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1. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ 
 
Ο θνξνινγνχκελνο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δηθαηνχηαη: 
•    Να ιακβάλεη γλψζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηδίδεηαη 
ζ' απηφλ απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηελ πξψηε εκέξα επίζθεςήο ηνπ ζηελ 
επηρείξεζε. 
•    Να ππνβάιεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ (πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ), 
αξρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θαη 
ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ επί απνδείμεη ζρεηηθήο έγγξαθεο 
πξφζθιεζεο ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο 
πξνβιεπφκελεο κείσζεο ζην 1/2 ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ιφγσ εθπξνζέζκνπ 
ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ. Δπίζεο, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη εηδηθή δήισζε-
αλαθνξά γηα ηηο παξαβάζεηο Κ.Β.. θαη ινηπέο ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηά ηα αλσηέξσ ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, 
πξνθεηκέλνπ ηα νηθεία πξφζηηκα λα κεησζνχλ ζην 1/5. 
•    Να ιακβάλεη κε δαπάλεο ηνπ αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ 
βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ. 
 
•    Να παξάζρεη, πξηλ ηελ έθδνζε ζε βάξνο ηνπ απφθαζεο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ λ. 1809/1988 
πεξί Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ, ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξαιείςεηο ή παξαηππίεο κεηά απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ επί απνδείμεη 
ζρεηηθήο θιήζεο πξνο αθξφαζε θαη κέζα ζηελ νξηδφκελε απφ ηελ θιήζε απηή 
πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ. 
•    Να δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο επίδνζεο ζ' 
απηφλ ζρεηηθνχ ζεκεηψκαηνο, ηελ θξίζε επί ηνπ θχξνπο ησλ βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ ηνπ απφ εηδηθή πξνο ηνχην επηηξνπή (κφλν γηα θνξνινγνχκελνπο 
πνπ ειέγρνληαη κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην Γ.Δ.Κ. Αζελψλ ή 
Θεζζαινλίθεο θαη εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην 
θχξνο θαη ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπο). 
•    Να ιακβάλεη γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ κε ηελ θνηλνπνίεζε 
ζ' απηφλ ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ. 
 
 
2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ 
 
Ο θνξνινγνχκελνο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ππνρξενχηαη: 
•    Να επηδεηθλχεη ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία. 
•    Να παξαδίδεη ζε εχινγν ρξφλν θάζε ζηνηρείν θαη λα παξέρεη θάζε 
δεηνχκελε πιεξνθνξία ζηνλ έιεγρν. 
•    Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα κελ πξνβάιιεη πξνζθφκκαηα. 
 
 
3. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 
 
Ο ειεγθηήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ δηθαηνχηαη: 
•    Να ελεξγεί έιεγρν νπνηαδήπνηε εξγάζηκε ψξα γηα ηελ επηρείξεζε. 
•    Να ελεξγεί νπνηαδήπνηε επηηφπηα εμέηαζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη λα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6
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ιακβάλεη γλψζε, λα ειέγρεη θαη λα ζεσξεί φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. ή απφ άιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηά πνπ 
ηεξνχληαη πξναηξεηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν. 
•    Να ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε άιινπ βηβιίνπ, ζηνηρείνπ ή εγγξάθνπ 
θαη θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή 
εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή ζην θαηάζηεκα θάζε άιινπ ππφρξενπ. 
•    Να θαηάζρεη αλεπίζεκα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ή λα 
παξαιακβάλεη επίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
θαηάζρνληαη αλεπίζεκα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα, επηηξέπεηαη ε 
θαηάζρεζε θαη ησλ επίζεκσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 
•    Να δεηά απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξνινγνχκελν λα δίδεη θάζε αλαγθαία 
δηεπθξίληζε θαη θάζε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 
•    Να δεηά απφ ηηο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο, ηα λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο ηξάπεδεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά 
απφ θάζε νξγάλσζε επαγγεικαηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή θιπ. 
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 
ηνπ. 
•    Να ιακβάλεη γλψζε ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηξαπεδηθφ 
απφξξεην, κε άξζε απηνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε φζα 
εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην λφκν. 
•    Να θαιεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηά απφ απηφ λα παξάζρεη 
εγγξάθσο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 
ηνπ. 
•    Να ελεξγεί δηαζηαπξσηηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη 
ζηνηρεία επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο άιιεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ έρνπλ ηελ 
έδξα ηνπο ζηελ ίδηα πφιε ή ζηνλ ίδην λνκφ, γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ αθξίβεηα 
ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ ειέγρεη. 
 
4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 
 
Ο ειεγθηήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ππνρξενχηαη: 
•    Να δείρλεη ζην θνξνινγνχκελν θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ θαη 
πξηλ ηελ έλαξμε απηνχ, ηελ ππεξεζηαθή ή αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα 
ηνπ επηδίδεη αληίγξαθν ηεο εληνιήο ειέγρνπ. 
•    Να είλαη επγελήο απέλαληη ζην θνξνινγνχκελν θαη αληηθεηκεληθφο ζηελ 
θξίζε ηνπ. 
•    Να ζπληάζζεη θαη λα επηδίδεη έθζεζε θαηάζρεζεο ζε πεξίπησζε 
θαηάζρεζεο αλεπίζεκσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ έγγξάθσλ ή 
ηαπηφρξνλεο θαηάζρεζεο αλεπίζεκσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ 
έγγξάθσλ θαη επίζεκσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπίζεο, λα ζπληάζζεη θαη λα 
παξαδίδεη απφδεημε παξαιαβήο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβήο κφλν επίζεκσλ 
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 
•    Να παξαδίδεη ηα θαηαζρεζέληα αλεπίζεκα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά 
έγγξαθα ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν, ν νπνίνο, εθφζνλ κε απηά ελεξγεί 
θνξνινγηθή εγγξαθή, ηα δηαθπιάζζεη κέρξη ηελ ηειεζηδηθία απηήο. 
•    Να επηδίδεη ζεκείσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ επί απφξξηςεο ησλ 
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Δ.Κ. Αζελψλ ή 
Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ ν ειεγρφκελνο λα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε 
εηδηθή πξνο ηνχην επηηξνπή, εθφζνλ ην επηζπκεί. 
•    Να ζπληάζζεη κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ κε ηηο 



4 
 

ηπρφλ δηαπηζησζείζεο παξαιείςεηο, ε νπνία αθνχ ζεσξεζεί απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο ή άιιν αξκφδην πξνο ηνχην 
φξγαλν, θνηλνπνηείηαη καδί κε ηηο νηθείεο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ζην 
θνξνινγνχκελν θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
•    Να δηαθπιάζζεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην. 
  
 
Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΔΠΔΣΑΙ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
1. ΚΑΣΑΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζην θνξνινγνχκελν 
ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ (θχιια ειέγρνπ, απνθάζεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ θιπ.) καδί κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηδφζεσλ, ν θνξνινγνχκελνο γηα θάζε κία απφ ηηο 
θνηλνπνηεζείζεο πξάμεηο, κπνξεί: 
 
•    λα ππνβάιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ ηελ 
εμέδσζε, εθφζνλ ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηά ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα 
(60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο (ή ελελήληα (90) εκεξψλ αλ πξφθεηηαη 
γηα θάηνηθν εμσηεξηθνχ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κελφο Απγνχζηνπ 
εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πξφηαζε γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 
(ζπκβηβαζκφ): 
α. κε ηδηαίηεξε αίηεζε ή 
β. κε ην δηθφγξαθν ηεο ηπρφλ πξνζθπγήο. 
 
•    λα θαηαζέζεη, ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, πξνζθπγή 
κέζα ζηηο ίδηεο σο άλσ πξνζεζκίεο. 
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 
ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξε αίηεζε (πεξίπη. α'), ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κε ππνινγηδφκελεο 
ηεο εκέξαο ππνβνιήο απηήο, θαη ζπλερίδεη απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε γηα ηηο 
Γ.Ο.Τ. εκέξα ηεο εκέξαο ππνγξαθήο ηεο πξάμεο καηαίσζεο ή κεξηθήο 
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 
 
Αλ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αίηεζε 
δηνηθεηηθήο επίιπζεο νχηε θαηαζέζεη πξνζθπγή ή αλ πξνβεί ζε θάπνηα απφ 
ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο αιιά εθπξφζεζκα, ε νηθεία θαηαινγηζηηθή πξάμε 
νξηζηηθνπνηείηαη, κε ηηο αλάινγεο θαηά πεξίπησζε ζπλέπεηεο (βεβαίσζε 
νιφθιεξνπ ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ θιπ.). 
 
Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα θαηαηίζεηαη θαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 
νπνίν απεπζχλεηαη. 
 
2. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΣΗ ΓΙΑΦΟΡΑ (ΤΜΒΙΒΑΜΟ) 
 
2.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 
•    Τπνβνιή ηεο αίηεζεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο κε ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά 
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ζηνηρεία γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη νξηζκφο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο. 
•    Δμέηαζε ηεο αίηεζεο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία απφ ηνλ πξντζηάκελν 
ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο. 
Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα θχιια ειέγρνπ (ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ 
απνηειεζκάησλ) θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη 
εηζνδήκαηα απφ γεσξγηθή ή εκπνξηθή επηρείξεζε ή απφ ηελ 
7 
άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ή κφλν ηέηνηα εηζνδήκαηα θαη 
εθφζνλ ηεξήζεθαλ βηβιία θαη ζηνηρεία Γ' θαηεγνξίαο Κ.Β..: 
α) ππνρξεσηηθά ιφγσ χςνπο αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή 
β) ππνρξεσηηθά ιφγσ λνκηθήο κνξθήο ή πξναηξεηηθά, εθφζνλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ππεξβαίλεη ην 
50% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή 
ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Γ' θαηεγνξίαο Κ.Β.., 
ηφηε ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο γίλεηαη απφ ζρεηηθή ηξηκειή 
Δπηηξνπή. 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε, ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο καηαηψλεηαη. 
•    χληαμε θαη ππνγξαθή ζρεηηθήο πξάμεο ή πξαθηηθνχ επίιπζεο ηεο 
δηαθνξάο ζε πεξίπησζε ζχκπησζεο, νιηθά ή κεξηθά, ησλ απφςεσλ θαη απφ 
ηα δχν κέξε. 
•    Παξάδνζε αληηγξάθνπ ηεο παξαπάλσ πξάμεο ή πξαθηηθνχ ζην 
θνξνινγνχκελν. 
 
εκείσζε: Ζ ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο θαη ε ππνγξαθή 
θαηά ηα αλσηέξσ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή ηνπ πξαθηηθνχ επίιπζεο ηεο 
δηαθνξάο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ εηδηθφ πιεξεμνχζην ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 
εθφζνλ θαηαηεζεί πιεξεμνχζην έγγξαθν, δεκφζην ή ηδησηηθφ κε βεβαίσζε ηνπ 
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 
2.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
•    Ακεηάθιεην ηεο πξάμεο ή ηνπ πξαθηηθνχ επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 
•    Μείσζε ζην 1/2 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνζνζηνχ 
πξνζαχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (π.ρ. επί απφξξηςεο βηβιίσλ 
θαη ζηνηρείσλ θιπ.), ππφ πξνυπνζέζεηο. 
•    Μείσζε ησλ θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξφζζεησλ θφξσλ ή πξνζηίκσλ, ζε 
πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα 
πξνβιέπεηαη: 
-Μείσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ (πξνζαχμεζεο) ζηα ηξία πέκπηα (3/5) απηνχ. 
-Μείσζε ησλ πξνζηίκσλ ζην έλα ηξίην (1/3) απηψλ. 
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο νιηθήο ή κεξηθήο αλππαξμίαο ηεο 
παξάβαζεο, ηα πξφζηηκα δηαγξάθνληαη νιηθά ή κεξηθά. 
 
εκείσζε: νη παξαπάλσ κεηψζεηο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα πνπ ελ γέλεη 
εθαξκφδεηαη. ε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο. 
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•    Μεγαιχηεξνο αξηζκφο δφζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ βάζεη ζπκβηβαζκνχ 
βεβαηνχκελσλ πνζψλ απφ εθείλνλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
νηθείσλ πνζψλ βάζεη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
•    Άξζε ηνπ αμηνπνίλνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη πνηληθή δίσμε, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ γηα θάζε θνξνινγία ζπκβηβαζκνχ (βι. θαησηέξσ 
θεθ. Γ2 «ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΩΔΗ»). 
 
 
2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 
 
•    Δκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 
•    Καηαβνιή πνζνχ ίζνπ κε ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ βάζεη ζπκβηβαζκνχ 
νθεηιφκελνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ή πξνζηίκνπ θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο πξάμεο ή ηνπ πξαθηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ην αξγφηεξν κέζα ζηηο δχν 
επφκελεο εξγάζηκεο γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκέξεο, κε εμαίξεζε ηηο ππφ εθθαζάξηζε 
επηρεηξήζεηο. 
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ ην θνξνινγνχκελν ηνπ 
παξαπάλσ πνζνζηνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ν ζπκβηβαζκφο ζεσξείηαη σο κε 
γελφκελνο. 
 
3.  ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ-ΓΙΚΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
3.1. ΠΡΟΦΤΓΗ 
 
•    Πξφθεηηαη γηα έλδηθν βνήζεκα πνπ αζθείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
δηθνγξάθνπ ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία θαηαινγηζηηθή πξάμε 
ή ζηε γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ. 
•    ε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, νιηθά ή κεξηθά, ε 
πξνζθπγή πνπ ηπρφλ αζθήζεθε δελ παξάγεη θαλέλα απνηέιεζκα ή ηζρχεη 
κφλν γηα ην κέξνο πνπ δελ επηιχζεθε ε δηαθνξά. 
•    ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη 
άζθεζεο εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο, βεβαηψλεηαη ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην 
Πξντζηάκελν πνζνζηφ 10% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ 
θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ηπρφλ ζπκβεβαηνχκελσλ 
πνζψλ. 
Δηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ ειέγρνπ 
Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνπκέλσλ θφξσλ θιπ., βεβαηψλεηαη ην 100% ηεο 
δηαθνξάο αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο. Σα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε πνζά θαηαβάιινληαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε βεβαίσζε κήλα. 
 
•    Ζ πξνζθπγή θαζψο θαη ε έθζεζε κε ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ηεο 
δηαθνξάο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, δηαβηβάδνληαη θαηά 
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζην αξκφδην δηθαζηήξην απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο. Αλ ε πξνζθπγή θαηαηεζεί ζηε 
9 
γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ, απηή δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα 
ειεγθηηθή αξρή γηα ηηο πεξαηηέξσ σο άλσ ζρεηηθέο ελέξγεηέο ηεο. 
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3.2. ΔΦΔΗ-ΑΝΑΙΡΔΗ-ΛΟΙΠΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΓΙΚΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
•    Έθεζε 
ε έθεζε ππφθεηληαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε πξψην βαζκφ θαη ππφ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο είλαη εμήληα (60) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ζε θακηά δε πεξίπησζε δελ 
αζθείηαη έθεζε αλ έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
απφθαζεο. 
 
•    Αλαίξεζε 
Ζ αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 
(.η.Δ.) θαηά απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη είηε ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, 
είηε ηειεζηδίθσο θαη' έθεζε θιπ. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αλαίξεζεο απφ ην θνξνινγνχκελν είλαη εμήληα 
(60) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζε απηφλ, ζε θακηά δε 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλαίξεζε αλ έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξφληα 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο. 
 
•    Λνηπέο δπλαηφηεηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη θαη 
φια ηα ινηπά πξνβιεπφκελα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα θαη γεληθά λα δεηήζεη 
θάζε είδνπο πξνβιεπφκελε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηθαζηηθή πξνζηαζία 
(π.ρ. άζθεζε αλαθνπήο, αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 
αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θιπ.). 
 
4. ΛΟΙΠΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 
 
4.1.    ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΤΜΒΙΒΑΜΟ 
 
Πξηλ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο (πξνζθπγή, 
έθεζε, αλαίξεζε) κπνξεί λα γίλεη, κε απνδνρή θαη απφ ηα δχν κέξε, 
δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαη θαηάξγεζε ηεο εθθξεκνχο δίθεο. Ο δηθαζηηθφο 
ζπκβηβαζκφο είλαη δπλαηφο ζε φζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη θαη φπσο 
πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη 
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηθάζηκν λα απνζηαιεί-θαηαηεζεί ζην 
γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ε νηθεία πξάμε ή ην πξαθηηθφ ηνπ 
επηηεπρζέληνο ζπκβηβαζκνχ. 
 
4.2.    ΑΚΤΡΩΗ Ή ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΘΔΙΑ 
ΚΑΣΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
Καηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ επεηδή ν θνξνινγνχκελνο 
δελ πξνζέθπγε ζηα δηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα, 
κπνξεί λα αθπξσζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαη εηδηθνί πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνη ζηηο νηθείεο 
δηαηάμεηο ιφγνη θαη πξνυπνζέζεηο. 
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Γ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 1. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 
 
1.1.    ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Δπί ηεο ηπρφλ δηαθνξάο θχξηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ δηελεξγεζέληα 
έιεγρν επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο (πξνζαχμεζε), ην χςνο ηνπ νπνίνπ 
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επ' απηήο θαη εμαξηάηαη απφ : 
•    Σν είδνο ηεο δηαπηζησζείζαο παξάιεηςεο ζε ζρέζε κε ηελ νηθεία δήισζε 
(αλαθξηβήο δήισζε, κε ππνβνιή δήισζεο). 
•    Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί θαη' αξρήλ αλάκεζα ζηηο εκεξνκελίεο 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο θαη έθδνζεο ηεο 
αληίζηνηρεο πξάμεο κε ηελ νπνία θαηαινγίδεηαη ε νθεηιφκελε δηαθνξά θχξηνπ 
θφξνπ. Πεξαηηέξσ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε επί ηεο εθδνζείζαο πξάμεο 
(ζπκβηβαζκφο, έθδνζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, νξηζηηθνπνίεζε), 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην εθάζηνηε επηπιένλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην λφκν. 
•    Σν είδνο ηεο θνξνινγίαο (εηζφδεκα, Φ.Π.Α. θιπ.). 
 
Σν σο άλσ επηβαιιφκελν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο (επί ππνβνιήο αλαθξηβνχο 
δήισζεο ή επί κε ππνβνιήο δήισζεο) ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ην 200% ηεο δηαθνξάο ηνπ θχξηνπ θφξνπ. (Σν πνζνζηφ απηφ ηζρχεη 
γηα εηζνδήκαηα θιπ. απφ 1/1/2004 θαη κεηά. Γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην 
πνζνζηφ απηφ αλεξρφηαλ ζε 300%). 
 
1.2.    ΠΡΟΣΙΜΑ 
 
Άιιε βαζηθή θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ απνηεινχλ ηα πξφζηηκα. 
Κπξηφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζηίκνπ είλαη νη αθφινπζεο: 
 
•    Πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη επί κε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ γεληθά πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 
ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ ή δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. 
Σν πξφζηηκν απηφ θπκαίλεηαη απφ εθαηφλ δέθα επηά (117) επξψ κέρξη ρίιηα 
εθαηφλ εβδνκήληα (1170) επξψ. 
 
•    Πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη επί κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γεληθά 
ηνπ Κ.Β.. 
Σν πξφζηηκν απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαη' αληηθεηκεληθφ ηξφπν, κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο πνπ νξίδεη ξεηά ν λφκνο (θαηεγνξία βηβιίσλ, 
είδνο θαη ζνβαξφηεηα παξάβαζεο θιπ.). 
 
•    Πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη επί κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ θαζψο θαη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ζπζηεκάησλ. 
Σν πξφζηηκν απηφ πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαη' αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 
 
•    Πξφζηηκν πνπ αθνξά ην Φ.Π.Α. θαη επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο έθπησζεο 
θφξνπ εηζξνψλ απφ ιήπηε εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ πνπ 
λφζεπζε απηφο ή άιινη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ζε απηφλ 
θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο κε απφδνζεο θφξνπ βάζεη πιαζηψλ, εηθνληθψλ ή 
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λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ εθδφηε απηψλ. 
Σν επηβαιιφκελν εηδηθφ πξφζηηκν απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηζφπνζν κε 
ην ηξηπιάζην ηνπ θφξνπ πνπ εθπέζζεθε ή πνπ επηζηξάθεθε ή πνπ δελ 
απνδφζεθε, αλεμάξηεηα αλ δελ πξνθχπηεη ηειηθά πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. 
Σν αλσηέξσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο 
Φ.Π.Α. πνπ έιαβαλ επηζηξνθή θφξνπ κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα 
θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εμέδσζαλ νη ίδηνη. 
 
1.3. ΑΛΛΔ ΚΤΡΩΔΙ 
 
ε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξψλ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, εθηφο απφ 
ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο θαη ηα πξφζηηκα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, 
πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν, πέξαλ ηεο 
δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ θαη ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Κπξηφηεξεο απφ απηέο, πνπ επηβάιινληαη 
ζην πιαίζην πξνζσξηλψλ ή ηαθηηθψλ ειέγρσλ, είλαη νη αθφινπζεο : 
•    Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επηηεδεπκαηηψλ 
κέρξη έλα (1) κήλα, ζε πεξηπηψζεηο παξεκπφδηζεο ηεο δηελέξγεηαο 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ρξεζηκνπνίεζε βίαο ή απεηιψλ θαηά ησλ ειεγθηηθψλ 
νξγάλσλ, θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη ε επαλάιεςε κέζα ζηελ 
ίδηα ή ηελ επφκελε ή ηε κεζεπφκελε ρξήζε, ηεο κε έθδνζεο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ Κ.Β.. ζηνηρείνπ θαηά ηελ πψιεζε ή δηαθίλεζε 
αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
•    Αλαζηνιή έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ απνξξήηνπ ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ 
ινγαξηαζκψλ, ησλ θνηλψλ ινγαξηαζκψλ, ησλ πάζεο θχζεσο επελδπηηθψλ 
ινγαξηαζκψλ θιπ. ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε ηξάπεδεο ή άιια πηζησηηθά 
ηδξχκαηα θαη δέζκεπζε ηνπ 50% απηψλ, θαζψο θαη κε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ 
ή πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ 
πξάμεσλ κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαβάηε. 
•    Απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο 
-ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο 
σθέιεηαο, 
-ιήςεο πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 
-ιήςεο  δαλείσλ   κε  ηελ  εγγχεζε   ηνπ  Γεκνζίνπ   ή   δεκφζησλ 
επηρνξεγήζεσλ ή θξαηηθψλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη 
απαγφξεπζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ην Γεκφζην ή άιινπο δεκφζηνπο 
νξγαληζκνχο ή θνξείο. 
Μία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο απαγγέιιεηαη απφ ην αξκφδην 
δηνηθεηηθφ εθεηείν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά πεξίπησζε νξίδνπλ νη 
νηθείεο δηαηάμεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβψλ 
δειψζεσλ, εθφζνλ νη ηειεζίδηθεο ή νξηζηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαθνξέο 
θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ ππεξβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα. 
 
2. ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 
 
Όηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη δηάπξαμε ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ 
παξαβάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ ζπγρξφλσο θαη αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, 
πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ δξαζηψλ θαη ησλ θαηά 
πεξίπησζε απηνπξγψλ θαη ζπλεξγψλ απφ ηα αξκφδηα πνηληθά δηθαζηήξηα, 
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χζηεξα απφ κελπηήξηα αλαθνξά ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ή θαηφπηλ 
απνζηνιήο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ησλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά πεξίπησζε. 
Φνξνινγηθέο παξαβάζεηο πνπ ζπληζηνχλ αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο είλαη: 
 
•    -Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά 
εηζνδήκαηα πνπ απεθξχβεζαλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή εηζνδήκαηνο, 
ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 
(15.000) επξψ. 
-Ζ κε απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πινίσλ, εθφζνλ ν θφξνο πνπ δελ 
απνδφζεθε γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε 
ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. 
-Ζ κε απφδνζε ή ε αλαθξηβήο απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ θφξνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, 
ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θαηά πεξίπησζε 
θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζηεθε ή 
επηζηξάθεθε ή δελ απνδφζεθε, ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ην πνζφ ησλ ηξηψλ 
ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 
 
Γηα φια ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο πξνβιέπεηαη πνηλή 
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο έσο θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ, αλάινγα κε 
ην χςνο ησλ θαηά πεξίπησζε πνζψλ. 
•    Ζ έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε 
απνδνρή εηθνληθψλ ή ε λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα αλ ν 
δξάζηεο δηαθεχγεη ή κε ηελ πιεξσκή θφξνπ. 
Γηα ην αδίθεκα απηφ θνξνδηαθπγήο πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 
Δηδηθά, ε έθδνζε ή ε απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα 
ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο θαη εθφζνλ ε 
ζπλνιηθή αμία απηψλ ππεξβαίλεη ηα 3.000 επξψ, ηηκσξείηαη κε κεγαιχηεξε 
πνηλή θαη ζπγθεθξηκέλα κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο έσο θάζεηξμε 
κέρξη δέθα εηψλ. 
ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, αλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηα 150.000 επξψ, πξνβιέπνληαη επίζεο ηδηαίηεξεο 
απζηεξφηεξεο γηα ην θνξνινγνχκελν δηαδηθαζίεο σο πξνο ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη εθδίθαζεο 
ηεο ππφζεζεο. 
Όηαλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα 
ηελ πιαζηφηεηα ή εηθνληθφηεηα ησλ νπνίσλ θαηαδηθάδεηαη ν δξάζηεο, 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 235.000 επξψ, επηβάιιεηαη σο παξεπφκελε πνηλή ην 
θιείζηκν ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο απηνχ κέρξη έλα κήλα. 
 
•    Ζ παξαβίαζε ή παξαπνίεζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ή 
ε επέκβαζε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ή ε 
δηάζεζε ή ρξεζηκνπνίεζε παξαβηαζκέλνπ ή δηαθνξνπνηεκέλνπ ή 
παξαπνηεκέλνπ ηέηνηνπ κεραληζκνχ. 
Γηα ην αδίθεκα απηφ πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 
κελψλ κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ηε ρξήζε πιαζηψλ θαη 
εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 
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εκεηψζεηο: 
1.    Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπάγγειηα, δελ αξρίδεη δε πξηλ απφ ηελ 
ηειεζηδηθία ηεο νηθείαο ππφζεζεο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα επί άζθεζεο 
πξνζθπγήο ή ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο επί κε άζθεζεο 
εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο, κε εμαίξεζε ην αδίθεκα ησλ πιαζηψλ, εηθνληθψλ ή 
λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη άκεζα 
θαηά πεξίπησζε. 
2.    ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ θνξνδηαθπγήο, ην 
αμηφπνηλν αίξεηαη εθφζνλ επέιζεη ζπλνιηθφο θαηά πεξίπησζε ζπκβηβαζκφο ή 
θαη' άιινλ ηξφπν νιηθή δηνηθεηηθή πεξαίσζε ηεο δηαθνξάο. 


