορισµού φόρου,
η πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, και η πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου.
Άρθρο 31:Με το άρθρο 31 ορίζεται ο άµεσος προσδιορισµός φόρου που προκύπτει, χωρίς περαιτέρω
ενέργεια,, ταυτόχρονα µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κυρίως όταν αυτή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά και του οποίου λαµβάνει άµεσα γνώση ο φορολογούµενος. Επίσης, µε το ίδιο άρθρο,

παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να τροποποιεί τη φορολογική δήλωση του καταβάλλοντας την επί πλέον διαφορά φόρου ή δικαιούµενος επιστροφή υπερβάλλοντος φόρου µε
αποτέλεσµα να προκύπτει νέος άµεσος προσδιορισµός φόρου, ο οποίος υποκαθιστά τον αρχικό
άµεσο προσδιορισµό φόρου.

Άρθρο 32:Με τις διατάξεις του άρθρου 32 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις η Φορολογική Διοίκηση, χωρίς προηγούµενο έλεγχο, εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου και η ο-

ποία βασίζεται σε στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούµενος σε φορολογική
δήλωση ή σε κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση
που ο νέος προσδιορισµός φόρου βασιστεί σε διαφορετικά από αυτά που έχουν παρασχεθεί στοιχεία
τότε η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να τα αναφέρει.
Άρθρο 33:Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού του φόρου όταν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση
ενώ υποχρεούται προς τούτο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούµενος
υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

27

Άρθρο 34:Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 άρθρου 34 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου στην περίπτωση ελέγχου
και εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι ο προηγούµενος προσδιορισµός φόρου ήταν

ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου υπόκειται σε µεταγενέστερη διόρ-

θωση µόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Παράλληλα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητι-

κού προσδιορισµού φόρου, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά µε την οποία
έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου.

Άρθρο 35:Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις ότι φορολογούµενος σκοπεύει να
εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως µέσω της µεταβίβασης
περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο, η φορολογική διοίκηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 35, µπορεί να εκδώσει πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου µετά την έναρξη της

φορολογικής περιόδου αλλά πριν την εκπνοή της ηµεροµηνίας υποβολής της αντίστοιχης φορολο-

γικής δήλωσης προκειµένου να διασφαλίσει την άµεση είσπραξη του. Με την παράγραφο 2 του

άρθρου 35 ορίζονται οι τρόποι µε τους οποίους καταβάλλεται ή εξασφαλίζεται η οφειλή αυτή ενώ
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 35 ορίζεται ότι τον προληπτικό προσδιορισµό φόρου ακολουθεί
διορθωτικός προσδιορισµός µέσα σε ένα έτος από την έκδοση του προληπτικού προσδιορισµού.
Άρθρο 36:Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 προβλέπεται το χρονικό διάστηµα των
πέντε (5) ετών εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωµα να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου καθώς και οι περιπτώσεις παράτασης αυτού

(παράγραφος 2). Με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 προβλέπεται ότι ειδικά για περιπτώσεις φοροδιαφυγής πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µπορεί να εκδο-

θεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται
ότι στην περίπτωση που ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης

προσδιορισµού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου έχει παραγραφεί, η

αντίστοιχη προσαρµογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το

δικαίωµα ελέγχου δεν έχει ακόµη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισµός
φόρου.
Άρθρο 37:Με τις διατάξεις του άρθρου 37 προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόµενο των πράξεων διοικητικού, εκτιµώµενου διορθωτικού και προληπτικού προσδιορισµού του φόρου καθώς και η κοινοποίηση αυτών στον φορολογούµενο τον οποίο αφορά ο προσδιορισµός του φόρου.
Άρθρο 38:Με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 εισάγεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό φορολογικό
δίκαιο, γενικός κανόνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής µε καταχρηστική χρήση
της νοµοθεσίας, προκειµένου να µην καταλύεται από τους φορολογούµενους το πνεύµα της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθµιση ή η τεχνητή σειρά ρυθµίσεων που έχει δροµολογηθεί µε βασικό σκοπό την αποφυ-
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γή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Διευκρινίζεται δε ότι οι εν λόγω

ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, βάσει των χαρακτηριστικών της
οικονοµικής τους υπόστασης.Με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 ορίζεται η έννοια της ρύθµισης

και ότι µια ρύθµιση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 ορίζεται ότι µια ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων είναι τεχνητή εφόσον στερεί-

ται εµπορικής ουσίας. Επίσης καθορίζεται µε ποιο τρόπο η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάζει για

το τεχνητό ή µη χαρακτήρα µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων. Με τις παραγράφους 4 και 5 του

άρθρου 38 ορίζεται πως ο στόχος µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων συνίσταται στην αποφυγή της
φορολόγησης, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης. Με την παράγραφο 6

του άρθρου 38 ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προκειµένου να καθορίσει εάν η ρύθµιση ή η
σειρά ρυθµίσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτηµα, συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου
φόρου από έναν υποκείµενο στο φόρο, λαµβάνοντας υπόψη την/τις εν λόγω ρύθµιση/ρυθµίσεις, µε
το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος υποκείµενος στο φόρο υπό.
Άρθρο 39:Προκειµένου να επιτευχθούν στόχοι εξορθολογισµού των διαδικασιών παρέχεται στο
φορολογούµενο η δυνατότητα, σε περίπτωση προσαύξησης της περιουσίας, να αποδείξει την

πραγµατική πηγή αυτή, ή ότι αυτή έχει υπαχθεί σε νόµιµη φορολογία, ή ότι αυτή απαλλάσσεται
από το φόρο.

Άρθρο 40:Με τις διατάξεις του άρθρου 40 ορίζεται ότι η είσπραξη των φόρων αποτελεί
αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων εσόδων. Η είσπραξη µπορεί να ανατεθεί και σε

κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή πιστωτικά ιδρύµατα ενώ παράλληλα ο Γενικός Γραµµατέας ή και
τα αρµόδια όργανα, τα οποία έχει εξουσιοδοτήσει µε απόφασή του, προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια για την είσπραξη των φόρων.
Άρθρο 41:Με τις διατάξεις του άρθρου 41 καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και οι προθεσµίες εντός
των οποίων καταβάλλεται ο προσδιοριζόµενος φόρος. Γενικά ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο
που προβλέπεται από το νόµο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρµόζεται ο

Κώδικας ενώ ο τρόπος καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. Σε περίπτωση διορθωτι-

κού προσδιορισµού φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισµού φόρου στο φορολογούµενο και περίπτωση εκτιµώµενου
προσδιορισµού ή προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης προσδιορισµού του φόρου.Τέλος, σε

περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 42:Με τις διατάξεις του άρθρου 42 ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η φορολογική διοίκηση, αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους από το

φορολογούµενο φόρο µε το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτου-

σας διαφοράς εντός 90 ηµερών από την υποβολή εγγράφου αιτήµατος του φορολογούµενου
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Άρθρο 43:Με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης των φορολογικών οφειλών του, το οποίο και εγκρίνει η φορολογική
διοίκηση, αποκλειστικά και µόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της οικονοµικής του
αδυναµίας για την καταβολή του φόρου εγκαίρως και της δυνατότητάς του να είναι συνεπής µε το

πρόγραµµα ρύθµισης. Το πρόγραµµα µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι 12 µήνες και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις

µέχρι

24

µήνες.

Προκειµένου

να

ενταχθεί

σε

πρόγραµµα

ρύθµισης,

ο

φορολογούµενος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43, οφείλει να προσκοµίσει στη φορολογική διοίκηση αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήµατα, την περιουσιακή του κατάσταση, τις ο-

φειλές του σε τρίτους και να έχει υποβάλει δηλώσεις κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την ένταξή
του σε πρόγραµµα ρύθµισης. Σε περίπτωση που φορολογούµενος έχει καταδικαστεί για φοροδια-

φυγή, δεν µπορεί να ενταχθεί σε πρόγραµµα για ρύθµιση οφειλών (παράγραφος 3). Με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 προβλέπεται ο χρόνος καταβολής κάθε δόσης και οι πιθανές προσαυξήσεις

σε περίπτωση καθυστέρησης. Το πρόγραµµα ρύθµισης παύει να ισχύει, όπως ορίζει η παράγραφος
5 του άρθρου 43, εάν ο φορολογούµενος δεν καταβάλλει εντός της προθεσµίας περισσότερες από

µία δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της δόσης για περισσότερο από ένα µήνα, ή δεν
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήµατος ή παρείχε ανακριβή στοιχεία για την

έγκριση του προγράµµατος. Οι διατάξεις του άρθρου 43 επιδιώκουν να διευκολύνουν όσους

φορολογούµενους αντιµετωπίζουν αδυναµία στην εξόφληση των οφειλών τους αλλά µπορούν παράλληλα να ανταποκριθούν στο συµφωνηµένο πρόγραµµα.
Άρθρο 44: Με τις διατάξεις του άρθρου 44 ορίζεται ότι η σειρά εξόφλησης των υποχρεώσεων του
φορολογουµένου, όπως και η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να κατανέµει κάθε καταβο-

λή σε οποιοδήποτε οφειλόµενο φόρο εάν ο φορολογούµενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο συγκεκριµένο φόρο ή φορολογιή περίοδο αφορά η πληρωµή ή εάν η καταβολή
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα.
Άρθρο 45:Με τις διατάξεις του άρθρου 45 ορίζεται, ότι η είσπραξη του φόρου γίνεται δυνάµει
άµεσα εκτελεστού τίτλου που στην περίπτωση αυτόµατου προσδιορισµού φόρου είναι η δήλωση
την οποία υποβάλλει ο φορολογούµενος, στην περίπτωση κανονικού προσδιορισµού φόρου είναι η

ειδοποίηση που κοινοποιείται στο φορολογούµενο, στην περίπτωση κατ΄εκτίµηση προσδιορισµού

φόρου είναι η πράξη κατ΄εκτίµηση προσδιορισµού του φόρου όταν δεν έχει εφαρµογή η παράγρα-

φος 2 του άρθρου 33, στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου είναι η πράξη τελικού διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισµού φόρου

είναι η πράξη προληπτικού προσδιορισµού του φόρου αν ο φορολογούµενος δεν ικανοποιεί τις

διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 35, και τέλος, σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, η ίδια η απόφαση όπως κοινοποιείται στο φορολογούµενο ή τον υπόχρεο και οι καταλογιστικές πράξεις τόκων και επιβολής προστίµων.
Άρθρο 46: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση µόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και όταν επίκειται κίνδυνος για την εί-

30

σπραξη του αναλογούντος στο φορολογούµενο φόρο, να λαµβάνει µέτρα και να προβαίνει µε βάση
τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συ-

ντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και

γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια
του είτε στα χέρια τρίτου ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723

τουΚώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα. Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση, µε
τις ίδιες όµως, προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόµενων στον

Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ΄ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Σηµειώνεται ότι τα µέτρα της

προηγούµενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της

έδρας της αρµόδιας για τη σχετική φορολογία αρχής χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση
του φορολογουµένου.

Άρθρο 47: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 ορίζεται ότι σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισµού του φόρου µέχρι την προβλεπόµενη
σε αυτή ηµεροµηνία πληρωµής η φορολογική διοίκηση αποστέλλει στο φορολογούµενο ατοµική
ειδοποίηση καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης

εκτέλεσης. Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση µη καταβολής των

ποσών που αναφέρονται στην ατοµική ειδοποίηση εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της
ατοµικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, το αρµόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης µπορεί

να προβεί στη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα µετά

την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών ενώ στις επόµενες παραγράφους ορίζονται τα

ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η ατοµική ειδοποίηση καθώς και ο τρόπος κοινοποίησής της. Ειδικότερα θέµατα ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 48: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ορίζεται ότι η αναγκαστική είσπραξη
των φόρων που καλύπτονται από τον παρόντα Κώδικα διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ΝΔ 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων εκτός αν ρυθµίζεται διαφορετικά από τον
παρόντα Κώδικα. Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η διαδικασία συµψηφισµού

που προβλέπεται στο άρθρο 83 του ΝΔ 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων δεν

τυγχάνει εφαρµογής αναφορικά µε τους φόρους και λοιπά έσοδατου Δηµοσίου που καλύπτονται
από τον Κώδικα. Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ότι όπου στον Κώδικα Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ., στο Διευθυντή του Δηµοσίου

Ταµείου ή γενικότερα σε άλλο αρµόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Εσόδων. Τέλος µε την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για

χρέη, η πληρωµή των οποίων τελεί σε νόµιµη ή δικαστική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρ-

κεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επίσης για χρέη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούµενος συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα.
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Άρθρο 49:Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι
οποίες αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει κίνδυνος να µην εισπραχθεί ο φόρος, µπορεί η

φορολογική διοίκηση, σύµφωνα µε το άρθρο 49, να λαµβάνει αναγκαστικά µέτρα πριν η οφειλή

καταστεί ληξιπρόθεσµη και παράλληλα να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την ανατροπή
των ενεργειών αυτών, όπως πχ αγωγή καταδολίευσης σε περίπτωση µεταβίβασης περιουσιακών
στοιχείων ενώ η η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική
µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα Άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 50:Με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 ορίζεται ότι ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα
για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες κατά
το χρόνο διάλυσής τους τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι,
εντετελµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

Στην παράγραφο 2 ορίζονται ειδικώς τα πρόσωπα που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για τους

παρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια της ζωής των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων ενώ στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι εάν κατά τον χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή

νοµικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου

ή της νοµικής οντότητας, περιλαµβανοµένων των παρακρατούµενων και επιρριπτοµένων φόρων, οι

κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% ευθύ-

νονται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή του

οφειλόµενου φόρου, µέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε

είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) έτη τελευταία έτη προ της λύσης.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή του οφειλοµένου και µη εξοφληθέντος φόρου κατά την διάλυση του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή εταίρος

αυτού µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% κατά τα τρία (3) έτη τελευταία έτη προ της διάλυ-

σής του µέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της
ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο στην οποία το εν λόγω

πρόσωπο ήταν µέτοχος ή εταίρος ενώ στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους δύνανται να ασκήσουν έναντι της φορολογικής διοίκησης,
παράλληλα µε το νοµικό πρόσωπο ή την νοµική οντότητα, οποιαδήποτε δικαίωµα θα είχε στην
διάθεσή του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα. Τέλος, µε την παράγραφο 6 εισάγεται εξαί-

ρεση από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές ο-

ντότητες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε άλλο
Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Άρθρο 51:Με το άρθρο 51 προσδιορίζεται χρόνος παραγραφής για την είσπραξη των φόρων και
λοιπών εσόδων από το Δηµόσιο και συγκεκριµένα πέντε (5) έτη µετά την έκδοση του νόµιµου τίτλου εκτέλεσης εάν δεν κοινοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης στον φορολογούµενο εντός της

πενταετίας. Επιπροσθέτως, εισάγεται πειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της φορολογικής
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διοίκησης για τη µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των
φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία

κατά την οποία ο φορολογούµενος κατέστη υπερήµερος. Τέλος, ορίζεται ότι κανένας νόµος περί

παραγραφής δεν αποκλείει το δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη από το Δηµόσιο

των µη καταβληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του Δηµοσίου, µε τη σχετική επιφύλαξη που εισάγεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 52:Η αµοιβαία συνδροµή σε ζητήµατα φορολογικού ενδιαφέροντος είναι εξαιρετική χρήσιµη
για την επίτευξη των στόχων της φορολογικής διοίκησης. Ειδικά στην περίπτωση της αµοιβαίας
συνδροµής στην είσπραξη απαιτήσεων θα εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 52, οι διατάξεις των
άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η

Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου.
Άρθρο 53:Με τις διατάξεις του άρθρου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των τόκων σε περίπτωση
εκπρόθεσµης καταβολής. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 53 ο
φορολογούµενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της

νόµιµης προθεσµίας έως και την ηµεροµηνία καταβολής του φόρου σε περίπτωση που δεν καταβάλει το ποσό του φόρου εντός της προθεσµίας. Με την παράγραφο 2 η φορολογική διοίκηση υπο-

χρεούται σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή)να κατα-

βάλει τόκους για τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος
ποσού φόρου µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής του µε τις εξαιρέσεις που εισάγονται στην παρά-

γραφο αυτή. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 ορίζεται ότι τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται ενώ µε την παράγραφο 4 ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων αποφασίζει το επιτόκιο υπολογισµούτων τόκων.

Άρθρο 54:Οι διατάξεις του άρθρου 54 έχουν ως στόχο την ενίσχυση του αισθήµατος δικαίου των
πολιτών και παράλληλα την αύξηση της εισπραξιµότητας των προστίµων προς όφελος των
δηµοσίων

εσόδων,

µέσω

του

εξορθολογισµού

αυτών,

για

την

αποφυγή

της

επιβολής

«εξωπραγµατικών» προστίµων, η είσπραξη των οποίων καθίσταται δυσχερής και αµφίβολη. Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 54 καθορίζονται οι παραβάσεις, στις οποίες επι-

βάλλονται τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιµα. Καθιερώνεται δε για πρώτη φορά ενιαίο ύψος
προστίµου για όλες τις φορολογικές διατάξεις που παραβιάζονται και ανάλογο της κατηγορίας των
τηρούµενων βιβλίων.
Άρθρο 55: Με τις διατάξεις του άρθρου 55 επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της φοροδιαφυγής και ο καθορισµός των σχετικών παραβάσεων. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται, για

τους σκοπούς του Κώδικα, η «φοροδιαφυγή» ως η απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων από οποιαδήποτε πηγή µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό την µη
πληρωµή φόρου εισοδήµατος, η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή δια-

κράτηση φόρου προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή
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εισφορών καθώς και η µη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης µε σκοπό τηνµη
πληρωµή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων

από την Φορολογική Διοίκηση µετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και η

έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών καθώς και η νόθευση
φορολογικών στοιχείων.Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου καθορίζονται οι παραβάσεις και τα
πρόστιµα που αφορούν σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου αξίας και έχει

ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής ή µέρους αυτής ή και σε έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, υπάρχει λεπτοµερής παρουσίαση παραβάσεων και προστίµων σε

περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων µε
διαβαθµίσεις ως προς το ύψος των προστίµων και διαφοροποιήσεις για το πρόσωπο του εκδότη και
του λήπτη. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η επιβολή προστίµων και η σχετική διοικητική διαδι-

κασία σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε

ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιοδήποτε άλλο νόµο. Τέλος, στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα.

Άρθρο 56: Κατά της υπόχρεης σε υποβολή συνοπτικού πίνακαπληροφοριών επιχείρησης καθώς
και φακέλου τεκµηρίωσης επιβάλλεται από τη φορολογική διοίκηση πρόστιµο σε ποσοστό 1/1000

των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων, σε περίπτωση που υποβάλει τον πίνακα εκπροθέσµως. Το
πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιά-

δων (10.000) ευρώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 56.Το πρόστιµο υπολογίζεται σε πο-

σοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλουµένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επι-

χείρησης και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στην περίπτωση που δεν υποβληθεί ο πίνακας ή δεν διατεθεί ο
φάκελος τεκµηρίωσης στη φορολογική διοίκηση (παράγραφος 2).
Άρθρο 57:Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ορίζεται ότι εάν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός δύο µηνών από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιµο
ίσο µε ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση που το ποσό του

φόρου καταβληθεί µετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής
το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε 20% του φόρου ενώ, τέλος, εάν το ποσό του φόρου καταβληθεί

µετά την πάροδο δύο ετών από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω

πρόστιµο ανέρχεται σε 30% του φόρου.
Άρθρο 58:Με τις διατάξεις του άρθρου 58 καθορίζεται το ύψος του προστίµου εάν το ποσό φόρου
που προκύπτει βάσει φορολογικής δήλωσης υπολείπεται του ποσού φόρου που προκύπτει βάσει

διορθωτικού προσδιορισµού φόρου που πραγµατοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση. Το πο-

σοστό αυτό κυµαίνεται από το 10% του ποσού της διαφοράς και µπορεί να φτάσει το 100% ανάλογα

µε τηνπερίπτωση. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου για την
υποβολή δήλωσης πρόστιµο ίσο µε το ποσό του φόρου που απέφυγε λόγω της µη υποβολής δήλωσης
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Άρθρο 59: Με τις διατάξεις του άρθρου 59 επιβάλλεται πρόστιµο στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου ίσο µε το ποσό του φόρου που δεν απέδωσε εντός της νόµιµης προθεσµίας προς
πληρωµή και µετά από υποβολή δήλωσης
Άρθρο 60: Με τις διατάξεις του άρθρου 60 ορίζεται ανάλογη, µεαυτή του παραβάτη, ευθύνη όποιου
άλλου προσώπου υποκίνησε, υπέθαλψε ή συνέπραξε µε τον παραβάτη προκειµένου να
παρεµποδίσει τη φορολογική διοίκηση. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται είναι του ιδίου ύψους µε
αυτά των προηγούµενων άρθρων.
Άρθρο 61:Με το άρθρο 61 δίνεται στο φορολογούµενο η δυνατότητα να αιτείται από το Γενικό
Γραµµατέα την απαλλαγή από τόκους ή πρόστιµα σε περίπτωση ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι φόροι πριν από το αίτηµα απαλλαγής. Δεν µπορεί να υπάρξει α-

παλλαγή για τόκους και πρόστιµα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση καθώς και για τα
πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται

επί του αιτήµατος εντός 30 ηµερών και κοινοποιεί την απόφαση στο φορολογούµενο και στην πε-

ρίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Άρθρο 62: Με τις διατάξεις του άρθρου 62 ορίζεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για
την έκδοση πράξης καταλογισµού τόκων και επιβολής προστίµων, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει
αυτοτελή αιτιολογία και να κοινοποιείται στο φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο: α)μαζί µε

την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου δεν

εκδίδεται ταυτόχρονα. Ο φορολογούµενος καλείται εγγράφως για την υποβολή αντιρρήσεων τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν την έκδοση της πράξης. Τέλος, προβλέπεται, ότι τόκοι και πρόστιµα
καταβάλλονται εφάπαξ την τριακοστή ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού ή
επιβολής.
Άρθρο 63: Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων προβλέφθηκαν µε την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου Α5 του ν.4152/2013

(Φ.Ε.Κ. 107Α΄) µε την οποία προστέθηκε το άρθρο 70 Β στον ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος), το δε υποχρεωτικό καθεστώς της ενδικοφανούς προσφυγής αφορά πράξεις που εκδί-

δονται από τις φορολογικές αρχές από 1.8.2013 και µετά και θεσπίσθηκε για να εξυπηρετήσει τις

περιπτώσεις υποθέσεων που επιδέχονται άµεσης επιλύσεως, όπως και να λειτουργήσει ως στάδιο

προέλεγχου σε υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε αναδεικνύ-

ονται τα βασικά νοµικά ζητήµατα και να έχουν τεθεί υπό επεξεργασία τα πραγµατικά ζητήµατα

που χρήζουν τεχνικών αναλύσεων και παρατηρήσεων. Με το άρθρο 63 εντάσσεται πλέον στον Κώ-

δικα Φορολογικής διαδικασίας, µε ορισµένες βελτιώσεις, το πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας
της ενδικοφανούς προσφυγής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και εξορθολογίζεται το
υφιστάµενο πλαίσιο προθεσµιών. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 63, ορίζεται ότι ο

υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτεπράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογι-
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κή Διοίκηση, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης
στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Με την παράγραφο 5 του άρθρου επέρχονται ορισµένες βελτιώσεις επί της διαδι-

κασίας ενώπιον της υπηρεσίας, προκειµένου να επιτελείται κατά τρόπο ουσιαστικό η λειτουργία

του προελέγχου των πράξεων από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ρυθµίζονται
ζητήµατα που σχετίζονται µε την κατά χρόνο αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης να επιληφθεί της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την παράγραφο 7 του άρθρου εισάγεται

ρύθµιση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της κρίσης του προσωπικού της Υπηρε-

σίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη την φύση των καθηκόντων και το

εύρος των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας. Τέλος, µε την παράγραφο 9 του άρθρου 63 προστίθεται

στο υφιστάµενο πλαίσιο εξουσιοδοτήσεων προς τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η δυνα-

τότητα να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και
ιδίως να καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,

την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της µε σχετική κανονιστική του
πράξη.

Άρθρο 64: Με τις διατάξεις του άρθρου 64 θεµελιώνεται η υποχρέωση της φορολογικής διοίκησης
για την παροχή σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας αναφορικά µε τη νοµική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεµελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισµό φόρου.
Άρθρο 65: Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αµφισβητεί την
πράξη προσδιορισµού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, φέρει και το βάρος της απόδειξης της πληµµέλειας, όπως ορίζει το άρθρο 66.
Άρθρο 66: Με τις προτεινόµενες µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 και προκειµένου να δοθεί η
δυνατότητα της σταδιακής µετάβασης από το υφιστάµενο καθεστώς της διοικητικής επίλυσης των

φορολογικών διαφορών στη διοικητική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, και µέχρι την έναρξη

εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παρέχεται στον υπόχρεο η δυνατότητα αποκλειστικά και µόνο για τις περιπτώσεις που δεν αµφισβητείται από αυτόν η ορθότητα της καταλο-

γιστικής πράξης ως προς τον κύριο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα του Δηµοσίου ή ως προς τον
καταλογισµό της οικείας παράβασης, να περιορίζονται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας φορολο-

γικής αρχής οι πρόσθετοι φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα του Δηµοσίου ή τα πρόστιµα, κατά τα
προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω διαδικασία τυγχάνει µεταβατικής εφαρµογής

και για τις αποφάσεις που θα εκδίδονται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, µέχρι την

έναρξη εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος δεν

αµφισβητεί την ορθότητα των αποφάσεων αυτών ως προς τον κύριο φόρο, τέλος, εισφορά ή
δικαίωµα του Δηµοσίου ή ως προς τον καταλογισµό της οικείας παράβασης. Επίσης ορίζεται µε την

παράγραφο 1 του άρθρου 66 ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα,

36

δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του

ελέγχου.Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ιδικά οιδιατάξεις των άρθρων του Κε-

φαλαίου 10 του Κώδικα, ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ηµεροµηνία ισχύ-

ος αυτού µε εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1

του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος ενώ για τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυγού-

στου 2013.(παράγραφος 3). Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο

δηµοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιµα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρ-

τητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί
ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη
ή απόφαση επιβολής προστίµου, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υπο-

θέσεων:α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου
(Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π. Εξαι-

ρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. µπορεί να εκδοθούν απευθείας

µεβάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλει ανέκκλητη δήλωση
επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..β. Για τις υποθέσεις για

τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόµη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού
συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανα-

τρεπτικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα.γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσηςτης
διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφό-

σον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη
δηµοσίευση του Κώδικα.Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4, αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των

προστίµων µε το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάµενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4

το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρµόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συµβιβασµού ή ενδικοφανούς
προσφυγής. Ο διοικητικός συµβιβασµός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυ-

γής µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των προστίµων σύµφωνα

µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Το αίτηµα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται
στην αρµόδια Αρχή ή στην αρµόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β ν.2238/1994 κατά περί-

πτωση. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι για τις υποθέσεις προστίµων των άρθρων 5

παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και
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του Σ.τ.Ε. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται µε αίτησή τους, η οποία υπο-

βάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε τηνπράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα

(60) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το
δικαστικό συµβιβασµό µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίµων ανά κατα-

λογιστική πράξη. Αρµόδιος για τη διενέργεια του συµβιβασµού είναι ο Προϊστάµενος της αρχής

που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, αφού υποβληθεί

αντίγραφο του πρακτικού συµβιβασµού στο αρµόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφί-

ου της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρµόζεται αναλόγως.Επίσης, οι διατάξεις
της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυ-

νατόν να εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυ-

τού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται
στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίµου(παράγραφος 7) ενώ µε την παράγραφο 8 το ποσό
που προκύπτει µετά τον επαναϋπολογισµό των προστίµων κατά τις διατάξεις του Κώδικα και αφού

αφαιρεθούν τυχόν καταβληθέντα ποσά, χωρίς τις προσαυξήσεις, βεβαιώνεται και καταβάλλεται ως

εξής: α. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας Εσω-

τερικού Επανελέγχου, καταβάλλεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλοµένου ποσού. Αν δεν
καταβληθεί το ποσό αυτό, η απόφαση θεωρείται ανυπόστατη.β. Το υπόλοιπο ποσό, µετά την κατα-

βολή του πενήντα τοις εκατό (50%) βεβαιώνεται και καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου

µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Για υποθέ-

σεις που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες
δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται µε βάση
τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο

9. Τέλος, στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί,πέραν αυτών που
προκύπτουν από την εφαρµογή των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 67: Με το άρθρο 67 ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2014 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 73 : Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις
αυτού.
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ΝΟΜΟΣ 4174/2013

(ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορι-

σμού και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

Άρθρο 2:



ΠΟΛ/2014.. (Π.1229:ΦΠΑ-Τροπ/ση Π.1075/95 & 1155/95 περί προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκ. παράδοσης
αγαθών με απαλλαγή)
ΠΟΛ/2014..(Π.1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς
κλπ)
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ΠΟΛ/2014..(Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής)
ΔΕΛ//2014.. Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ΔΕΛ//2014.. Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νπ που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014.. Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα
ΔΕΛ//2014..Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος εταιρειών που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014.. Τύπος οριστ. πράξης διορθ. προσδ. φόρου εισοδ. τραπεζικών & ασφαλιστ. επιχειρήσεων που
δεν εφαρμ. Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014 ..Τύπος οριστικής πράξης διορθ. προσδιορ. φόρου εισοδήμ. νπ παρ. 4 ά. 2 ν. 2238/94 χρήσεων
έως 31.12.13
ΔΕΛ//2014.. Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσ. πρoσώπων χρήσεων έως 31.12.13
ΔΕΛ//2014 ..Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
ΔΕΛ//2014..Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήματος.
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα
και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των ο-

ποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις
των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' .

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


ΣΧΟΛΙΟ : Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ. 2 Ν.4223/2013.

Άρθρο 3: Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι



ΑΠΟΦ Δ.Ο//2015--Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153
και 2291)...
ΠΟΛ//2014 .. Π.1229:ΦΠΑ-Τροπ/ση Π.1075/95 & 1155/95 περί προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκ. παράδοσης
αγαθών με απαλλαγή
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Δ6Α//2014 ..Τροπ. ΥΑ Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων»
ΠΟΛ//2014..Π.1094:Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014.. Π.1050:ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού ά.27,ν.4174/13

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμε-

νη νομοθεσία, εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι παρακάτω
ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς του Κώδικα:
α) ως «φορολογούμενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική
Διοίκηση
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα
γ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε
ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα
δ) ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή
μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός,

υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο

ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε
οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες
αστικού δικαίου
ε) ως «νόμιμη προθεσμία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστημα εντός του οποίου καταβάλλο-

νται οι φόροι και τα πρόστιμα, όπως προβλέπεται στο νόμο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολο-

γία και στις διατάξεις του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσμα» νοούνται οι φόροι και τα πρόστιμα μετά
την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος.
στ) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
ζ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

η) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών
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θ) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος,
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας» της παρ.3 διαγράφηκαν με

το άρθρο 39 παρ. 3 Ν.4223/2013.



Η περίπτωση ε΄προστέθηκε και οι περιπτώσεις ε`, στ`, ζ` και η` αναριθμήθηκαν

σε στ`, ζ`, η` και θ`με το άρθρο 39 παρ.4 Ν.4223/2013.

‘Αρθρο 4

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ





















ΑΠΟΦ 1104/2015--Π.1104:ΦΠΑ-Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή
Δ.Ο//2015--Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153 και
2291)
Δ,Ο//2015--Τροποπ. Απόφ.ΓΓΔΕ Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 (Β΄ 478,558) περί μεταβίβασης αρμοδ. κ` εξουσιοδ.υπογραφής
ΠΟΛ//2015--Π.1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΠΟΛ//2015--Π.1004:ΕΝΦΙΑ-Πιστοποιητικό ά.54Α του ΚΦΔιαδικ. ετών 2015 και επομένων
ΑΠΟΦ 1250/2014--Π.1250: ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε
νομικά πρόσωπα
Δ.Ο//2014--Τροπ. απόφ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
ΑΠΟΦ 1247/2014--Π.1247:ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ
Ν.Φωκίδας για το 2014/15
ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
Δ6Α//2014--Τροπ. ΥΑ Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων»
ΠΟΛ//2014--Π.1224:Τροπ/ση απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1052/14 περί τύπου και περιεχομένου Ε9 φπ και νπ 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ//2014--Π.1202:ΚΦΔ-Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων & επιστρεπτέων ποσών βάσει ά.30 ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1205:Τροπ.ΠΟΛ.1279/13 περί πιστοποιητικού ά.54 Α ΚΦΔ για το 2014
ΑΠΟΦ 1200/2014--Π.1200:Φορ.Κεφαλ.-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φπ & νπ
(βλ. & ΠΟΛ.1052/14)
Δ6Α//2014--Τροποπ. κ` συμπλήρωση της Απόφ.ΓΓΔΕ Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/2014 (ΦΕΚ Β΄
865,1079,1846)
Δ6Α//2014--Τροπ/Συμπλήρ.Απόφ.ΓΓΔΕ Δ6Α 1036682ΕΞ2014(ΦΕΚ Β` 478/14) για μεταβίβαση αρμοδ/των
σε όργανα φορ.διοίκησης
Δ6Α//2014--Ανακαθορισμός αρμοδιότ.ΔΟΥ Λαγκαδά Α΄,Θεσ/κης, Πολυγύρου και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσ/κης & Αμπελοκήπων
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Δ6Α//2014--Συμπλ.κ΄Κωδικ.αρμοδιοτ.των Γ.Ε.Φ.που λειτουργ.εκτός κεντρικ.κτιρ.στέγασης των ΔΟΥ,στις
έδρες ή περ.Δήμων
Δ6Α//2014--Τροπ. απόφ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/2014 περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
Δ6Α//2014--Τροπ.ΥΑ 2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
Δ6Α//2014--Τροπ. παρ.8 άρθ.27 "Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)" ΥΑ Δ6Α 1058824 ΕΞ
2014
Δ6Α//2014--Ανακαθορισμός-μετονομασία
εσωτ.διάρθρωσης
&
αρμοδ/των
οργανικών
μονάδων
Γ.Γραμ.Δημ.Εσόδων Υπ.Οικονομικών
Δ6Α//2014--Τροπ. ΥΑ Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης
ΠΟΛ 1065/2014--Π.1065:Περί Αποδεικτικού Ενημερότητας & Βεβαίωσης Οφειλής ά.12 ν.4174/13 (Συμπληρ.ΠΟΛ 1274,1275/13)
ΠΟΛ//2014--Π.1065:Συμπλ.Αποφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής
Δ6Α//2014--Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
ΠΟΛ//2014--Π.1052:Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ε9 φπ και νπ έτους
ΠΟΛ 1059/2014--Π.1059:Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--Π.1047:ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
ΕΓΚ 23/2014--ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 23/14:Τύπος κ` περιεχόμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων φπ κ` νπ έτ.2014
(ΠΟΛ.1052/14)
ΠΟΛ//2014--Π.1032:Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ
ΠΟΛ//2013--Π.1282:Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ//2014--Π.1020:Συμπλ. ΠΟΛ 1279/14 «Πιστοποιητικό άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 2014»
ΠΟΛ 1020/2014--Π.1020:Πιστοποιητικό ά.54Α Ν.4174/13 (για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για
το έτος 2014
ΕΓΚ 7/2014--ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 7/14:Koιν.ΠΟΛ 1279/13 περί πιστοπ. ενιαίου φόρου ιδιοκτ.ακινήτων α.54Α
Ν.4174/13 για το 2014
Δ6Α//2013--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊστ/νους ΔΟΥ, Ελεγκτικών Κέντρων
κλπ)
ΑΠΟΦ 1279/2013--Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος
2014.
ΠΟΛ 1282/2013--Π.1282:Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης
αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13
ΠΟΛ 1279/2013--Π.1279:Πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του άρθρου 54Α του
ΚΦΔιαδ. για το 2014

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει
τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης [τα οποία δεν μπορούν να μεταβιβασουν περαιτέρω
τις αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου].
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Επίσης, δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.
Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, σύμφωνα
με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
2. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του για μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση υπογραφής κατά το παρόν άρθρο.

Ο τίτλος του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ.5
Ν.4223/2013.


Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.1 διαγράφηκαν και το δεύτερο εδάφιο αυτής
προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 6 Ν.4223/2013.

Οι λέξεις «όργανο» και «υπογράφει» του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω και το τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.1 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.
Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 39
παρ. 7 Ν.4223/ 2013, και την υποπαρ.Δ.2 περ.2 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.



Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την
1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 5: Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν
1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς
φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαρια-

σμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του

στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο

εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοι-

κητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία
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δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του
εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό

του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού

εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή

β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελ-

λάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας
ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή

η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά
το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντό-

τητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νομιμότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των

προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις

προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα μπορούν να κοινοποιούνται με απλή
επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά

την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση
του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύ-

θυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Σε περίπτωση που η
επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για ο-

ποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή
αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην
ως άνω διεύθυνση και
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β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση

μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο
ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου
ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' των παραγράφων 2 και 3 του

παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από
την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική
ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει

προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται όλες οι

αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά
με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο

ανάρτησης στο λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονι-

κών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν μπο-

ρεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν
να συντελεσθεί με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη

σχέση με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή με θυροκόλληση
της πράξης στο ακίνητο.


Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ. 8 Ν.4223/2013

Άρθρο 6: Έ Ν Τ Υ Π Α









ΠΟΛ//2015--Π.1101:ΚΦΕ-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων οικ.έτ.2013
ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΠΟΛ//2015--Π..1058:ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
ΠΟΛ 1249/2014--Π.1249:ΚΕΔΕ- Οδ.κοιν.α) πράξεων προσδ.φόρου κλπ, β) ατομικών ειδοπ. καταβολής οφειλής-υπερημερίας
ΠΟΛ//2015--Π.1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΔΕΛ//2014--ΚΦΔ- Οδηγίες κοινοποίησης εντολών ελέγχου κλπ σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
ΑΠΟΦ 1250/2014--Π.1250: ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε
νομικά πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--Π.1247:ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ
Ν.Φωκίδας για το 2014/15
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ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--Π.1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς
κλπ
ΠΟΛ//2014--Π.1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ//2014--Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ//2014--Π.1146:ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά
αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ//2014--Π.1125:ΓΓΔΕ-Περί ηλεκτρονικής κοινοποίησης πράξεων φορολογικής διοίκησης βάσει α.5
Ν.4174/13
ΠΟΛ 1125/2014--Π.1125:ΓΓΔΕ-Περί ηλεκτρονικής κοινοποίησης πράξεων φορολογικής διοίκησης βάσει
α.5 Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ(Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ 1059/2014--Π.1059:Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--Π.1047:ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.

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


Οι λέξεις «απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα» αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 39 παρ. 9 Ν.4223/2013.

Άρθρο 7: Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ



ΠΟΛ 1060/2015--Π.1060:KΦΕ-Υποβολή δήλωσης φ.εισοδ.νπ, καταβολή φόρου πίστωση φόρου αλλοδαπής,
προκαταβολή φόρου κλπ
Δ14//2015--ΦΠΑ- Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το
κανονικό καθεστώς

1.Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορί-

ζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προ-

θεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
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2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται

ότι υποβλήθηκε στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται από τη Φορολογική
Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με ταχυδρομική

σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 8: Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ



ΑΠΟΦ 1283/2013--Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου-§ 1,άρθ. 8,Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ΠΟΛ 1283/2013--Π.1283:Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου βάσει διατ. ά.8 Ν.4174/13

1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει
εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υπο-

χρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφαση του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος δεν έχει
ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α..

Άρθρο 9: Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ



ΑΠΟΦ Κ-Ε//2015--ΓΓΔΕ - Περί υπολογισμού ή απαλλαγής της δαπάνης καυσίμων & διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα
ΠΟΛ//2014--Π.1156:ΦΠΑ-Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου περιοδ. δηλώσεων υποβλήθ.στις 30.4.14

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

την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από τη δημοσίευση τους.
2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.
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3. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους.
4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής

Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική
Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης

αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης
ή μη υποβολής δήλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 10: Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο








ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΠΟΛ 1084/2015--Π.1084:KΦΕ-Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές αλλοδαπών υπηρετούντων σε εμπορικά
πλοία
ΠΟΛ//2015--Π..1058:ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
Δ14//2015--ΦΠΑ- Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το
κανονικό καθεστώς
ΠΟΛ//2014--Π.1123:Ηλεκτρονική μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας, στοιχείων ΔΑΣΤ και προσωπικών
στοιχείων φορολογουμένων
ΑΠΟΦ 1006/2014--Π.1006:Διαδικασία Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Στοιχείων & Εναρξης/ Μεταβολής &
Διακοπής Επιχειρ. Δραστηρ.
ΠΟΛ 1006/2013--Π.1006:Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)

1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να
καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε
υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλω-

ση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση του

Γενικού Γραμματέα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων,
για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
2. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή

νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, εάν μέτοχος ή εταίρος του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία
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πέντε (5), πριν από την υποβολή της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρό-

σωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρ-

θρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή δια-

κινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Η εγγύηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαιτείται μόνο μετά από αιτιολογημένη έκθεση της

Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ζημίας

από τη μη είσπραξη μελλοντικών φόρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί στο νομικό πρόσωπο ή στη νομική

οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή εγγύησης μαζί με τη σχετική έκθε-

ση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παρο-

χή της αιτηθείσας εγγύησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια,
το ύψος της εγγύησης και το περιεχόμενο της έκθεσης.
4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει

εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το δια-

κριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την

έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και
τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν

μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος
ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή ο υπόχρεος, του άρθρου αυτού, παραλείψει να εγγραφεί,
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και
παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
 Οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.1 προστέθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 Ν.4223/2013.

 Οι λέξεις "δέκα (10)" της παρ.3 και το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρ-

θρο 40 παρ. 2 και 3 αντίστοιχα Ν.4223/2013.

 Οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «του άρ-

θρου αυτού»,ως άνω, με το άρθρο 40 παρ. 5 Ν.4223/2013.

Άρθρο 11: Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ


ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές
κά,ηλεκτρ/κή υποβολή

δηλώσεις

φπ

φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο,

δικαιολογητι-
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1006/2014--Π.1006:Διαδικασία Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Στοιχείων & Εναρξης/ Μεταβολής & Διακοπής Επιχειρ. Δραστηρ.
ΑΠΟΦ 1005/2014--Π.1005:Απόδοση ΑΦΜ σε φπ ή νπ ή νομ.οντότητα με συναλλαγές με φορείς Γεν. Κυβέρν., πιστωτ.ιδρύματα
ΠΟΛ 1006/2013--Π.1006:Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)

1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε
φορολογούμενο.
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησι-

μοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει

φορολογούμενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου. Ειδικότερα, η Φορολογική
Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύ-

ματα πληρωμών της ημεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να καθορίζονται τα

σχετικά με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου θέματα, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να
προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδη-

λώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει
φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογού-

μενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαφίου.
5. Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, ορίζει:
α) το περιεχόμενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται κατά την εφαρμογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
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δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της

αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παραγράφου 4.
6. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιμοποιεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τον φορολογούμενο σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 τροποποιήθηκε και το τρίτο εδάφιο αυτής συμπληρώθηκε, ως άνω,με

την υποπαρ.Δ.2 περ.2 .β. άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται

και ισχύ-

ουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

 Η πιο πάνω νέα παράγραφος 4 προστέθηκε και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 5 και 6 με

το άρθρο 2 παρ.1 Ν.4281/2014.

 Η περίπτωση δ΄της παραγράφου 4 που αναριθμήθηκε σε 5

Ν.4281/2014,.

προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
«Αποδεικτικό ενημερότητας»

Άρθρο 12: Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο













ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΠΟΛ 1066/2015--Π.1066:Περί ρυθμίσεων οφειλών προς τη φορολογική Διοίκηση βάσει ά.51 Ν.4305/14
ΠΟΛ//2014--Π.1156:ΦΠΑ-Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου περιοδ. δηλώσεων υποβλήθ.στις 30.4.14
ΕΓΚ 52/2014--ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 52/14:Koιν.ΠΟΛ 1124/14 περί αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής ά.12 ΚΦΔ
ΠΟΛ 1124/2014--Π.1124:ΓΓΔΕ-Περί αποδεικτικού ενημερότητας κ` βεβαίωσης οφειλής α.12 ΚΦΔ
ΠΟΛ//2014--Π.1121:Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας
ΠΟΛ 1065/2014--Π.1065:Περί Αποδεικτικού Ενημερότητας & Βεβαίωσης Οφειλής ά.12 ν.4174/13 (Συμπληρ.ΠΟΛ 1274,1275/13)
ΠΟΛ//2014--Π.1065:Συμπλ.Αποφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής
ΕΓΚ 40/2014--ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 40/14:Koιν.ΥΑ ΠΟΛ 1065/14 περί τροπ. σε αποδεικτικό ενημερότητας κ `
βεβ.οφειλής ά.12 Ν.4174/13
ΥΑ ΔΟΛ//2014--Καθορισμός διοικητ.διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογ.ενημερότητας μέσω ΚΕΠ
ΕΓΚ 3/2014--ΕΓΚ ΣΕΣΣ 3/14:Koιν.ά.12 ν.4174/13 περί αποδ. ενημερότητας και βεβ. οφειλής ισχύει με το
αρ.41 ν.4223/13
ΠΟΛ 1287/2013--Π.1287:Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΟΛ 1275/2013--Π.1275:Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΑΆ 170)
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ΠΟΛ 1278/2013--Π.1278:Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος
στο Ελληνικό Δημόσιο
ΠΟΛ//2013--Π.1287:Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
ΠΟΛ//2013--Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α` 170), όπως ισχύει
ΠΟΛ//2013--Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 όπως ισχύει
ΠΟΛ//2013--Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
ΠΟΛ 1274/2013--Π.1274:Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄)

1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών
για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος

δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Γενικού

Γραμματέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτές,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να

υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό
ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου

δικαιώματος επ` αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την
κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.
5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας, οι προϋ-

ποθέσεις χορήγησης του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης του, οι οφειλές που

λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν το

αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσης του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν

πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγηση του, ούτε συντρέχουν οι
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προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφει-

λής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού
ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινή-

του. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και
μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χο-

ρήγηση της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικο-

νομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί με γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραμματέα να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.»
 Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 Ν.4223/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 13: Β Ι Β Λ Ι Α Κ Α Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
 Δ15//2014--ΚΦΑΣ-Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων κ` στοιχείων
 ΠΟΛ 1023/2014--Π.1023:KΦΑΣ μετά τις τροποποιήσεις ά.51 Ν.4223/13 από 1/1/14

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία

και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
2. Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ` ελάχιστον:
α) για διάστημα πέντε (5) ετών «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου
υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης » ή
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β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου

παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.

 Η περ. 2α΄συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 42 παρ.1 Ν.4223/2013.
 Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 42 παρ.2 Ν.4223/2013.

ΆΡΘΡΟ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
















ΠΟΛ 1092/2015--Π.1092:Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών,
όπως ισχύει
ΠΟΛ//2015--Π.1053:Τροπ.Απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ 179 Β) περί υποβολής καταστάσεων
φορ.στοιχείων για διασταύρωση
ΠΟΛ//2015--Τρ.απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/7.1.2014:"Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών"
ΠΟΛ 1017/2015--Π.1017:Παράταση υποβολής τριμηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερ/κού έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1201:Tροποπ.Απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 περί υποβολής καταστάσεων φορολ. στοιχείων για
διασταύρωση
1207/2014--Π.1207:Tροποπ.Απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 περί υποβολής καταστάσεων φορολ. στοιχείων για
διασταύρωση
Δ15//2014--Υποβολή καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από ξενοδοχειακές επιχ/σεις
ΠΟΛ//2014--Π.1149:Τροποπ. Απόφ. ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ 179 Β΄)«Υποβολή καταστάσεων
φορ.στοιχείων για διασταύρωση»
ΠΟΛ//2014--Π.1094:Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1072:Τροπ/ση Απόφ.ΠΟΛ.1022/14 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση»
ΕΓΚ 41/2014-- ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 41/14:Οδ. για την υποβολή καταστ.φορ.στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών από 1.1.2014
ΠΟΛ 1078/2014--Π.1078:KΦΑΣ-Οδηγίες υποβολής καταστάσεων φορ.στοιχείων από 1/1/14
ΠΟΛ//2014--Π.1050:ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού ά.27,ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1022: Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήμα-
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τος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά
την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και
στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, [συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και κατα-

λόγων προμηθευτών], πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την «κοινοποίηση» του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει

επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της

Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Οταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοίκηση

υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία
όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο

και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.

2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα
εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν
φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς

και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρό-

πος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης
και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
 Η λέξη «παραλαβή» της παρ.1 αντικαταστάθηκε από τη λέξη «κοινοποίηση»,ως άνω, με το άρθρο 42 παρ.3
Ν.4223/2013.
 Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.2 διαγράφηκαν και η λέξη «παραλαβή» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «κοινοποίη-

ση»,ως άνω, με το άρθρο 42 παρ.4 Ν.4223/2013.
 Οι παράγραφοι 3 και 4 προστέθηκαν με το άρθρο 42 παρ.5 Ν.4223/2013.

Άρθρο 15: Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Α Π Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Υ Σ



ΑΠΟΦ 1091/2015--Π.1091:ΚΦΕ-Tροπ.ΠΟΛ.1051/15 περί βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών
από επιχ.δραστηρ. έτ.2014
ΠΟΛ//2015--Π.1051:ΚΦΕ-Τύπος,περιεχόμενο,βεβαίωση αποδοχών,συντάξεων & αμοιβών από επιχειρ.δραστ/τα
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ΠΟΛ//2015--Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ//2015--Π.1027:Παράταση δήλωσης πληροφορ.στοιχείων μίσθωσης από εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων
ΠΟΛ//2015--Π.1054:Tροποπ.ΠΟΛ 1033/14 για υποχρεώσεις πιστωτικών κ`χρηματοδ. ιδρυμάτων, Ταχυδρομείων κλπ
ΠΟΛ 1030/2015--Π.1030:ΓΓΔΕ-Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
ΠΟΛ 1180/2014--Π.1180:Φοροδιαφυγή-Αναφορές φορολογικών κλπ αδικημάτων-Συνεργασία & ανταλλαγή πληροφοριών βάσει ν.3691/08
ΠΟΛ//2014--Π.1123:Ηλεκτρονική μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας, στοιχείων ΔΑΣΤ και προσωπικών
στοιχείων φορολογουμένων
ΠΟΛ//2014--Π.1094:Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1050:ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού ά.27,ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1033:Υποχρεώσεις πιστωτικών & χρηματοδ.ιδρυμάτων,ιδρυμάτων πληρωμών, Ταχυδρομείων κλπ(ά.15 Ν.4174/13)
ΠΟΛ//2014--Π.1039:ΚΦΕ-Βεβαίωση αποδοχών,συντάξεων,αμοιβών ελευθ.επαγγ. κλπ. & υποβολή μέσω
διαδικτύου
ΠΟΛ//2014--Π.1038:Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
ΠΟΛ//2013--Π.1282:Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ//2014--Π.1013:Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μέσω
διαδικτύου
ΠΟΛ 1013/2014--Π.1013:KΦΕ-Ηλεκτρονική δήλωση πληροφ.στοιχείων μισθώσεων ακινήτων
ΠΟΛ 1282/2013--Π.1282:Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης
αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13

1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, οι κρατικές υπηρεσίες

και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελι-

κών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει
την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν στη Φο-

ρολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους

εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση
πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμό-

διων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια

του αρμόδιου Εισαγγελέα. Πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέμησης της

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομο-

κρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική
Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3691/2008», με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
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3. Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα,

όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα
επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματο-

λογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για

τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοι-

χείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται
στην παράγραφο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύνα-

ται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο
πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.
4. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση, με την οποία ορίζονται ορισμένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με φορολογούμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των
πληροφοριών, καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των
πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές τους με τον φο-

ρολογούμενο. Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο α-

παιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται:
α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούμενου,
β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο,
γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούμενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το
πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 42 παρ.6 Ν.4223/2013.

Άρθρο 16: Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Ε Ξ Ε Ν Η Γ Λ Ω Σ Σ Α
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ΠΟΛ//2015--Π..1058:ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
ΠΟΛ 1060/2015--Π.1060:KΦΕ-Υποβολή δήλωσης φ.εισοδ.νπ, καταβολή φόρου πίστωση φόρου αλλοδαπής,
προκαταβολή φόρου κλπ
ΠΟΛ//2014--Π.1094:Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1050:ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού ά.27,ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1026:Καθορισμός δικαιολογητικών για πίστωση φόρου αλλοδαπής (ά.9 ν.4172/13,ά.16
ν.4174/13)

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ζητά από τον φορολογούμενο να υποβάλει, σε επίσημη μετά-

φραση στην ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για

τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουμένου. Ο Γενικός Γραμματέας θέτει
εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορολογουμένου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα,

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε..
 Το παρόν άρθρο, όπως έχει τροποποιηθεί, περιελήφθη στην "κωδικοποίηση διατάξεων για την πρό-

σβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία" του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015)
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Άρθρο 17: Δ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν – Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο



ΠΟΛ//2014--Π.1123:Ηλεκτρονική μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας, στοιχείων ΔΑΣΤ και προσωπικών
στοιχείων φορολογουμένων
ΠΟΛ//2014--Π.1098:Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του

Υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με
αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκο-

ντα της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
και δύνανται να τα αποκαλύπτουν μόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης «και μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικημάτων,

γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης «οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης ή
αστικής υπόθεσης με διάδικο το Δημόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης»
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διεθνείς συμβάσεις, το ν.

4170/2013 στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, καθώς και τη νομοθεσία για τη δικαστική συνδρομή,

ε) «υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης», εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική
Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
των φορολογουμένων προς αυτούς τους φορείς και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεων τους,
στ) σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων οργανισμών
με αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων ή

επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους «καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή ε-

ξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010, όπως

ισχύει, στην οποία ορίζεται η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου των
στοιχείων.»
«ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο ν. 3691/2008, όπως ισχύει.»
«θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση
φορολογικού απορρήτου,
ι) σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεως τους, και
μόνο καθ` ο μέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να διακριβωθείη φορολογική ή η
επαγγελματική υπόσταση άλλου φορολογουμένου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.»
2. Τα πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν γνώση απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών, σύμφωνα με την
παράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η

χρήση των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χορηγήθηκαν.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, κάθε

πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία προστατεύονται με φορολογικό

απόρρητο οφείλει να μην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογική Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και περιλαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες ή στοιχεία.
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4. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο,
κατόπιν αιτήσεως, με την έγγραφη συναίνεση του φορολογουμένου.
[ Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να προβλέπονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες χορηγούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης].
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση μη τήρησης
των διατάξεων του.
 Οι μέσα σε « » λέξεις της παρ.1α΄ προστέθηκαν με το άρθρο 42 παρ.8 Ν.4223/2013.

 Οι περιπτώσεις β` γ` και ε` της παραγράφου 1,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 42 παρ.7

Ν.4223/2013, ,τροποποιήθηκαν ως άνω

με την υποπαρ.Δ.2

περ.3

άρθρου πρώτου Ν.4254

/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε
αυτές.

 Η περίπτωση 1.στ΄,όπως είχε τροποποιηθεί με την υποπαρ. Δ.2 περ.3 άρθρου πρώτου Ν.4254/ 2014,

τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 33 παρ.5.β. Ν.4258/2014.

 Οι περιπτώσεις 1. ζ΄και η΄προστέθηκαν με το άρθρο 42 παρ.9 Ν.4223/2013.

 Οι περιπτώσεις 1. θ` και ι` προστέθηκαν

με την υποπαρ. Δ.2

περ.3.ε άρθρου πρώτου Ν.4254

/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε
αυτές.

 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 διαγράφηκε με το άρθρο 42 παρ.10 Ν.4223/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 18: Υ Π Ο Β Ο Λ Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ






ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΑΠΟΦ 1096/2015--Π.1096:Τύπος κ` περιεχόμενο της δήλωσης ειδ.φόρου επί των ακινήτων 2015
κ`διαδικασία υποβολής αυτής
ΠΟΛ//2015--Π.1074:ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΠΟΛ//2015--Π.1049:ΦΠΑ-Τροπ.ΠΟΛ 1198/14 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης
φόρου
ΠΟΛ//2015--Π.1040:ΦΠΑ-Τρόπος υποβολής δήλωσης φόρου για πράξεις που διενεργήθηκαν το 2014 από
αγρότες φπ
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ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών
ΔΕΛ//2014--ΚΦΔ- Οδηγίες κοινοποίησης εντολών ελέγχου κλπ σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--Π.1224:Τροπ/ση απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1052/14 περί τύπου και περιεχομένου Ε9 φπ και νπ 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ//2014--Π.1217:ΚΦΕ-Δήλωση,απόδοση
παρακρ/θέντος
φόρου
από
μισθούς,συντάξεις,
εισφ.αλληλεγγύης(τροπ.ΠΟΛ.1049/14)
ΑΠΟΦ 1200/2014--Π.1200:Φορ.Κεφαλ.-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φπ & νπ
(βλ. & ΠΟΛ.1052/14)
ΠΟΛ//2014--Π.1198:ΦΠΑ-Tύπος κ` περιεχόμενο δήλωσης από 1/1/2015 κ` εφεξής
ΠΟΛ 1198/2014--Π.1198:ΦΠΑ-Tύπος κ` περιεχόμενο δήλωσης από 1/1/2015 κ` εφεξής
ΠΟΛ//2014--Π.1185:ΕΝΦΙΑ - Τύπος, περιεχόμενο της δήλωσης-πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου
ΠΟΛ//2014--Π.1169:ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
ΠΟΛ//2014--Π.1147:Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτ.2014-τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία
υποβολής αυτής
ΠΟΛ//2014--Π.1146:ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά
αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ//2014--Π.1126:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ//2014--Π.1121:Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας
ΠΟΛ//2014--Π.1073:Τύπος,περιεχόμενο Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης ΦΜΥ αξιωματικών και μελών κατώτ. πληρώματος πλοίου
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
Δ6Γ//2014--Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων, υπευθύνων δηλώσεων κλπ για την εφαρμογή του ν.
4174/2013
ΠΟΛ//2014--Π.1049:Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του ΦΜΥ
ΠΟΛ//2014--Π.1052:Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ε9 φπ και νπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1048:Τρόπος υποβ. δήλ. & απόδ. φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλ. υπηρεσίες
ΠΟΛ 1043/2014--Π.1043:Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε
φόρο (άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--Π.1040:ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ//2014--Π.1043:Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΕΓΚ 23/2014-- ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 23/14:Τύπος κ` περιεχόμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων φπ κ` νπ έτ.2014
(ΠΟΛ.1052/14)
ΠΟΛ//2014--Π.1046:Τύπος & περιεχόμενο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ, αμοιβών από Ελευθ. Επαγγέλμ. &
Εμπορ. Επιχειρήσεις
ΠΟΛ 1011/2014--Π.1011:Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από
μερίσματα κλπ
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ΠΟΛ//2014--Π.1031:Χρόνος-τρόπος απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών & παρακρατηθ.επί μερισμάτων
ΠΟΛ//2014--Π.1025:Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ν.4172/13
ΠΟΛ//2014--Π.1027:Παρακράτηση φόρου εισοδήματος εργοληπτών τεχνικών έργων και ενοικιαστών προσοδοφόρων ακινήτων
ΠΟΛ 1031/2014--Π.1031:Χρόνος κ`τρόπος απόδοσης του προκατ.φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών
ΥΑ ΠΟΛ//2014--Π.1037:Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014, Ν.Κεφαλληνίας
ΠΟΛ 1014/2014--Π.1014:Δήλωση απόδοσης παρακρ.φόρ.15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας
ΠΟΛ//2014--Π.1014:Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας
ΠΟΛ//2014--Π.1011:ΚΦΕ-Περί υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα
από μερίσματα,τόκους κλπ
ΠΟΛ 1287/2013--Π.1287:Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΟΛ//2013--Π.1287:Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα

1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.
«Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου
από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.»
2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται:
α) η μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα
τυχόν «συνοδευτικά έγγραφα» αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
«δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».
«ε) ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.ΙΑ, η δια-

δικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης
της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια [για την εφαρμογή του
παρόντος].»
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3. Ο φορολογούμενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά ανίκανου ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, και

σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ο νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλωσης με την υπογραφή του.
[Η βεβαίωση παρέχεται και μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής].
4. Εάν μία φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, η
φορολογική δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 Ν.4223/2013.

 Η περίπτωση 2.β΄τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 43 παρ.2 Ν.4223/2013.
 Η περίπτωση 2.δ`προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.2 Ν.4223/2013.

 Η περίπτωση ε` προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.4223/2013, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 59

παρ.2 του αυτού νόμου, ισχύει από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.

 Οι λέξεις «για την εφαρμογή του παρόντος» στο τέλος της περ.ε΄ διαγράφηκαν με το άρθρο 52 παρ.8

Ν.4276/2014. `Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με τη παρ.16.α του αυτού άρθρου και νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 διαγράφηκε με το άρθρο 43 παρ.3 Ν.4223/2013.

Άρθρο 19: Υ Π Ο Β Ο Λ Η















ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 1104/2015--Π.1104:ΦΠΑ-Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή
ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΠΟΛ//2015--Π.1074:ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΠΟΛ//2015--Π.1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών
ΔΕΛ//2014-ΚΦΔ- Οδηγίες κοινοποίησης εντολών ελέγχου κλπ σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
ΑΠΟΦ 1250/2014--Π.1250: ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε
νομικά πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--Π.1247:ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ
Ν.Φωκίδας για το 2014/15
ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--Π.1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ//2014--Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ 1177/2014-- ΚΦΕ-Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής βάσει διατάξεων ν.2238/94 κ` Ν.4172/13
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ΠΟΛ 1174/2014--:ΚΦΔ-Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορ.εισοδ.φπ ετών 2013 κ¨προηγούμενα(
ά.19 Ν.4174/14)
ΠΟΛ 1164/2014-- ΚΦΕ-Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φπ & ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ΠΟΛ//2014--Π.1126:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ 1107/2014--ΦΠΑ -Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων
ΠΟΛ 1043/2014--Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1059/2014--Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--Π.1047:ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
ΠΟΛ//2014--1043:Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΟΛ//2013--.1287:Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική
Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υπο-

βολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει
θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγ-

χου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής
Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Άρθρο 20: Δ Η Λ Ω Σ Η Μ Ε Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Ξ Η
1. Οταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλω-

σης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική
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και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα

αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό
«της φορολογητέας ύλης για την οποία» διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών

από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης

της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.
«2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας

ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.»
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλα-

ξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε «εμπρόθεσμα» για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η
επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της

επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.»
 Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 43 παρ.4

Ν.4223/2013.

 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 43 παρ.5 Ν.4223/2013.
 Η λέξη «εμπρόθεσμα» προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.6 Ν.4223/2013.



Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 Ν.4223/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 21: Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η Σ






ΠΟΛ 1093/2015--KΦΕ-Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών εμποροβιομ/κών εταιρειών
α.ν.89/67
ΑΠΟΦ Κ.Ε//2015--ΓΓΔΕ - Περί της υπαγωγής συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης
ΑΠΟΦ ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών
ΑΠΟΦ ΔΕΛ//2014--Φορ.Ελεγχος-Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδομηλικών συναλλαγών επί μετασχημ.
ΠΟΛ//2014--1144:Τροπ.ΠΟΛ 1097/14 περί υπόχρεων σε τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
ά.21 ΚΦΔ
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ΠΟΛ//2014--1097:Περιεχόμενο φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών ά. 21 ΚΦΔ

1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-

ματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης.
Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχει-

ρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα

πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.
2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)

ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5)
εκατομμύρια ευρώ «ανά φορολογικό έτος»,
ή

β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες

(200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα
πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ «ανά φορολογικό έτος».

3.«Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίω-

σης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος

του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.»
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε

φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 2
του παρόντος.»

4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ` όλο το χρονικό διάστημα, για

το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε

ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από τον
υπόχρεο.
5. «Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται
γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στους Φακέλους
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και που οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο

οφείλει να ενημερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παρα-

πάνω μεταβολή λαμβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικων Συναλλαγών της παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό

έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση
του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρ-

κεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη-

μοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισμός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες
όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε σε ετήσια είτε μόνιμη βάση.»
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο
και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον
Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις

οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών «και» οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή
του περιθωρίου κέρδους [και ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης].

«Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των

αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.»


Η λέξη «ετησίως» των περ. 2. α΄και β΄αντικαταστάθηκε από τη φράση «ανά φορολογικό έτος»

ως άνω με

το άρθρο 44 παρ.1 Ν.4223/2013.


Το πρώτο εδάφιο της παρ.3,όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 44 παρ.2 Ν.4223/2013, αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ.Δ.2 περ.4 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της

αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται

και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.



Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.3 Ν.4223/2013.

Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Δ.2 περ.4 άρθρου πρώτου

Ν.4254/ 2014,.

Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές



Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.6 διαγράφηκαν και η λέξη «και» προστέθηκε μετά τη λέξη «συναλλαγών» με
το άρθρο 44 παρ.4 Ν.4223/2013.



Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.4 Ν.4223/2013, και αντικαταστάθηκε ως

άνω με την υποπαρ.Δ.2 περ.4 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπα-

ραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν
από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 22: Π Ρ Ο Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΠΟΛ 1284/2013--ΚΦΕ-Ενδοομιλική τιμολόγηση:προέκριση, αναθεώρηση, ανάκληση κ` ακύρωσή της
(ά.22 Ν.4174/13)
ΠΟΛ//2013--Διαδικασία για προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αναθεώρηση,ανάκληση
και ακύρωση της.

1. Συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές

τους με το κεντρικό, καθώς και με τα «συνδεδεμένα πρόσωπα»,του κεντρικού τους στην αλλοδαπή,
καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση δύνανται να

υποβάλουν στον Γενικό Γραμματέα αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση
συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με «συνδεδεμένα πρόσωπα».
2. Αντικείμενο της προέγκρισης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη

χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.
Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα
που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
3. Ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική

απόφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος

της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η χρονική ισχύς της
δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης προέγκρισης.
4. Οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων

προσώπων, εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συ-

ναλλαγών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι
τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές, οι περιστάσεις και οι όροι στις οποίες αυτή βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες διατά-

ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο αφορά η απόφαση
προέγκρισης.
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5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν

αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραμματέα, στις εξής
περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλμένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη
την τήρηση των οριζομένων στην απόφαση προέγκρισης,

γ) σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας
διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογουμένου.
Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης,

η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσματα που ορίζονται στην παράγραφο 4,
αρχής γενομένης από την έκδοση της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια
ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιμες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση

προέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ή πλημμελειών που αποδίδονται στον
φορολογούμενο,

β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που ορίζονται στην
απόφαση προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών στις
οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται
από την απόφαση προέγκρισης,
γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης μεταβολή των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρηση της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
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Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό σημείο που
ορίζεται με την απόφαση ακύρωσης.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία
για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία για

την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την
ακύρωση της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδι-

κασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.


Οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεμένες εταιρείες» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις



Οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» της παρ.2 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «συνδεδεμένα πρόσω-

«συνδεδεμένα πρόσωπα»,ως άνω με το άρθρο 44 παρ.5 Ν.4223/2013.

πα» με το άρθρο 44 παρ.6 Ν.4223/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23: Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ε Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ













ΠΟΛ//2015--1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΔΕΛ//2014--ΚΦΔ- Οδηγίες κοινοποίησης εντολών ελέγχου κλπ σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
ΑΠΟΦ 1250/2014--Π.1250: ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε
νομικά πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--Π.1247:ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ
Ν.Φωκίδας για το 2014/15
ΠΟΛ//2014--1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών
2010-2013
ΠΟΛ//2014--.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΠΟΛ//2014--1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ 1059/2014--1059:Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--1047:ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
ΔΕΛ//2013--Συμπληρωματικές οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων
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1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την

εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την

καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοι-

χεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε
τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις «και μέσα μεταφοράς» που χρησιμοποιούνται για τη
διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες "και χρησιμοποιώντας
μεθόδους" που προβλέπονται στον Κώδικα.
2. Ο έλεγχος «εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων» του φορολογούμενου που διενεργείται
από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:
α) Η Φορολογική Διοίκηση «δύναται να» διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος,
καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της.
β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε

άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός
έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
«Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφαση του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
παρούσης περίπτωσης.»
 Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 45 παρ.1 Ν.4223/2013.
 Οι λέξεις "της δήλωσης" της παρ.2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 45 παρ.2 Ν.4223/ 2013.

 Οι λέξεις «δύναται να» προστέθηκαν με το άρθρο 45 παρ.3 Ν.4223/2013.

 Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ.4 Ν.4223/2013.

Άρθρο 24: Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Α Β Ι Β Λ Ι Α Κ Α Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α


ΔΕΛ//2013--Συμπληρωματικές οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, κα-

θώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή

αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο ορι-

ζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούμενο ή τον

φορολογικό εκπρόσωπο του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και
να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού
ελέγχου.
2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Φορολογική Διοίκηση έχει δι-

καίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, κας και στα λογιστικά προγράμματα και
τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η Φορολογική Διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία
που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα

ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να
διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.
«4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία

υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και τον ίδιο

τον φορολογούμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπο του

ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης τους ή φορολογικό εκπρόσωπο τους. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του
προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθε-

ση θυροκολλείται. Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.»


Η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ.5 Ν.4223/2013.

Άρθρο 25



ΠΟΛ//2014--1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΔΕΛ//2013--Συμπληρωματικές οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων

1. Ο οριζόμενος «ή οι οριζόμενοι», από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογι-

κού ελέγχου, υπάλληλος «ή υπάλληλοι», «φέρουν», έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορο-
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λογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα,«ή από εξουσιοδοτημένα από
αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής,
β) το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου «ή των υπαλλήλων στους οποίους» έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του
φορολογούμενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) το χαρακτηρισμό «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δημοσιεύεται.
2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλ-

ληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητας του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν
την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά

το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την

ολοκλήρωση του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και
εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του
φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογι-

κού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύναται
να παραταθεί άπαξ κατά έξι (6) μήνες. Περαιτέρω παράταση μέχρι έξι (6) ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για

την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία
επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το
οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό
έλεγχο.
6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζό-

μενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. Ο

οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί
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στη διάθεση του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή

και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι από-

δειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.
7. Ειδικά προκειμένου για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής

ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να περιλαμβάνει, αντί των υπό γ` και δ` στοιχείων, την πε-

ριοχή του ελέγχου ή/και το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Ο χρόνος διενέργειας

του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι και εκτός του επισήμου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης.
8. (7) Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει
απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια

του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν
αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.»
 Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση β΄της παρ.1 τροποποιήθηκαν ως άνω με την υποπαρ. Δ.2 περ.5 άρθρου πρώτου
Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
 Η πιο πάνω νέα παράγραφος 7 προστέθηκε και η αρχική παράγραφος 7 αναριθμήθηκε σε παρ.8 με την υποπαρ. Δ.2
περ.6 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε
αυτές.
 Το άρθρο 25 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 45 παρ.6 Ν.4223/2013.

Άρθρο 26
Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύ-

νου, ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα, και
δεν δημοσιοποιούνται.


Το άρθρο 26 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 45 παρ.7 Ν.4223/2013.
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Άρθρο 27: Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι





ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΠΟΛ 1259/2014--KΦΔ-Οδηγίες εφαρμογής ΠΟΛ 1050/14 περί προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ βάσει
α.27 Ν.4174/13
ΠΟΛ 1180/2014--Φοροδιαφυγή-Αναφορές φορολογικών κλπ αδικημάτων-Συνεργασία & ανταλλαγή πληροφοριών βάσει ν.3691/08
ΠΟΛ//2014--Π.1094:Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ//2014--Π.1050:ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού ά.27,ν.4174/13

1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσ-

διορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,
δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογου-

μένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά
παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγ-

χου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 28: Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ





ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών
ΠΟΛ//2014--Π.1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς
κλπ
ΠΟΛ 1228/2014--KΦΕ-Πρόσθετες οδ. χειρισμού υποθέσεων αποσταλθέντων εμβασμάτων στο εξωτερικό
2009-11
ΔΕΛ//2013--Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
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1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, [εφόσον προκύπτει διαφορο-

ποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο φορολογούμενος,
καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση] «ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος».
Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο

διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει «εγγράφως» τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20)
ημερών από την «κοινοποίηση» της έγγραφης γνωστοποίησης.
2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,

εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση

που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται
στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση

έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει
εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε
υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.
3. Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα.



Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 45 παρ.8-10 Ν.4223/2013.

Άρθρο 29: Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η
Ως προς την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 25 του ν.4170/2013 (Α 163), που ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/16/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
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Άρθρο 30: Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Υ




ΠΟΛ//2014--Π.1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς
κλπ
ΠΟΛ//2014--Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ//2014--Π.1202:ΚΦΔ-Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων & επιστρεπτέων ποσών βάσει ά.30 ν.4174/13

1. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής

οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για
ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για μια ή περισσότερες φορολογι-

κές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική
οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρε-

πτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόμενο, η διαδικασία και οι εξαιρέσεις
από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση είναι αρμόδια να εκδίδει τις ακόλουθες πράξεις προσδιορισμού φόρου:
α) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου,
β) πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου,
γ) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και
δ) πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου.




Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 46 παρ.1 Ν.4223/2013,
ΒΛ. ΚΑΙ άρθρο 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του αυτού (4223/2013) νόμου.
Σύμφωνα με τις παρ.29 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/2013:"29. Για

τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται από 1.1.2015. Κατ` εξαίρεση για
τις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα».

Άρθρο 31: Α Μ Ε Σ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Υ




ΑΠΟΦ 1104/2015--ΦΠΑ-Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή
ΠΟΛ//2015--Π.1074:ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΠΟΛ 1060/2015--KΦΕ-Υποβολή δήλωσης φ.εισοδ.νπ, καταβολή φόρου πίστωση φόρου αλλοδαπής, προκαταβολή φόρου κλπ
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ΠΟΛ//2014--Π.1217:ΚΦΕ-Δήλωση,απόδοση
παρακρ/θέντος
φόρου
από
μισθούς,συντάξεις,
εισφ.αλληλεγγύης(τροπ.ΠΟΛ.1049/14)
ΠΟΛ//2014--Π.1126:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ//2014--Π.1121:Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας
ΠΟΛ 1107/2014--ΦΠΑ -Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων
ΠΟΛ//2014--Π.1049:Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του ΦΜΥ
ΠΟΛ//2014--Π.1048:Τρόπος υποβ. δήλ. & απόδ. φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλ. υπηρεσίες
ΠΟΛ 1043/2014--Π.1043:Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε
φόρο (άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ//2014--Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ//2014--Π.1040:Τύπος δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος νπ για το 2014- δικαιολογητικά-ηλεκ/κή
υποβολή
ΠΟΛ//2014--Π.1046:Τύπος & περιεχόμενο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ, αμοιβών από Ελευθ. Επαγγέλμ. &
Εμπορ. Επιχειρήσεις
ΠΟΛ//2014--Π.1031:Χρόνος-τρόπος απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών & παρακρατηθ.επί μερισμάτων
ΠΟΛ//2014--Π.1025:Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ν.4172/13
ΠΟΛ 1031/2014--Π.1031:Χρόνος κ`τρόπος απόδοσης του προκατ.φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών
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1. «Αμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω
ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωση του, σύμφωνα με το άρθρο 19

του Κώδικα, καταβάλλοντος την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου.
Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον
αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Άρθρο 32: Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Υ





ΠΟΛ//2015--Π.1101:ΚΦΕ-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων οικ.έτ.2013
ΠΟΛ//2015--Π.1088:ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΔΕΑ//2015-ΚΦΕ-Διαχείριση εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων προηγούμενων
ετών
ΠΟΛ 1060/2015--KΦΕ-Υποβολή δήλωσης φ.εισοδ.νπ, καταβολή φόρου πίστωση φόρου αλλοδαπής, προκαταβολή φόρου κλπ














ΠΟΛ//2015--Π.1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΑΠΟΦ 1250/2014--ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε νομικά
πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ Ν.Φωκίδας
για το 2014/15
ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--Π.1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ//2014--Π.1215:Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ//2014--Π.1146:ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά
αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣΜ(Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ 1059/2014--Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--Π.1047:ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.

1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση «δεν

συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου», η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου [την οποία κοινοποιεί στον φορολογούμενο].
2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση
της η Φορολογική Διοίκηση.
3. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετι-

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


Οι μέσα σε « » λέξεις της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω και οι μέσα σε [ ] λέξεις διαγράφηκαν με
το άρθρο 46 παρ.2 Ν.4223/2013.

Άρθρο 33


ΑΠΟΦ ΔΕΣ//2014--Γ.Γ.Δ.Ε - Ενημέρωση φορολογούμενων για εκπλήρωση φορ. υποχρεώσεων τους
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Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωση του να υποβάλει φορολογική δήλωση
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη

φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεση της και αφορούν
ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Γε-

νικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ` εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»


Το άρθρο 33 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 46 παρ.3 Ν.4223/2013.

Άρθρο 34 : Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Υ















ΠΟΛ//2015--Π.1011:ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΑΠΟΦ 1250/2014--Π.1250: ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε
νομικά πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--Π.1247:ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ
Ν.Φωκίδας για το 2014/15
ΠΟΛ//2014--Π.1240:ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών 2010-2013
ΠΟΛ//2014--Π.1239:ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ//2014--Π.1227:Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς
κλπ
ΠΟΛ//2014--Π.1231:ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ//2014--Π.1232:ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ 1164/2014--Π.1164: ΚΦΕ-Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φπ &
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νπ που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος εταιρειών που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστ. πράξης διορθ. προσδ. φόρου εισοδ. τραπεζικών & ασφαλιστ. επιχειρήσεων που
δεν εφαρμ. Δ.Λ.Π.
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ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθ. προσδιορ. φόρου εισοδήμ. νπ παρ. 4 ά. 2 ν. 2238/94 χρήσεων
έως 31.12.13
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσ. πρoσώπων χρήσεων έως 31.12.13
ΠΟΛ 1059/2014--Π.1059:Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ//2014--ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου,
εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν

ανακριβής ή εσφαλμένος. Ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου «που εκδίδεται κατόπιν πλήρους

φορολογικού ελέγχου,» υπόκειται σε μεταγενέστερη διόρθωση, μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του «Κώδικα» . Ο φορολογούμενος δύναται
να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση υποβολής
τροποποιητικής δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του

φόρου. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση.
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούμενο και δεν έχει
εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.»


Οι μέσα σε " " λέξεις και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 34 προστέθηκαν με το άρθρο 46 παρ.2 Ν.4223/2013.

Άρθρο 35 : Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Υ
1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να εκδίδει πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου μετά την

έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση είσπραξη του φόρου, εφόσον υπάρχουν
συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε
κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο

πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 63 του Κώδικα, ο φορολογούμενος
δύναται να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου απευθείας ενώπιον του

αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου αμφισβητώντας τη συνδρομή των περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου.
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2. Ο φορολογούμενος είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φορολογική οφειλή που ορίζεται από τον προ-

ληπτικό προσδιορισμό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το
συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται μέχρι
την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης.
3. Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός
ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου.

Άρθρο 36: Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η




ΠΟΛ1011/2015--ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου
ΠΟΛ 1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΟΛ1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
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1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορ-

θωτικού προσ διορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους «εντός του οποίου
λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης».
«Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η
έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.»
2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει « αρχική ή» τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους
της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για

τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από
τη Φορολογική Διοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την

έκδοση απόφασης «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης» και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.

3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους «εντός του
οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης».
4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φό-

ρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προ-

σαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου
δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 Ν.4281/2014.

 Το άρθρο 36 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 46 παρ.5-7 Ν.4223/2013.
 ΠΡΟΣΟΧΗ :Σύμφωνα με τη παρ. 11 άρθρου 66 του παρόντος, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/2013
:11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να
έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.
Κατ` εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν
έχει παραγραφεί"

Άρθρο 37: Έ Κ Δ Ο Σ Η














ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΟΛ1101/2015--ΚΦΕ-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων οικ.έτ.2013
ΠΟΛ1088/2015--ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΔΕΑ//2015--ΚΦΕ-Διαχείριση εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων προηγούμενων
ετών
ΠΟΛ1011/2015--ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου
ΑΠΟΦ 1250/2014-- ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε νομικά
πρόσωπα
ΑΠΟΦ 1247/2014--ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ Ν.Φωκίδας
για το 2014/15
ΠΟΛ1240/2014--ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών
2010-2013
ΠΟΛ1239/2014--ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ1227/2014--Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΠΟΛ1231/2014--ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ1232/2014--ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ1215/2014--Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-7-2014
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ΠΟΛ1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νπ που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδ. φόρου εισοδήματος εταιρειών που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστ. πράξης διορθ. προσδ. φόρου εισοδ. τραπεζικών & ασφαλιστ. επιχειρήσεων που
δεν εφαρμ. Δ.Λ.Π.
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθ. προσδιορ. φόρου εισοδήμ. νπ παρ. 4 ά. 2 ν. 2238/94 χρήσεων
έως 31.12.13
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσ. πρoσώπων χρήσεων έως 31.12.13
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
ΠΟΛ//2014: ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΔΕΛ//2014--Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.
ΠΟΛ 1059/2014--Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ1047/2014--ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
ΔΕΛ//2014--Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου
ΔΕΛ//2013--Τύπος της έκθεσης ελέγχου

Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορισμού φόρου υπογράφεται από τον Γενικό
Γραμματέα ή άλλον ειδικά οριζόμενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης [και κοινοποιείται
στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου].
Η πράξη προσδιορισμού φόρου περιέχει [τουλάχιστον] τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου,
β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο,
γ) την ημερομηνία έκδοσης της πράξης,
δ) το είδος προσδιορισμού του φόρου και το θέμα στο οποίο αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,
στ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος,
[ζ) τον τόπο εξόφλησης του φόρου],
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ζ) (η) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον προσδιορισμό φόρου και
τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου,
η) (θ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αμφισβήτησης του προσδιορισμού φόρου, και
θ) («ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα»
ι) (κ`) «λοιπές πληροφορίες».
«Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου».
Με την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου «εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.»
Ο τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και της οικείας έκθεσης καθορίζεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα.




Οι πιο πάνω μέσα σε [….] φράση και λέξη διαγράφηκαν με το άρθρο 46 παρ.9 Ν.4223/2013.
Η περίπτωση ι΄αντικαταστάθηκε ως άνω και η περίπτωση κ` καθώς και το μέσα σε " " πιο πάνω εδάφιο προστέθηκαν

με το άρθρο 46 παρ.10-11 Ν.4223/2013.
Η περίπτωση ζ΄ διαγράφηκε και οι περιπτώσεις η) , θ), ι) και κ) αναριθμήθηκαν αντίστοιχα σε ζ), η), και θ) και οι
μέσα σε λέξεις στο τέλος του δευτέρου εδαφίου προστέθηκαν με την υποπαρ. Δ.2 περ.21 άρθρου πρώτου
Ν.4254/2014.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 38
1. Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευ-

θέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη,

συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον

στερείται οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας

διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν μια ή
περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση
είναι ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολο της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό

δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις ταμειακές ροές του
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος
του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειμενικές προθέσεις του

φορολογούμενου αντίκειται στο αντικείμενο, στο πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιμος, εφό-

σον οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη
σειρά διευθετήσεων φαίνεται αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα με την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλό-

μενου φόρου από τον φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, με το ποσό
που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούμενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.»


Το άρθρο 38 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 46 παρ.12 Ν.4223/2013.

Άρθρο 39 : Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Α Υ Ξ Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ



ΠΟΛ1094/2014--Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ1050/2014--ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού
ά.27,ν.4174/13
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Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 40 : Α Ρ Μ Ο Δ Ι Α Ο Ρ Γ Α Ν Α


ΠΟΛ//2013--Καθορισμ.διαδικασίας απόδοσης ειδικ.φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων,τύπου και περιεχομένου δήλωσης

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-

γής του Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης «και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων», ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.

2.Οι διαδικασίες είσπραξης» για λογαριασμό του Δημοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων «μπο-

ρούν να ανατεθούν» με απόφαση του Γενικού Γραμματέα σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύμα-

τα, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Με όμοια απόφαση καθορίζεται
ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη αυτών.
3. Ο Γενικός Γραμματέας ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έ-

χουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που
αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου «της άσκησης αγωγής διάρρηξης».
«Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.»


Οι μέσα σε λέξεις " " της παρ.1 καιι 2 προστέθηκαν με το άρθρο 47 παρ.1-2 Ν.4223/2013.
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Οι λέξεις «και της κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης» της παρ.3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το
Ν.4223/2013.

άρθρο 47 παρ.3

Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με την υποπαρ. Δ.2 περ.7.β. άρθρου πρώτου
Ν.4254/ 2014. Σύμφωνα δε με τη περ.
24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν
από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 41: Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Φ Ο Ρ Ο Υ


















ΠΟΛ.1101/2015--ΚΦΕ-Τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων οικ.έτ.2013
ΠΟΛ.1088/2015--ΚΦΕ-Φορολογικές δηλώσεις φπ φορ.έτ.2014-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ/κή υποβολή
ΠΟΛ.1074/2015--ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΠΟΛ.1034/2015--ΦΠΑ-Παράταση χρόνου υποβολής περιοδικών δηλώσεων με κατ.ημερ. υποβολής 30-1-15
ΠΟΛ.1227/2014--Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΠΟΛ.1215/2014--Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ.1217/2014--ΚΦΕ-Δήλωση,απόδοση
παρακρ/θέντος
φόρου
από
μισθούς,συντάξεις,
εισφ.αλληλεγγύης(τροπ.ΠΟΛ.1049/14)
ΠΟΛ.1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ.1156/2014--ΦΠΑ-Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου περιοδ. δηλώσεων υποβλήθ.στις 30.4.14
ΠΟΛ.1126/2014--Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ.1121/2014--Τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας
ΠΟΛ/2014-ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ.1049/2014--Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του ΦΜΥ
ΠΟΛ.1048/2014--Τρόπος υποβ. δήλ. & απόδ. φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλ. Υπηρεσίες
ΠΟΛ. 1043/2014--Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ.1043/2014--Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
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ΠΟΛ.1046/2014--Τύπος & περιεχόμενο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ, αμοιβών από Ελευθ. Επαγγέλμ. & Εμπορ. Επιχειρήσεις
ΠΟΛ.1031/2014--Χρόνος-τρόπος απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών & παρακρατηθ.επί μερισμάτων
ΠΟΛ1025/2014--Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ν.4172/13
ΠΟΛ 1031/2014--Χρόνος κ`τρόπος απόδοσης του προκατ.φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών
αμοιβών
ΠΟΛ 1014/2014--Δήλωση απόδοσης παρακρ.φόρ.15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
ΠΟΛ1014/2014--Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
ΠΟΛ//2013--Καθορισμ.διαδικασίας απόδοσης ειδικ.φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων,τύπου και περιεχομένου δήλωσης
ΠΟΛ 1276/2013--Τρόπος καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4174/2013

1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόμο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.
2. Ο φόρος καταβάλλεται με τον τρόπο που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
3. Σε περίπτωση διορθωτικού « ή εκτιμώμενου» προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου

στον φορολογούμενο. Σε περίπτωση [εκτιμώμενου προσδιορισμού ή] προληπτικού προσδιορισμού

του φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της
αντίστοιχης πράξης προσδιορισμού του φόρου.

4. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο οφειλόμενος φόρος κα-

ταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από την κοινοποίηση στον φορολογούμενο
της πράξης εκκαθάρισης του φόρου που προκύπτει με βάση το διατακτικό της απόφασης μήνα και
η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.



Οι λέξεις « ή εκτιμώμενου» της παρ.3 προστέθηκαν και οι μέσα σε [ ] λέξεις αυτής διαγράφηκαν με το άρθρο 47 παρ.3
Ν.4223/2013.

Σύμφωνα με τη παρ. 8 άρθρου 50 Ν.4223/2013,: "8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4 και 30 παρ. 1
αυτού".

Άρθρο 42 : Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Φ Ο Ρ Ο Υ


ΠΟΛ.1104/2015--ΦΠΑ-Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή
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ΠΟΛ. 1089/2015--ΦΠΑ-Τροπ.ΠΟΛ 1066/13 περί επιστροφής φόρου σε αγρότες ειδικού καθεστώτος
ΠΟΛ1202/2014--ΚΦΔ-Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων & επιστρεπτέων ποσών βάσει ά.30 ν.4174/13
ΠΟΛ1212/2014--ΦΠΑ- Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για πράξεις άνευ ΦΠΑ,με δικαίωμα έκπτωσης
ΠΟΛ 1183/2014--KΦΕ-Περί επιστροφής φόρου εισοδήματος για νπ κερδοσκοπικού χαρακ.
(Τροπ.ΠΟΛ1287/13)
ΠΟΛ.1183/2014--KΦΕ-Περί επιστροφής φόρου εισοδήματος για νπ κερδοσκοπικού χαρακ.
(Τροπ.ΠΟΛ1287/13)
ΠΟΛ 1164/2014-- ΚΦΕ-Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φπ & ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ΠΟΛ 1107/2014--ΦΠΑ -Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων
ΠΟΛ//2014--Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
ΠΟΛ 1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΟΛ.1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει
τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό
διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.
«Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της

χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού
αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες.»
3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογουμένου, το επι-

στρεπτέο ποσό παρακρατείται με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου.
«4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεωστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού
φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.»
«5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.»




Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 Ν.4281/2014.
Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.5 Ν.4223/2013.
Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.6 Ν.4223/2013.
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Άρθρο 43 :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ






ΠΟΛ 1189/2014--KΦΔ-Οφειλές υπαγόμενες σε ρύθμιση α.43 Ν.4174/13
ΠΟΛ 1278/2013--Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
ΠΟΛ//2013--Θέματα εφαρμογής προγράμματος ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις
(άρθ.43 ν.4174/2013)
ΠΟΛ//2013--Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
ΠΟΛ 1277/2013--Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013

1. Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν «ή μετά» τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου,
η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών
οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι

αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι
έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ` εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να
εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.
2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:
α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα
τελευταία πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη
δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία απο-

δεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης
των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών
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ή γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή
άλλο εμπράγματο βάρος.
3. Φορολογούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4. Η πρώτη δόση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογουμένου για την έγκριση του προγράμματος. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου
μήνα. Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση με ποσοστό δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εμπροθέσμως σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται μαζί με την προσαύξηση το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
5. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών παύει να ισχύει με συνέπεια την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων μέτρων εκτέλεσης, εάν ο
φορολογούμενος:
α) δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα,
γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά
την περίοδο του προγράμματος ρύθμισης οφειλών,
δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών.
6. Η υπαγωγή του φορολογούμενου σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την
υποχρέωση καταβολής τόκων επί των ρυθμιζόμενων φορολογικών οφειλών.
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.»
«8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλο-

μένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από
αίτηση του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώ-

ρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»




Οι λέξεις «ή μετά» προστέθηκαν με το άρθρο 47 παρ.7 Ν.4223/2013.
Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.7 Ν.4223/2013.
Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν.4223/2013, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2 του αυτού νόμου,
ισχύει από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.
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Άρθρο 44 : Σ Ε Ι Ρ Α Ε Ξ Ο Φ Λ Η Σ Η Σ
1. Οι καταβολές χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένου φόρου εξοφλούν την υποχρέωση του
φορολογούμενου με την ακόλουθη σειρά:
α) έξοδα είσπραξης,
β τόκος επί του φόρου,
γ) πρόστιμα που σχετίζονται με το φόρο,
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να κατανέμει κάθε καταβολή σε οποιονδήποτε οφειλόμενο
φόρο:
α) εάν ο φορολογούμενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο συγκεκριμένο φόρο ή
φορολογική περίοδο αφορά η πληρωμή, ή
β) εάν η καταβολή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα.


Σύμφωνα με τη παρ. 12 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/2013:"12. Οι
διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2016. Μέχρι και
την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού,
οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής".

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 45 : Α Π Α Ρ Ι Θ Μ Η Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ω Ν Τ Ι Τ Λ Ω Ν


ΠΟΛ 1060/2015--KΦΕ-Υποβολή δήλωσης φ.εισοδ.νπ, καταβολή φόρου πίστωση φόρου αλλοδαπής, προκαταβολή φόρου κλπ
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1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου.
2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι:
α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει
ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου [που κοινοποιείται στον φορολογούμενο],
γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του
φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού
του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του
φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή [όπως κοινοποιείται
στον φορολογούμενο],
«ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις»
«η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»



Οι μέσα σε [ ] λέξεις των περιπτώσεων β΄και στ΄διαγράφηκαν με το άρθρο 47 παρ.8 Ν.4223/ 2013.
Η περίπτωση ζ΄αντικαταστάθηκε ως άνω και η περίπτωση η` προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.8 Ν.4223/2013.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Άρθρο 46



ΠΟΛ.1282/2013--Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ 1282/2013--Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13
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1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε επείγου-

σες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προ-

βαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινη-

τών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η

συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο

της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη

των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτε-

λεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρω-

τοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη
κλήτευση του φορολογουμένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του
Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.

5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των
περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 55 «, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που

τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β`,»αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ` και ε` της παρ.1 του άρθρου 55

του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλ-

λει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου

και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και
να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περί-

πτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό
περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολο τους.

6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από

την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρ-
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θρου 55 «, και ανεξαρτήτωςτων χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτω-

σης β`,»και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των
περιπτώσεων δ` και ε` της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου,

καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο

θέμα. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν
αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ. 4
του ιδίου άρθρου.
7. Τα μέτρα της παρ. 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.»





Οι μέσα σε « » λέξεις στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων 5 και 6 προστέθηκαν με την υποπαρ. Δ.2 περ.8 άρθρου πρώτου
Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται αι ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Το άρθρο 46 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.9 Ν.4223/2013.
Σύμφωνα με τις παρ. 21-23 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/ 2013 : "21. Οι
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφαρμόζονται και για μέτρα που το
Δημόσιο λαμβάνει ή έχει λάβει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν
δεσμευτεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α`179). 22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι προβλεπόμενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας γίνονται και από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης. 23. Οι διατάξεις των πα-

ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες
έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 μέχρι την 31.12.2013, αλλά δεν
έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα μέχρι την ημερομηνία αυτή".



Βλ. απόφ.Γεν.Γραμ.Δημ.εσόδων Υπ.Οικ. ΠΟΛ 1282/2014 "Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7
του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των
περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησης τους και
άλλων ειδικότερων θεμάτων."

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 47 : Α Τ Ο Μ Ι Κ Η


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ / ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

ΠΟΛ 1249/2014--ΚΕΔΕ- Οδ.κοιν.α) πράξεων προσδ.φόρου κλπ, β) ατομικών ειδοπ. καταβολής οφειλήςυπερημερίας
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ΠΟΛ 1280/2013--ΚΕΔΕ-Τύπος, περιεχόμενο ατομικής ειδοποίησης καταβολής ληξιπρ. οφειλής ά.47
Ν.4174/13

1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου

ή στην πράξη επιβολής [τόκων ή] προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής «η
Φορολογική Διοίκηση»

«κοινοποιεί» στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των

οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα.
2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριά-

ντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, «η Φορολο-

γική Διοίκηση» μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα [μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών].
«Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις
κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.»
3. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται:
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α) το ονοματεπώνυμο « ή επωνυμία» και τα στοιχεία του φορολογουμένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους
εκτελεστούς

τίτλους,

συμπεριλαμβανομένων

[αριθμών],

σχετικών

προθεσμιών

[ή

και]

,ημερομηνιών καταβολής «και αριθμού» δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων και η φορολογική πε-

ρίοδος ή περίοδοι «ή οι φορολογικές υποθέσεις» που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία
ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,

η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την

[επίδοση] «κοινοποίηση» της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε

διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα.

4. Η ατομική ειδοποίηση "η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή" κοινοποιείται στον
φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα καθώς και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του παρόντος άρθρου.






Οι λέξεις "τόκων ή " της παρ.1 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ και οι μέσα σε « » λέξεις των παρ. 1 και 2
αντικαταστάθηκαν
ως άνω με το άρθρο 47 παρ.10 και 11 Ν.4223/2013.
Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.2 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ και το δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.12
Ν.4223/2013.

Οι μέσα σε [ ] λέξεις της παρ.3 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ και οι μεσα σε " " λέξεις αυτής προστέθηκαν
παρ.12 Ν.4223/2013.
Οι μεσα σε " " λέξεις της παρ.4 προστέθηκαν με το άρθρο 47 παρ.14 Ν.4223/2013.

με το άρθρο 47

Σύμφωνα με τη παρ.13 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/2013:"13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής".

Άρθρο 48 : Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η




ΑΠΟΦ 1210/2014--ΓΓΔΕ-Ηλεκτρον.δημοσίευση προγραμμάτων πλειστηριασμού από το Δημόσιο για οφειλές >300.000
ΔΠΕ//2014--Συμπλήρ. ΔΠΕΙΣΑ 1120401 ΕΞ2013(Β 1867)περί εξαίρεσης από αυτεπάγγ. συμψηφισμό απαιτήσεων έναντι Δημοσίου
ΠΟΛ 1124/2014--ΓΓΔΕ-Περί αποδεικτικού ενημερότητας κ` βεβαίωσης οφειλής α.12 ΚΦΔ

1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων.
«2. Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνει-

ακή νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να συμψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.»
3. Οπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον Προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ., στον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου ή γενικότερα σε άλλο αρμόδιο όργανο νοείται στο
εξής ο Γενικός Γραμματέας.
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η πληρωμή των οποίων τελεί σε νόμιμη ή
δικαστική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επί-

σης για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούμενος
συμμορφώνεται με το πρόγραμμα.
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Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.15 Ν.4223/2013.
Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη «δικαστική» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και
μετά τη λέξη «αναστολή» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα» (άρθρο 47 παρ.15 Ν.4223/2013.

Άρθρο 49 :

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος θα
προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες

για να εγκαταλείψει τη χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη
του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να λαμβάνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο μέτρα ανα-

γκαστικής εκτέλεσης ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής [με τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Εισαγγελέα.]
2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί επίσης να εγγράφεται υποθήκη.
«3. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική
Διοίκηση μπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 939 κ.ε. του ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική

Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»



Οι μέσα σε [ ] στο τέλος της παρ.1 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ με το άρθρο 47 παρ.17 Ν.4223/2013.

Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.18 Ν.4223/2013.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 50 :



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΟΛ.1217/2014--ΚΦΕ-Δήλωση,απόδοση
παρακρ/θέντος
φόρου
από
μισθούς,συντάξεις,
εισφ.αλληλεγγύης(τροπ.ΠΟΛ.1049/14)
ΠΟΛ 1195/2014--Περί συνυπευθ/τητας ΟΤΑ για οφειλές δημοτ.επιχειρήσεων βάσει ν.4071/12 (βλ.49/14
ΓΝΜΔ ΝΣΚ)
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1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, «πρόεδροι,» διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το

χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρω-

μή του φόρου «τόκων και προστίμων» που «οφείλονται» από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης
τους. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρό-

σωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου
νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για

τους παρακρατούμενους φόρους "το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους" και κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες
από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες
οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων

των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή
εταίροι "κεφαλαιουχικών εταιρειών" με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον «δέκα (10%) τοις εκα-

τό» ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του
οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε
είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης.
4. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του
οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής ο-

ντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος "κεφαλαιουχικών εταιρειών" και αυ-

τού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον «δέκα τοις εκατό (10%)», κατά τα τρία (3) τελευταία έτη
πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων "εντός της ως άνω τριετίας" κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.
«5.Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νομικών προσώπων

και νομικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νομικού προσώπου, που έχει

τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο,

μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους
πράξεις ή παραλείψεις.
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6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται

σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα

που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63
του παρόντος εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της οικείας
πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.»
7 (5). Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νο-

μικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής
Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα
είχε στη διάθεση του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.
8. (6). Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος - μέλος της
Ε.Ε..


Οι λέξεις «πρόεδροι» και «τόκων και προστίμων» της παρ.1 προστέθηκαν και η λέξη «οφείλεται» αντικα-



Οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.2 προστέθηκαν με το άρθρο 47 παρ.20 Ν.4223/2013.



Οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό»

ταστάθηκε από τη λέξη «οφείλονται»,ως άνω,με το άρθρο 47 παρ.19 Ν.4223/2013.

και οι λοιπές μέσα σε " " λέξεις αυτής προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 47 παρ.21 Ν.4223/ 2013.


Οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό»



Οι πιο πάνω νέες παράγραφοι 5 και 6 προστέθηκαν και οι αρχικές παράγραφοι 5 και 6

και οι λοιπές μέσα σε " " λέξεις αυτής προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 47 παρ.22 Ν.4223/2013.

αναριθμήθη-

καν,αντιστοίχως, σε 7 και 8 με το άρθρο 9 παρ.3 Ν.4223/2013, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2
του αυτού νόμου, ισχύει από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

Άρθρο 51: Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
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«1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του που εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη του

έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση,
προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασμού, καθώς και στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή δια-

λυθέντος νομικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, καθώς και η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοι-

χείου του φορολογούμενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόμενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς
έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται:

α) Για όσο χρονικό διάστημα είχε χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η Φορολογική
Διοίκηση δεν μπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία.

Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της

αναστολής, β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούμενου, γ) Κατά τη διάρκεια της δι-

καστικής αμφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή της νομιμότητας της είσπραξης,

ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη
Φορολογική Διοίκηση με δικαστικό επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων που εμπί-

πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του
οποίου ο φορολογούμενος κατέστη υπερήμερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρμοδίου

οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογημένα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα, ότι η μη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογημένη.»
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κανένας νόμος περί παραγραφής δεν αποκλείει το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη από το Δημόσιο των μη καταβληθέντων φόρων ή
άλλων εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.



Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.22 Ν.4223/2013.

Σύμφωνα με τη παρ.14 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 Ν.4223/ 2013 : " Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με το χρόνο παραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρμόζονται για φόρους και λοιπά έσοδα για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά
εκτελεστό τίτλο από την 1.1.2014 και εφεξής".

Άρθρο 52 :

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 295
έως 319 του ν. 4072/2012, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία
2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 53 : Τ Ο Κ Ο Ι Ε Κ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Η Σ Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η Σ























ΠΟΛ.1074/2015--ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΑΠΟΦ Δ Ε//2014--Μεταβολή επιτοκίου εντόκων γραμματίων Δημοσίου 3μηνης διάρκειας από 10- 12-14
σε 1,80%
ΑΠΟΦ ΔΠΕ//2014--Μεταβολή επιτοκίου εντόκων γραμματίων Δημοσίου 3μηνης διάρκειας από 12-8- 14
σε 1, 75%
ΑΠΟΦ ΔΠΕ//2014--Μεταβολή επιτοκίου εντόκων γραμματίων Δημοσίου 3μηνης διάρκειας από από
15.7.14 σε 1,75%,
ΑΠΟΦ ΔΠΕ//2014--Μεταβολή επιτοκίου εντόκων γραμματίων Δημοσίου 3μηνης διάρκειας από 17.6.14 σε
1,80%,
ΠΟΛ 1181/2014--ΚΦΕ-Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολ.δηλώσεων οικ.έτους
2014
ΠΟΛ1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-7-2014
ΑΠΟΦ ΔΠΕ//2014--Μεταβολή επιτοκίων εντόκων γραμματίων Δημ. 3μηνης διάρκειας από 18-3-14 σε
3,10% κ` από 15-4-14 σε 2,45%
ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ.1156/2014--ΦΠΑ-Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου περιοδ. δηλώσεων υποβλήθ.στις 30.4.14
ΑΠΟΦ ΔΠΕ//2014--Μεταβολή επιτοκίου εντόκων γραμματίων Δημοσίου 3μηνης διάρκειας από 14-1- 14
ΠΟΛ.1126/2014--Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ 1109/2014-- Κοιν. τινών διατ. ΚΕΔΕ όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/14
ΠΟΛ 1107/2014--ΦΠΑ -Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εν16
ΠΟΛ 1043/2014--Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ//2014--Π.1043:Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΠΟΛ1040/2014--Τύπος δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος νπ για το 2014- δικαιολογητικά-ηλεκ/κή υποβολή
ΥΑ ΠΟΛ.1037/2014--Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014,
Ν.Κεφαλληνίας
ΥΑ ΔΠΕ//2014--Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013
ΠΟΛ 1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
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ΠΟΛ//2013--Καθορισμ.διαδικασίας απόδοσης ειδικ.φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων,τύπου και περιεχομένου δήλωσης
ΠΟΛ.1287/2013--Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρατυπα-Καταβολή φόρου-Ειδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος
υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο «από την
επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας»
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου,
διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του

νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη
προσδιορισμού.
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται
τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του

υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την "ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την
επιστροφ" εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους
σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες [φορο-

λογικές] οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.
3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.
4."Ο Υπουργός Οικονομικών" με απόφαση του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και
όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


Οι μέσα σε « » λέξεις της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 48 παρ.1α Ν.4223/2013.



Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 οι λέξεις «νόμιμης προθεσμίας»



Οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.2 αντικαταστάθηκαν ως άνω και η λέξη "φορολογικές" ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ με



Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 παρ.3 Ν.4223/2013.

αντικαθίστανται με τις λέξεις «νόμιμης προθεσμίας καταβολής» ( άρθρο 48 παρ.1β Ν.4223/2013.
το άρθρο 48 παρ.2 Ν.4223/2013.


Οι εντός " " λέξεις "Ο Υπουργός Οικονομικών" της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω αντί των



ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τη παρ.15 άρθρου 66 του παρόντος, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50

λέξεων "Ο Γενικός Γραμματέας" με το άρθρο 7 παρ. 12 του Ν. 4224/2013.

Ν.4223/ 2013, " Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογί-

ζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα".


Σύμφωνα με τις

παρ.15-17 άρθρου 66 του παρόντος, όπως αυτό συμπληρώθηκε

με το άρθρο 50

Ν.4223/2013 :"17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014

και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013,
εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φο-
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ρολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων

53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων
χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις
έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά

φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας".

Άρθρο 54 : Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ












ΔΕΑ//2015--ΚΦΕ-Διαχείριση εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων προηγούμενων
ετών
ΠΟΛ.1074/2015--ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΠΟΛ 1045/2015--Mητρώο- Οδηγίες διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας φπ, νπ κ΄ νομ.οντοτήτων
ΠΟΛ.1212/2014--ΦΠΑ- Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για πράξεις άνευ ΦΠΑ,με δικαίωμα έκπτωσης
ΠΟΛ.1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
ΑΠΟΦ Δ15//2014--ΚΦΑΣ-Περί υποβολής προστίμου παράβασης εκπρόθ. υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
ΠΟΛ1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ 1103/2014--KΦΑΣ-Περί επιβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις έκδοσης τιμολ.από παραγωγούς ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ
ΠΟΛ//2014
ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΥΑ ΠΟΛ.1037/2014--Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014,
Ν.Κεφαλληνίας
ΕΓΚ 7/2014--Koιν.ΠΟΛ 1279/13 περί πιστοπ. ενιαίου φόρου ιδιοκτ.ακινήτων α.54Α Ν.4174/13 για το
2014

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα «ή υποβάλει ελλιπή» δήλωση πληροφοριακού χαρα-

κτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής
φόρου,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
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ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,"ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές".
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων [και την έκδοση στοιχείων], όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.
«θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.»
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, «για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 1»που ο
φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, στ` και θ` της

παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό
έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων», σε περί-

πτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) «πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, στ` και θ` της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο,
στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων» , σε περίπτωση που

ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε` και ζ` και η` της παραγράφου 1».
«Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση
έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.»
3 «Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός
πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλο-

νται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.»


Οι μέσα σε « » λέξεις της περίπτωσης α΄προστέθηκαν με την υποπαρ. Δ.2 περ.9 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,. Σύμ-

φωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου,
εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
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Οι μέσα σε " " λέξεις της περ.1.ζ΄ προστέθηκαν με το άρθρο 48 παρ.4 Ν.4223/2013.
Οι περιπτώσεις β` γ΄και δ΄τροποποιήθηκαν ως άνω με την υποπαρ. Δ.2 περ.9 (στοιχ.δ΄ ε΄ και στ΄ αντίστοιχα) άρθρου

πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της
παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
Η περίπτωση ε` και το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκαν με την υποπαρ. Δ.2 περ.9. (στοιχ. ζ` και η` αντιστοι-

χα) άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται
σε αυτές.






Η περίπτωση θ΄της παρ.1 προστέθηκε και οι μέσα σε [ ] λέξεις της περίπτωσης η` διαγράφηκαν με την υποπαρ. Δ.2
περ.9 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται
σε αυτές.

Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ. Δ.2 περ.9.θ. άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ.
24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και
ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά

Με τη παρ.19 άρθρου 50 Ν.4223/2013, ,ορίζεται ότι:"19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων
από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους
έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α` του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας".

Άρθρο 54Α :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ













ΠΟΛ.1004/2015--ΕΝΦΙΑ-Πιστοποιητικό ά.54Α του ΚΦΔιαδικ. ετών 2015 και επομένων
ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 1/15:Koιν. ΠΟΛ.1004/15 περί πιστοποιητικού α.54Α ΚΦΔ εντών 2015 κ ` επομένων
Δ13//2014--ΕΝΦΙΑ-Πιστοποιητικό σε συμβολ.πράξεις α.5 Ν.4178/13
ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 72/14:Κοιν.ΠΟΛ περί τροποποιήσεως ΠΟΛ 1279/14 για πιστοποιητικό ά.54Α ΚΦΔ για το έτος
2014
ΠΟΛ.1205/2014--Τροπ.ΠΟΛ.1279/13 περί πιστοποιητικού ά.54 Α ΚΦΔ για το 2014
ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 64/14:Παρατηρήσεις προς τη Γεν.Γρ.Δημ.Εσόδων σχετικά με θέματα φορολογίας ΕΝΦΙΑ
ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 49/14:Koιν.κωδ.διατ.Ν.4254/14 που αφορούν στο Φόρο Υπεραξίας & στον ΕΝ.Φ.Ι.Α
ΠΟΛ.1020/2014--Συμπλ. ΠΟΛ 1279/14 «Πιστοποιητικό άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
2014»
ΕΓΚ.ΣΕΣΣ 11/14:Πρακτικά σεμιναρίου 13/1/14 για πιστοποιητικά ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις φόρου υπεραξίας κλπ
ΠΟΛ 1020/2014--Π.1020:Πιστοποιητικό ά.54Α Ν.4174/13 (για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για
το έτος 2014
ΑΠΟΦ 1279/2013--Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος
2014.
ΠΟΛ 1279/2013--Πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του άρθρου 54Α του ΚΦΔιαδ. για το
2014

1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μετα-

βάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή
παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνά-

πτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής
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Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλα-

γεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις,
έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία

είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη σύνταξη πε-

ρίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνον από τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασμό. Ειδικά κατά το
έτος 2015, το πιστοποιητικό χορηγείται για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.
Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη μονο-

μερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης
για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η

μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το

οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του
ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου.
2. Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να

αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγρά-

φου, με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε

αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν
μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. Το προη-

γούμενο εδάφιο ισχύει και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης
έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α' 58)

με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση
φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ. Α. Π.), καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π.
για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει

ρυθμίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούμενα
έτη.
4. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου

φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων,

για το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη
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σύνταξή του. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί
να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υπο-

θήκης για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό ίδρυμα. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μέσα σε α-

ποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών ημερών από την εκταμίευση του δανείου.
Κατά τη μεταγραφή ή την καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηματολογικά
γραφεία οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του
5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην

της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν
προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
6. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρό-

στιμο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δι-

καιώματος επ’ αυτού, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300,00 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.


Η παράγραφος 1 του άρθρου 54Α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1

του άρθρου 5 του ν. 4330/2015 και ισχύει από από 16-06-2015, σύμφωνα με το άρθρο 6
του ιδίου νόμου.Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου και νόμου ισχύουν τα εξής: "Οι τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προσαρτάται και μνημονεύεται σε
συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων αυτών."Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1
προστέθηκε με την παράγραφο Γ. 2 άρθρου τρίτου Ν.4254/2014.




Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 4, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την περίπτωση 3 της παραγράφου Γ. του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 και ισχύουν από ήτοι
07/04/2014, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ιδίου νόμου.
Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω
Ν.4254/2014.

με την παράγραφο Γ. 4 άρθρου τρίτου
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Η παράγραφος 6 του άρθρου 54Α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3
του άρθρου 5 του ν. 4330/2015 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, ήτοι από 16-06-2015, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου νόμου.
Το άρθρο 54Α προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.4223/2013, το οποίο, σύμφωνα με το
άρθρο 59 παρ.2 του αυτού νόμου, ισχύει από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό
έτος.
Κατά τη παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν.4223/2013 (Α 287),η οποία προστέθηκε με το

άρθρο 49 παρ.1 Ν.4250/2014,:«7. Οι διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, όπως
προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος, δεν εφαρμόζονται από
1.1.2014, για το σύνολο των μισθώσεων, των αδειών και άλλων συναφών συμβάσεων που
συνάπτονται εκάστοτε από την Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με τη χρησιμοποίηση
του ακινήτου, των προσθηκών επικαρπίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, οι οποίες κα-

ταρτίζονται συμβολαιογραφικά, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), όπως αυτή κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν.
2338/1995 (Α 202).»

Άρθρο 54Β :

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α.



ΠΟΛ.1011/2015--ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υπο-

βάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για

την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.»


Το άρθρο 54Β προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ.9 Ν.4276/2014, `Έναρξη ισχύος,σύμφωνα
με τη παρ.16.α του αυτού άρθρου και νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 55: Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ο Δ Ι Α Φ Υ Γ Η Σ



ΠΟΛ.1212/2014--ΦΠΑ- Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για πράξεις άνευ ΦΠΑ,με δικαίωμα έκπτωσης
ΠΟΛ1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-7-2014
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ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ 1140/2014--KΦΑΣ-Περί περιορισμού προστίμων για παραβάσεις ά.5 Ν.2523/97
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ 1086/2014--Περί δυνατότητας άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής βάσει ά.55 κ` 66
Ν.4174/13
ΠΟΛ.1037/2014--Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014,
Ν.Κεφαλληνίας
ΠΟΛ 1249/2013--ΚΦΑΣ-Περί επιβολής προστίμων για μη έκδοση, έκδοση ανακριβών, πλαστών,
εικ.στοιχείων ή λήψη αυτών
ΠΟΛ//2013--Βεβαίωση & καταβολή προστίμων μετά τον επανυπολογισμό τους Ν. 4174/13 (ά.55, ά.66)
ΠΟΛ 1208/2013--KBΣ-Διαδ. βεβαίωσης και καταβολής ποσών μετά τον επανυπολογισμό προστίμων βάσει
Ν.4174/2013
ΠΟΛ 1210/2013--Περί επιβολής προστίμων για μη έκδοση, έκδοση ανακριβών,πλαστών, εικονικών στοιχείων ή λήψη αυτών

1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υπο-

βολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθα-

ρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία «ανύπαρκτες» ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων
δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα,
«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή
δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου

τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης

αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων

τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά
φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός,
έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή

διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για
υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
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γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλά-

νηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη
παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεω-

ρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της

«Φορολογικής Διοίκησης» σχετική

πράξη θεώρησης του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση
του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες
που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο

που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που

πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα

από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του
επιτηδεύματος του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην «Φορολογική Διοίκηση».
Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία,

κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το

οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην
τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη
ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία

αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς
του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
«στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα
αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με

σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας
περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού

φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με
σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων,

θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακρι-

βούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρ-
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μογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη
απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.»
2. α) Οταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου
και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία

είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο
με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύ-

φτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων «ή νόθευσης αυτών, καθώς και κατα-

χώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο» ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς
εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ μειώνεται ως εξής:
αα) Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο
για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Οταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της αξίας του στοιχείου.
[ Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή
αξιόγραφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον
εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο
στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται].
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Οταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η
οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια

η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλ-
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λεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο
και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού

φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργη-

σε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περίΦ.ΠΑ, ή ως
εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε
ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά,
εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
3. Η επιβολή προστίμων και «όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται» σύμφωνα με τον Κώδικα εί-

ναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται
από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
«5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»


Η λέξη «πλασματικές» της περίπτωσης α΄ αντικαταστάθηκε από τη λέξη «ανύπαρκτες» και το τελευ-



Το τελευταίο εδάφιο της περ. 1.β` προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ.6 Ν.4223/2013.



Οι μέσα σε « » λέξεις των περιπτώσεων 1.δ΄και ε΄αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 48 παρ.7



Οι περιπτώσεις 1.στ`, ζ`, η`, θ`, προστέθηκαν με το άρθρο 48 παρ.7 Ν.4223/2013.

ταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ.5 Ν.4223/2013.

Ν.4223/2013,.



Οι μέσα σε « » πιο πάνω λέξεις της περ.2.γ΄προστέθηκαν με το άρθρο 48 παρ.9 Ν.4223/2013.



Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2γ’ υποπερ.ββ` ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ με το άρθρο 48 παρ.10 Ν.4223/



Οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 48 παρ.11 Ν.4223/2013.

2013.



*** Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ.12 Ν.4223/2013,.

Άρθρο 56:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ «Η ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ/ΑΤΕΛΟΥΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


ΑΠΟΦ ΔΕΛ//2014-Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα
πληροφοριών
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1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3
του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000)

των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.
Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκμηρίωσης
δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην «παράγραφο 4» του άρθρου 21 του Κώδικα, ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής «ή ανακριβούς/ατελούς» του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη
διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμε-

νων ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούμενου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού

προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο
τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.


Οι λέξεις «παράγραφο 3» στο τρίτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «παράγραφο 4» με
την υποπαρ. Δ.2 περ.10 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαρα-

γράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν
από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.



Οι μέσα σε « » λέξεις του τίτλου και της παρ.2 προστέθηκαν με το άρθρο 48 παρ.13 Ν.4223/2013.

Άρθρο 57





ΠΟΛ 1181/2014--ΚΦΕ-Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολ.δηλώσεων
οικ.έτους 2014
ΠΟΛ.1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ.1126/2014--Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
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ΠΟΛ 1109/2014-- Κοιν. τινών διατ. ΚΕΔΕ όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/14
ΠΟΛ 1107/2014--ΦΠΑ -Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ 1043/2014--Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--:ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ.1043/2014--Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΠΟΛ.1040/2014--Τύπος δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος νπ για το 2014- δικαιολογητικά-ηλεκ/κή
υποβολή
ΠΟΛ.1037/2014--Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014,
Ν.Κεφαλληνίας

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση
της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμι-

μης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο
των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης
με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.»



Το άρθρο 57 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 παρ.14 Ν.4223/2013.
Σύμφωνα με τις

παρ.15-17 άρθρου 66 του παρόντος,όπως αυτό συμπληρώθηκε
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με το άρθρο 50

Ν.4223/2013,:"17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014

και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013,
εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά

φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκ-

πρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές
υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως

ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας".



Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.4321/2015 ισχύουν τα ακόλουθα:"Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 καταργούνται"

Άρθρο 58:


ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΟΛ.1074/2015--ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή











ΠΟΛ.1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ.1126/2014--Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ//2014--ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ( Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ 1043/2014--Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ.1043/2014--Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΠΟΛ.1040/2014--Τύπος δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος νπ για το 2014- δικαιολογητικά-ηλεκ/κή υποβολή
ΠΟΛ.1037/2014--Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολ.δηλώσεων κλπ σεισμοπαθών 26ης Ιαν.2014,
Ν.Κεφαλληνίας

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του
φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη
Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από
πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το

είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το
πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
«Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου».


Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ.15 Ν.4223/2013.
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Άρθρο 59 :

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

«Ο υπόχρεος» απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της

νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, «υπόκειται σε» πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν
αποδόθηκε.


Το άρθρο 59 τροποποιήθηκε ως άνω με την υποπαρ. Δ.2 περ.11 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.Σύμφωνα

δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υπο-

παραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 60 : Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Η , Υ Π Ο Θ Α Λ Ψ Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση
καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώ-

δικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

Άρθρο 61: Α Π Α Λ Λ Α Γ Η Λ Ο Γ Ω Α Ν Ω Τ Ε Ρ Α Σ Β Ι Α Σ


ΠΟΛ.11562014--ΦΠΑ-Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου περιοδ. δηλώσεων υποβλήθ.στις 30.4.14

1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας

βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι
φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για
παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:
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α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
ανωτέρα βία.
3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Άρθρο 62



ΔΕΑ//2015--ΚΦΕ-Διαχείριση εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων προηγούμενων ετών
ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατά-

ξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου
«,την παραγραφή» και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.
2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο: α)

μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να
υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον «είκοσι (20)» ημέρες πριν την έκδοση της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβο-

λής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και
επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.
5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
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Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδι-

κα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου
άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.»

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




Η λέξη «,την παραγραφή» προστέθηκε στην παρ.1 και οι λέξεις «τριάντα (30)» της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκαν
από τις λέξεις «είκοσι (20)», με την υποπαρ.Δ.2 περ.12 άρθρου πρώτου Ν.4254/ 2014,. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της
αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Το άρθρο 62 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 παρ.16 Ν.4223/2013, και η παρ.6 προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.13 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
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Άρθρο 63: Ε Ι Δ Ι Κ Η












ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΠΟΛ 1081/2015--Διαδ. υποβολής κ` εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της
Δ.Ε.Δ.Θεσσαλονίκης
ΠΟΛ 1011/2015--ΕΝΦΙΑ- Περί διαδικασίας αποδοχής και εκκαθάρισης εκπροθέσμων τροποποιητικών
δηλώσεων φόρου
ΠΟΛ 1250/2014-- ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του φόρου έτ.2014 σε νομικά πρόσωπα
ΠΟΛ 1005/2014--ΓΓΔΕ-Επιμήκυνση προθεσμιών έκδοσης αποφ. επί αιτήσεων αναστολών κ` επί ενδικοφανών προσφυγών
ΠΟΛ 1247/2014--ENΦΙΑ -Διαδ. χορ.απαλλαγών για σεισμόπληκτα ακίνητα Ν.Φθιώτιδας κ Ν.Φωκίδας
για το 2014/15
ΠΟΛ/ 1240/2014--ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών
2010-2013
ΠΟΛ.1239/2014--ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ.1227/2014--Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΠΟΛ1231/2014--ΕΝΦΙΑ-Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων φόρου σε φπ έτους 2014
ΠΟΛ.1232/2014--ΕΝΦΙΑ-Χορήγηση μείωσης φόρου έτους 2014 σε φπ για χώρους κενούς ή μη ηλεκτροδ/νους
ΠΟΛ.1215/2014--Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής


















ΠΟΛ 1218/2014--EΝΦΙΑ-Υποβολή κ` διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών (α.63ΚΦΔ)έτους 2014
ΠΟΛ 1192/2014--ΚΦΔ- Aναστολή προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ά.63 & έκδοσης αποφάσεων για 1-31/8
Δ12//2014--ΚΦΕ-Βεβαίωση και καταβολή ποσών βάσει ενδικοφανούς προσφυγής
ΠΟΛ 1142/2014--Εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτ.Επανεξέτασης υποθέσεων Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διοκητ.συμβιβασμών
Δ.Ε//2014--Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.
ΠΟΛ 1059/2014--Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ.1047/2014--ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
Δ.Ε//2014--Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΠΟΛ.1282/2013--Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ.1002/2013--Ειδ.Διοικητ.Διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή(ά.63,N.4174/13) - Λειτουργία Δ/νσης
Επίλυσης Διαφορών
Δ6Α//2013--Μετονομασία-ανακαθ/σμός αρμοδ/των & εσωτερ.διάρθρωσης Υπηρεσίας Εσωτ.Επανεξέτασης
της Γ.Γρ.Δημ.Εσόδων
ΠΟΛ 1002/2013--Eιδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή όπως ισχύει από 1.1.14 βάσει
Ν.4174/13
ΠΟΛ 1282/2013--Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13
ΔΕΛ//2013--Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου
ΔΕΛ//2013--Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.
Δ6Α//2013--Αναστολή αρμοδ/τας Υπηρ.Εσωτ.Επανεξέτασης & άσκησης από Δ/νση Παρακολ.
Νομ.Υποθέσεων Ελέγχου κλπ.

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης» οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προ-

σφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης.
Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη «ή παρέλειψε την έκδοση
της» και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα

του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31
Αυγούστου.»
2. Η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη
από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.
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3. «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις
εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο
πενήντα τοις εκατό (50%).»
«Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του

φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.»
4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα

αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την "έκδοση" της απόφασης της [στον

υπόχρεο], μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη

βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός «τριάντα (30) ημερών», από την υποβολή
της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν
αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής "των τόκων"
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.
5. «Εντός ενενήντα (90) ημερών» από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική
Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον

υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις
απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με
την υπόθεση.

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31
Αυγούστου.»
3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς
αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτα-

σης για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής τους.
Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο
σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέ-

τασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση.
«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει
γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.»
Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή
μέχρι τις 28.2.2014 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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«Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης μπορεί, με απόφαση του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, με εντολή του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.».
6. Αν με την απόφαση ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής

αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς

με νομικούς ή και πραγματικούς ισχυρισμούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η αιτιολογία μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης
προσδιορισμού φόρου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστι-

κή φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής
αυτού.
«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες, εκδίδει νέα πράξη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
7. Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της

ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος

δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
«Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3

του παρόντος άρθρου.» Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη.

9. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της.



Οι μέσα σε « » λέξεις του α΄εδαφίου της παρ.1 προστέθηκαν με το άρθρο 49 παρ.1 Ν.4223/2013.

Οι μέσα σε « » λέξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 προστέθηκαν με την υποπαρ. Δ.2

περ.14 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι
διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την
1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.



Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 232 παρ.1β Ν.4281/2014.Έναρξη ισχύος από



Το δεύτερο εδάφιο αυτής της παρ.3 (όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 49 παρ.2 Ν.4223/

31 Ιουλίου 2014.

2013, προστέθηκε με την υποπαρ. Δ.2 περ.15.α άρθρου πρώτου Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ.

24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.


Οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.4 αντικαταστάθηκαν ως άνω και οι λέξεις "στον υπόχρεο" ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ με το άρθρο 49 παρ.3 Ν.4223/2013.
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Η φράση «είκοσι (20) ημερών» στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε από τη φράση «τριάντα



Το δεύτερο εδάφιο της παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 232 παρ.1β Ν.4281/2014,. Έναρξη ισχύος από



Η φράση «Εντός εξήντα (60) ημερών» της παρ.5 αντικαταστάθηκε από τη φράση «Εντός

(30) ημερών»,ως άνω,με το άρθρο 91 παρ.1 Ν.4316/2014.
31 Ιουλίου 2014.

ενενήντα

(90) ημερών»,ως άνω,με το άρθρο 91 παρ.2 Ν.4316/2014.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το άρθρο 91 παρ.3 Ν.4316/2014,: 3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές
ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης
στη Βουλή του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής τους".




Το τέταρτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 49 παρ.4 Ν.4223/2013.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.16 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.

Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου:"24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε
αυτές.



Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ.5 Ν.4223/2013.



Το δεύτερο εδάφιο

της παρ. 8

προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 ερ.15.β.άρθρου πρώτου Ν.4254

/2014.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της
παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 64: Ε Π Α Ρ Κ Η Σ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α


ΠΟΛ 1228/2014--KΦΕ-Πρόσθετες οδ. χειρισμού υποθέσεων αποσταλθέντων εμβασμάτων στο εξωτερικό
2009-11

Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για

τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον
προσδιορισμό φόρου.

Άρθρο 65: Β Α Ρ Ο Σ Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η Σ
Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής,

ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει
το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

125

Άρθρο 65Α : Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.

3693/2008 (Α` 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται
στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διε-

νεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φο-

ρολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά

τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιη-

τικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία
συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τι-

μωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008

και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον

παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3693/2008. Στις ανώνυμες εταιρίες [και] στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης «και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επι-

χειρήσεων» του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρό-

στιμο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-

δων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό
έτος.
Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορο-

λογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της

ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, ενδεχόμενες συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διε-

νεργούνται, εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι ποσού
ακαθαρίστων εσόδων 150.000,00 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που

εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμε-
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νης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του πέμπτου εδαφίου της

παραγράφου 1, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2523/1997.


Το άρθρο 65Α προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ.6 Ν.4223/2013.



Η λέξη και του έκτου εδαφίου της παρ.1 διαγράφηκε και οι μέσα σε λέξεις αυτού προστέθηκαν με την υποπαρ.Δ.2
περ.15.β.άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των
περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται σε αυτές.



Σύμφωνα με την παρ.40 του άρθρου 66 του παρόντος νόμου,η οποία προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.12
Ν.4223/2013,:" Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις
χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66: Μεταβατικές διατάξεις















ΠΟΛ.1074/2015--ΚΦΕ-Δηλώσεις φορ.έτ.2014 νπ & νομ.οντ/τήτων-τύπος,περιεχόμενο, δικαιολογητικά,ηλεκτρ.υποβολή
ΔΕΛ//2014--Διευκρ.σε έλεγχο κ` εκπρόθεσμη υποβολή ενδοομιλικών συναλλαγών κ` πίνακα πληροφοριών
ΑΠΟΦ 100//2014--Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014
ΑΠΟΦ Δ.Ο//2014--Τροπ. απόφ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης
ΠΟΛ.1229/2014--ΦΠΑ-Τροπ/ση Π.1075/95 & 1155/95 περί προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκ. παράδοσης αγαθών με απαλλαγή
ΠΟΛ.1240/2014--ΦΑΠ-Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετών
2010-2013
ΠΟΛ.1239/2014--ΦΑΠ-Τροπ.ΠΟΛ.1047/14 περί οργάνου αποδοχής & εκκαθάρισης εκπροθέσμων
φορ.δηλώσεων φπ
ΠΟΛ.1227/2014--Φορολ.Κεφαλαίου-Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς κλπ
ΠΟΛ.1215/2014--Τύπος, περιεχόμενο πράξης διοικητ.προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς,γον.παροχής
ΠΟΛ.1202/2014--ΚΦΔ-Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων & επιστρεπτέων ποσών βάσει ά.30 ν.4174/13
Δ12//2014--ΚΦΕ-Περί προστίμων εκπρόθεσμης υποβολης φορολ.δήλωση οικ.ετους 2014
ΠΟΛ 1181/2014--ΚΦΕ-Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολ.δηλώσεων οικ.έτους
2014
ΠΟΛ.1169/2014--ΚΦΕ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολ. Εισοδ. φπ έως και τις 14-72014
Δ15//2014--ΚΦΑΣ-Περί υποβολής προστίμου παράβασης εκπρόθ. υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
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ΠΟΛ.1146/2014--ΚΦΕ-Δηλώσεις φπ οικ.έτ.2014-Ηλεκτρον.υποβολή-Καταβολή φόρου- Ειδ.εισφορά αλληλ.-Τέλος επιτηδ.
ΠΟΛ 1140/2014--KΦΑΣ-Περί περιορισμού προστίμων για παραβάσεις ά.5 Ν.2523/97
ΠΟΛ.1126/2014--Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορ.εισοδήμ.2014 για ΟΕ, ΕΕ,μισθωτούς,ελευθέρια επαγγέλματα
ΠΟΛ 1132/2014--KΦΔ-Βεβ. κ` καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικ. επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής
Δ.Ε//2014--Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.
ΠΟΛ.1094/2014--Τροπ/ση ΥΑ ΠΟΛ 1050/14-Εφαρμογή τεχνικών ελέγχων ά. 27, Ν.4174/13
ΠΟΛ 1103/2014--KΦΑΣ-Περί επιβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις έκδοσης τιμολ.από παραγωγούς ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ
ΠΟΛ//2014---ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (Υποβ. δηλώσεων φορολ.εισοδ/τος φ.πρ. 2014-Εντυπα-Καταβολή φόρουΕιδ.εισφ.-Τέλ.επιτ.,κλπ.)
ΠΟΛ.1050/2014--ΚΦΔ-Περί διορθωτικού προσδιορισμού φορ/τέας ύλης φπ μέσω εμμέσου προσδιορισμού
ά.27,ν.4174/13
ΠΟΛ 1043/2014-- Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο
(άρθ.10 Ν.2238/94)
ΠΟΛ 1040/2014--ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος 2014 νπ ά.101-τύπος, περιεχόμενο, δικαιολογητικά
ΠΟΛ 1059/2014--Φορ.Κεφαλαίου:Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ.1047/2014--ΦΑΠ-Όργανα
αποδοχής
&
εκκαθάρισης
εκπρόθεσμων
τροπ.δηλώσεων
φυσ.προσώπων.Διαδικασία.
ΠΟΛ.1043/2014--Περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο(ά.10
Ν.2238/94)
ΠΟΛ.1040/2014--Τύπος δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος νπ για το 2014- δικαιολογητικά-ηλεκ/κή υποβολή
Δ.Ε//2014--Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΠΟΛ.1282/2013--Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ 1282/2013--Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13
ΠΟΛ 1249/2013--ΚΦΑΣ-Περί επιβολής προστίμων για μη έκδοση, έκδοση ανακριβών, πλαστών,
εικ.στοιχείων ή λήψη αυτών
ΠΟΛ//2013--Βεβαίωση & καταβολή προστίμων μετά τον επανυπολογισμό τους Ν. 4174/13 (ά.55, ά.66)
ΠΟΛ 1226/2013--ΚΒΣ-Βεβαίωση & καταβολή προστίμων μετά τον επανυπολογισμό τους βάσει Ν. 4174/13
(ά.55, ά.66)
ΠΟΛ 1208/2013--KBΣ-Διαδ. βεβαίωσης και καταβολής ποσών μετά τον επανυπολογισμό προστίμων βάσει
Ν.4174/2013
ΠΟΛ 1210/2013--Περί επιβολής προστίμων για μη έκδοση, έκδοση ανακριβών,πλαστών, εικονικών στοιχείων ή λήψη αυτών

«1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου, που αφορά

χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Για όσα
αφορούν τα σχετικά με την έκδοση της πράξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.
2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
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κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διατάχθηκε μέχρι την 31.12.2013, δεν κωλύ-

ουν τη μετά από νέο έλεγχο μεταγενέστερη διόρθωση του. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για

πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται μετά από τακτικό (οριστικό)
φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.
2859/2000 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται μερική καταλογιστική πράξη.
3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι
την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.

Ως έναρξη του ελέγχου για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται η θεώρηση των
βιβλίων του φορολογουμένου από όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία.
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις

31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή

φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση,
περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες
της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.»
4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, διενεργούνται και για
χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την

περίοδο, τη φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά περίπτωση.
6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έως την

31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις προσδιορισμού ή καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σημειώματα ή οποιαδήποτε άλλη

συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρμόδιας για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειας του.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω

νομικής πλημμέλειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισμού, η Φορολογική Διοίκηση, σε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, εκδίδει, από το χρόνο ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-

σίας τις προβλεπόμενες από αυτόν πράξεις προσδιορισμού του φόρου, ανεξαρτήτως του χρόνου
έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
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8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4 και 30 παρ. 1 αυτού.
9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του
ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 70Β του ίδιου νόμου, ε-

φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο φόρος, το
τέλος, η εισφορά ή το πρόστιμο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου,

καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας.
10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοί-

κηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτημα για διοικητική
επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την
προσβαλλόμενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης.
11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και
πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών «προστίμων,» , προϊσχύουσες του άρθρου 36 του

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ` εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία

διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του
Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί
«Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-

γής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος

του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πρά-

ξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση
τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις,
οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.».
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από

1.1.2016. Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται για οφειλές
για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.
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14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με το χρόνο παρα-

γραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρμόζονται για φόρους και λοιπά έσοδα
για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο από την 1.1.2014 και εφεξής.
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε
μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.
16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.

17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξα-

κολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά

φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση.
Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
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9. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την
31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4

«παρ. 1 εδάφιο 1 »του ν. 2523/1997 με τον

περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο
54 παρ. 2 περίπτωση α` του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

20. Η κοινή απόφαση με αριθμό 45081/30.10.1997 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
που έχει εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α`43 ) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάργηση της.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφαρμόζονται και για μέτρα που το Δημόσιο λαμβάνει ή έχει λάβει πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόμου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α`179).
22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας, οι προβλεπόμενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας γίνονται και
από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης.

23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 μέχρι την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα μέχρι την ημερομηνία αυτή.
24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει μέχρι την 31.12.2013, και δεν έχει υποβληθεί μέχρι την

31.12.213 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον

του διοικητικού δικαστηρίου κατά των μέτρων, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδι-

κασίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, για τη μερική άρση των
μέτρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης
ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των

διοικητικών δικαστηρίων κατά αυτής, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αναβίωση των μέτρων, να υποβάλει αίτημα για την επανεξέταση της απόφασης αυτής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
26. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο της
ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
«27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει μέχρι 31.12.2013, "κατά το
μέρος που οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα"εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.8.2014 ή μέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές
εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.»
28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που ρυθμίζουν θέματα που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων που περιλαμβά-

νονται στα άρθρα 7 και 17 του ν. 1587/1950 ( Α` 294) περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

(Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005 (Α` 312) περί Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσι-ολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18 του ν. 3091/2002 (Α` 330) και 58 του ν. 3842/2010 (Α` 58)

περί Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν

με τους ανωτέρω νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.3.2014. Αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικών, που ρυθμίζουν θέματα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες

έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 του ν.

132

1882/1990 (Α` 43) περί Φορολογίας Αυτομάτου Υπερτιμήματος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν.
3427/2005 (Α` 312) περί Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) και Τέλους Συναλλαγής Ακι-

νήτων (Τ.Σ.Α.), 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (Α` 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Α` 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5
έως και 19 του ν. 3634/2008 (Α` 9) και 53 του ν. 3842/2010 (Α` 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

(Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν. 4021/2011(Α` 218 ) περί`Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.ΕΤ.Η.Δ.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013 (Α`

107) περί`Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλή-

θηκαν με τους ανωτέρω νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενι-

κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου
αυτό απαιτείται.
29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται από 1.1.2015. Κατ` εξαίρεση για τις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα».
30 2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις

που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου
55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παρά-

γραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη
δημοσίευση του παρόντος.
31. 3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν
από 1ης Αυγούστου 2013.
32 4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν
και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα

των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, εφόσον
το νέο καθεστώς "του άρθρου 55 παρ. 2" του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για

το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.)

μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά,

για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν απευθείας με

βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοση τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση
επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
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β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του
Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήμα-

τος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό

αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς

προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε
(45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
33 5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4, αρμόδιος για την έκδοση της πράξης

επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε
την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έ-

χουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στην παραπάνω περίπτωση γ της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού

συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης
επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊ-

κότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και
70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.
34 6. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρε-

μούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε.", καθώς και στην προθεσμία εμπρόθε-

σμης υποβολής προσφυγής " κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτηση

τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προ-

θεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο
δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες

από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό

συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική
πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε
την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-

θρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο
του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.

35. 7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του
άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέ-

χρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, εφόσον το νέο
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καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των
παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.
36 8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής

των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
37 9. Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
38 10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των
παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου

2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά. Η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014
και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε..»

«41. Ειδικά για την πράξη αποδοχής κληρονομιάς, της παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, η
υποχρέωση του συμβολαιογράφου για μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ισχύει από την 20ή Ιανουαρίου 2014.»
«43. Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ`
οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθε-

ση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης
ισχύος του Κώδικα.
44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε αίτημα προς τη Φορολογι-

κή Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, εφαρμόζεται και για

υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994.»
«47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες μετά την 1.1.2014 και μέχρι τη δημο-

σίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρε-

σίας, ο οποίος ήταν κατά το νόμο αρμόδιος για την έκδοση τους, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για δια-

δικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων,
τελών, εισφορών και προστίμων, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστι-

κής εκτέλεσης, διασφαλιστικα μέτρα, αναγγελίες, συμψηφισμούς, κατά το χρονικό διάστημα από
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1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν

αρμόδια, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις,
εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλε-

σης, διασφαλιστικα μέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστημα «ενός έτους από τη δημοσίευση του
παρόντος», η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία.»


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Με το άρθρο 91 παρ.3 Ν.4316/2014,: "Στην παρ. 47 του άρθρου 66

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος». Η

διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1.4.2014. 3. Οι προθεσμίες των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και «48.Για παραβάσεις
που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης

τους, και το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,
5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωση του προς τον
Προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτό-

χρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις
οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5
παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγου-

μένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των
προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο
φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου
βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφόσον η δήλωση αποδοχής
της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειες της α-



ναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.»
Η αρχική παράγραφος 1 ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ και οι παράγραφοι 1-29 προστέ-



θηκαν με το άρθρο 50 παρ.1 Ν.4223/2013.
Οι παράγραφοι 2 έως 10 αναριθμήθηκαν σε παραγράφους 30 έως 38 με το



άρθρο 50 παρ.12 Ν.4223/2013.
Η παράγραφος 47 προστέθηκε (μετά τη παράγραφο 46;) με την υποπαρ.Δ.2 περ.21

άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου:
"24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται
και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
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Η λέξη «προστίμων,» του πρώτου εδαφίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ.11 προστέθηκαν με την υποπαρ.Δ.2 περ.18.β άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, Σύμφωνα δε με τη

περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετι-



κά ορίζεται σε αυτές.
Οι λέξεις «παρ. 1 εδάφιο 1 » προστέθηκαν στη παρ.19 με την υποπαρ.Δ.2 περ.19

άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου:
"24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και
ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές. Σύμφωνα δε με
τη παράγραφο 24 του αυτού άρθρου και νόμου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων
της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός


εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
Η παράγραφος 27 αντικατaστάθηκε ως άνω με το άρθρ.184 παρ.4. Ν.4261/2014, (ισχύς από την 31η Μαρτίου 2014), οι δε μέσα σε " " λέξεις μετά τον αριθμό «2013»
προστέθηκαν με το άρθρο 2 παρ.5 Ν.4281/2014,







Οι λέξεις "του άρθρου 54" αντικαταστάθηκαν με τις ως άνω εντος "" λέξεις με τη
παρ.1 του έβδομου άρθρου του Ν.4183/2013 και με έναρξη ισχύος από την ημερομη-

νία δημοσίευσης του παρόντος όπως ορίζεται στη παρ.3 αυτού.
Οι εντος "" λέξεις (ΠΑΡ.34 ) προστέθηκαν με τη παρ.2 του έβδομου άρθρου του

Ν.4183/2013 και με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος,
όπως ορίζεται στη παρ.3 αυτού.
Η παράγραφος 40,η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 50 παρ.12 Ν.4223/2013, α-

ντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρ.Δ.2 περ.20 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014.
Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την
1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.




Η παράγραφος 41 προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.2 Ν.4239/2014.
Οι παράγραφοι 43 και 44 προστέθηκαν με την υποπαρ.Δ.2 περ.21 άρθρου πρώτου
Ν.4254/2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από
την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.



*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.18.α άρθρου
πρώτου Ν.4254/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι

διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.



Η παράγραφος 48 προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.23 άρθρου πρώτου
Ν.4254/2014,.Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από
την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
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Άρθρο 67 : Ε Ν Α Ρ Ξ Η Ι Σ Χ Υ Ο Σ




ΠΟΛ.1282/2013--Προληπτικά επείγοντα μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής άρθρ. 46 Ν.4174/2013
ΠΟΛ 1282/2013--Mέτρα δημοσίου συμφέροντος πρόληψης φοροδιαφυγής κ` περιπτώσεις άρσης αυτών βάσει ά.46 Ν.4174/13
Δ6Α//2013--Αναστολή αρμοδ/τας Υπηρ.Εσωτ.Επανεξέτασης & άσκησης από Δ/νση Παρακολ.
Νομ.Υποθέσεων Ελέγχου κλπ.

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

‘Αρθρο 76:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

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

Παράρτημα
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολό-

γιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α` του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15
έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του
ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011),

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων με ελληνική και με

ξένη σημαία (ν. 27/1975), Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν.

4141/2013), Φόρος επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5
του ν. 4141/2013),Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν.

2873/2000,1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012), Ειδικός Φόρος
Πολυτελείας Χωρών της Ε.Ε. και Εγχω-ρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010),

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοι-
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χημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011), Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του ν. 3775/2009), Τέλη
Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και

10 παρ. 2 του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), Ετήσιο Τέλος για
τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις

που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της
από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του
ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθη-

κε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του
ν. 3790/2009), Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23
του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010), Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ.

28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60
του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος

Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και
Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης

Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19
του ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο
53 του ν. 4021/2011),`Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν.
4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του

ν. 3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009), Έ-

κτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν.

3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8
του ν. 2579/1998), Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν.

3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν.
3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986).»
 Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4223/2013.
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