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Τα νέα ππόζηιμα για ηην έκδοζη πλαζηών 
και εικονικών ηιμολογίυν 

 
 
Γόθηκε ζηην δημοζιόηηηα η επμηνεςηική εγκύκλιορ (ΠΟΛ.1210/6.9.2013) 
ζσεηικά με ηην επιβολή πποζηίμυν για ηη μη έκδοζη, ηην έκδοζη 
ανακπιβών, πλαζηών, εικονικών και ηη λήτη εικονικών θοπολογικών 
ζηοισείυν ζύμθυνα με ηον νέο Κώδικα Φοπολογικών Γιαδικαζιών. 
 
ύκθσλα κε ηνλ ΚΦΓ γηα ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε 
ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ εθαξκόδνληαη, αλάινγα κε ην ρξόλν 
δηάπξαμήο ηνπο, νη αθόινπζεο δηαηάμεηο: 
 
α) Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 , γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη κέρξη θαη 25.7.2013 ή, θαη' εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθώλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ., νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 
(Πεξίιεςε ηεο Παξ. 10 λ. 2523 : Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε 
ή ζε αλαθξηβή έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ή ζηελ έθδνζε πιαζηώλ ή εηθνληθώλ 
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε εηθνληθώλ, ε λόζεπζε απηώλ, θαζώο θαη ε 
θαηαρώξεζε ζηα βηβιία αγνξώλ ή εμόδσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθό ζηνηρείν) 
 
β) Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ., γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013. 
(Παξ 2 άξζξνπ 55 ΚΦΓ: Οηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε 
αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απόθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο,) 
 
Γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο, πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηήξεζε θνξνινγηθώλ βηβιίσλ, 
εθαξκόδνληαη νη αθόινπζεο δηαηάμεηο λόκσλ: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο θαη 31.12.2013, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (πιελ ηεο παξαγξάθνπ 10, πνπ όπσο 
πξναλαθέξζεθε θαηαξγείηαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Γ.). 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 θαη εθεμήο, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 1, 
πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη παξάγξαθνο 3). 
 
Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, 
εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013 θαη εθεμήο. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαζνξίδνληαη νη 
παξαβάζεηο θαη ηα πξόζηηκα πνπ αθνξνύλ ηε κε έθδνζε ή ηελ αλαθξηβή 
έθδνζε παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο 
ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο θαη ηελ έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ 
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ζηνηρείσλ. Παξάιιεια, ππάξρεη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε παξαβάζεσλ θαη 
πξνζηίκσλ ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο ή ιήςεο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ κε δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην ύςνο ησλ πξνζηίκσλ θαη 
δηαθνξνπνηήζεηο γηα ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε θαη ηνπ ιήπηε. 
Δλδεηθηηθά, όζνλ αθνξά ηα πξόζηηκα γηα παξαβάζεηο ΚΦΑ – ΚΒ 
θνηλνπνηνύληαη νη παξαθάησ πίλαθεο: 
 

πλνπηηθόο πίλαθαο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε 
αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα 
παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013 

 
Από 26.7.2013 κέρξη 
31.12.2013 

Από 1.1.2014 θαη 
εθεμήο 

Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε 
ζηνηρείνπ απνθξπβείζαο αμίαο > 
5.000 € 

40% (ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο 
απηήο πνπ απνθξύθηεθε) (ειάρηζην ύςνο 
πξνζηίκνπ 2.500 €) 

Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε 
ζηνηρείνπ απνθξπβείζαο αμίαο < 
5.000 € 

απηνηειείο παξαβάζεηο 
άξζ. 5§8α'&γ', 
λ.2523/1997 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
54 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ 

  

• σο πξνο ηελ αμία ή, όηαλ έρεη 
ζθξαγηζηεί ή ζεσξεζεί κε κε 
λόκηκν ηξόπν 

100% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 

• ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
πεξίπησζε 

100% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ) 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
54 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ηελ αμία) 

50% (1) ή 25% (2) 

Έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ην 
πξόζσπν) 

 

• όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινύζε ζε 
θαιή πίζηε 

50% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ)  

• όηαλ ν ιήπηεο ηεινύζε ζε θαιή 
πίζηε 

100% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ)  

Λήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ηελ αμία) 

 

• κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 
θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ 
θνξνινγηθνύ έηνπο 

50% (1) ή 25% (2) 
 

• ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε 
ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 

15% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ)  

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
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Λήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ην 
πξόζσπν) 

 

• όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινύζε ζε 
θαιή πίζηε 

  

- κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 
θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ 
θνξνινγηθνύ έηνπο 

25% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ)  

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε 
ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 

15% (ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ)  

• όηαλ ν ιήπηεο ηεινύζε ζε θαιή 
πίζηε 

0% 
 

Δηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία 

 
σο πξνο ηελ αλαγξαθείζα 
ζπλαιιαγή 

500 € αλά ζηνηρείν (αλώηαην ύςνο 50.000 € αλά 
θνξνινγηθό έηνο) 
  

Λνηπέο παξαβάζεηο (πιελ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ) 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 
(πιελ §10) ηνπ λ. 
2523/1997 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
54 ηνπ λένπ λόκνπ 

1. ηηρ αξίαρ ηος ζηοισείος ή για ηο μέπορ ηηρ εικονικήρ αξίαρ 
2. ηηρ αξίαρ ηος ζηοισείος, όηαν δεν είναι δςναηόρ ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ 
μεπικώρ εικονικήρ αξίαρ 
 
 

πλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε 
κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ 
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΙΑΠΡΑΞΗ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ 
(ΤΜΒΙΒΑΜΟ) 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

έσο 
31.05.2010 
  

λ. 
2523/1997άξζξν 
5§10 

πεξηνξηζκόο ζην 1/3 
(πξαθηηθό δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

> 1,200€ : 30% 1 70% 2 

λ. 
4174/2013άξζξν 
55§2 (πεξ. α', β' 
& γ') & άξζξν 66 

δελ πεξηνξίδνληαη 
(πξαθηηθό απνδνρήο) 

εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηηο Γ.Ο.Τ. απόθαζε 
Γεληθνύ Γξακκαηέα 
εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηα δηθαζηήξηα λ. 
2238/1994, άξζξν 74 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/74
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από 
01.06.2010 
έσο 
25.07.2013 
  

λ. 
2523/1997άξζξν 
5§10 
ή 

πεξηνξηζκόο ζην 1/2 
(πξαθηηθό δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

> 1,200€ : 30% 1 70% 2 

λ. 
4174/2013άξζξν 
55§2 (πεξ. α', β' 
& γ') & άξζξν 66 

δελ πεξηνξίδνληαη  
 
(πξαθηηθό απνδνρήο) 

εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηηο Γ.Ο.Τ. απόθαζε 
Γεληθνύ Γξακκαηέα  
 
εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηα δηθαζηήξηα λ. 
2238/1994, άξζξν 74 

από 
26.07.2013 
έσο 
31.12.2013 

λ. 
4174/2013άξζξν 
55§2 (πεξ. α', β' 
& γ') 

δελ πεξηνξίδνληαη 
λ. 2238/1994, άξζξν 
74 

από 
01.01.2014 

λ. 
4174/2013άξζξν 
55§2 (πεξ. α', β' 
& γ') 

δελ πεξηνξίδνληαη 

Δθάπαμ θαηαβνιή έσο 
θαη ηελ ηξηαθνζηή 
εκέξα κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο 
πξάμεο επηβνιήο 

1. Καηά ηην ςπογπαθή ηων οικείων ππάξεων ή ηο απγόηεπο ενηόρ ηων δύο 
επόμενων επγάζιμων για ηιρ δημόζιερ οικονομικέρ ςπηπεζίερ ημεπών 
2. Βεβαίωζη και εθ' άπαξ καηαβολή μέσπι ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα, ηος 
επόμενος μήνα πος διενεπγείηαι ηο ππακηικό αποδοσήρ ηηρ διαθοπάρ ή ο 
δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/74
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/74
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/74
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/74
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Τα νέα ππόζηιμα για ηην έκδοζη πλαζηών 
και εικονικών ηιμολογίυν 

 
 
ΠΟΛ.1210/6.9.2013 
Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 55 θαη 66 ηνπ λ. 4174/26.7.2013 
(ΦΔΚ 170/Α), «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζρεηηθά κε ηελ 
επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, 
εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
Αζήλα, 6.9.2013 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
1.14ε Γ/Ν  Η ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α' 
2.15ε Γ/Ν  Η ΚΦΑ Σκήκα Β' 
 
Σαρ. Γ/λζε : ίλα 2-4  
Σαρ. Κώδηθαο: 106 72 ΑΘΗΝΑ  
Πιεξνθνξίεο : Γ. Μπνύξα 
ηαζάο Γεκήηξεο  
Σειέθσλν : 210- 3645848, 378 
210-3642682, 3610030 210-3645848, 3645378  
Fax: 210-3645413 
 
ΠΟΛ 1210/2013 
 
Θέμα: Κοινοποίηζη ηυν διαηάξευν ηυν άπθπυν 55 και 66 ηος ν. 
4174/26.7.2013 (ΦΔΚ 170/Α), «Φοπολογικέρ διαδικαζίερ και άλλερ 
διαηάξειρ» ζσεηικά με ηην επιβολή πποζηίμυν για ηη μη έκδοζη, ηην 
έκδοζη ανακπιβών, πλαζηών, εικονικών και ηη λήτη εικονικών 
θοπολογικών ζηοισείυν. 
 
Κνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 55 θαη 66 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 
170/Α) «Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο», ζην εμήο ΚΦΓ, θαη παξέρνπκε 
νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο. 
 
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 66 
ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170/Α/26.7.2013), πξνβιέπεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ (ΚΦΓ) 
ηζρύνπλ γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ (26.7.2013), 
 
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ Κ.Φ.Γ. νξίδεηαη όηη, ε παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ην άξζξν 6 ηνπ 
λ. 2523/1997 θαηαξγνύληαη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ Κ.Φ.Γ., δειαδή νη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη γηα παξαβάζεηο πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί κέρξη θαη 
ηηο 25.7.2013,  
 
I. Ππόζηιμα ΚΦΑΣ - ΚΒΣ 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο θαη 10 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ. 
πξνβιέπεηαη όηη, γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ Κ.Φ.Γ, δειαδή κέρξη θαη 25.7.2013 θαη εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα 
από ην θνξνινγνύκελν λα θξίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 55 Κ.Φ.Γ.. 
 
ρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, 
πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
εθαξκόδνληαη, αλάινγα κε ην ρξόλν δηάπξαμήο ηνπο, νη αθόινπζεο δηαηάμεηο: 
 
α) Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη κέρξη θαη 25.7.2013 ή, θαη' εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθώλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ., νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 
 
β) Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ., γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013. 
 
Γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο, πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηήξεζε θνξνινγηθώλ βηβιίσλ, 
εθαξκόδνληαη νη αθόινπζεο δηαηάμεηο λόκσλ: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο θαη 31.12.2013, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (πιελ ηεο παξαγξάθνπ 10, πνπ όπσο 
πξναλαθέξζεθε θαηαξγείηαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Γ.). 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 θαη εθεμήο, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 1, 
πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη παξάγξαθνο 3). 
 
Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, 
εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα πξάμεηο πνπ 
δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013 θαη εθεμήο. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαζνξίδνληαη νη 
παξαβάζεηο θαη ηα πξόζηηκα πνπ αθνξνύλ ηε κε έθδνζε ή ηελ αλαθξηβή 
έθδνζε παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο 
ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο θαη ηελ έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ. Παξάιιεια, ππάξρεη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε παξαβάζεσλ θαη 
πξνζηίκσλ ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο ή ιήςεο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ κε δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην ύςνο ησλ πξνζηίκσλ θαη 
δηαθνξνπνηήζεηο γηα ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε θαη ηνπ ιήπηε. Δηδηθόηεξα: 
 
Α. Μη έκδοζη - Ανακπιβήρ έκδοζη θοπολογικών ζηοισείυν 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
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Αα. Μη έκδοζη - Ανακπιβήρ έκδοζη θοπολογικών ζηοισείυν, 
αποκπςβείζαρ αξίαρ άνυ ηυν 5.000 εςπώ 
 
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε 
αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απόθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο, ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη 
κεγαιύηεξε ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε 
παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο αμίαο ηεο 
ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε κε ειάρηζην ύςνο 
πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 
(2.500) επξώ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ όια ηα 
θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. ή ηηο 
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδόηεζε ηνπ Κ.Φ.Α.. ή 
ηνπ Κ.Β.. (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιόγηα, απνδείμεηο ιηαληθήο θιπ). 
 
Δπίζεο, νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο πεξηπηώζεηο 
πνπ πξνθύπηεη ην ύςνο ηεο ζπλνιηθήο απνθξπβείζαο αμίαο, ρσξίο λα 
πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγώλ σο θαη ε αμία κηαο εθάζηεο 
μερσξηζηά. 
 
Αθόκε, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα ιεθζεί όηαλ ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ πνπ 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αλσηέξσ πνζνζηό (40%) δελ ππεξβαίλεη ην ειάρηζην 
ύςνο πξνζηίκνπ ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ πνπ ξεηά 
νξίδεηαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, δειαδή θαη' ειάρηζην ην πνζό ηνπ 
πξνζηίκνπ πξέπεη λα είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην πνζό απηό (2.500 επξώ) 
θαη αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ηήξεζεο ή απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε 
ηήξεζεο βηβιίσλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη, ζε ζρέζε κε ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 απμήζεθε ην όξην ηεο 
απνθξπβείζαο αμίαο (από 1.200 επξώ ζε 5.000 επξώ) ελώ κεηώζεθε ην 
πνζνζηό ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (από 100% ζε 40%), γηα ηα νπνία 
επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν. 
 
Αβ. Μη έκδοζη - Ανακπιβήρ έκδοζη θοπολογικών ζηοισείυν, 
αποκπςβείζαρ αξίαρ κάηυ ηυν 5.000 εςπώ 
 
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο επηβάιιεηαη πξόζηηκν: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26.7.2013 έσο θαη 31.12.2013, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 8 (πεξηπηώζεηο α' θαη γ', αληίζηνηρα) θαη 9 ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, επηβάιινληαη δειαδή απηνηειείο παξαβάζεηο. 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 θαη εθεμήο, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 1, 
πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη παξάγξαθνο 3). 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/9
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/9
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/9
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/1
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη, γηα ηε κε έθδνζε ή 
ηελ αλαθξηβή έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ έσο θαη 25.7.2013, 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη 
ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, αληίζηνηρα, δειαδή 
αλάινγα κε ην αλ ε απνθξπβείζα αμία είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε ησλ 
ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξώ, αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 
 
Β. Έκδοζη πλαζηών θοπολογικών ζηοισείυν 
 
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, ζε πεξίπησζε έθδνζεο πιαζηώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό εθαηό 
ηνηο εθαηό (100%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
Πεξαηηέξσ, γηα ηελ έλλνηα ηνπ πιαζηνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ εθαξκόδνληαη, 
από 26.7.2013 έσο θαη 31.12.2013, νη δηαηάμεηο ηε παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 
19 ηνπ λ. 2523/1997 ελώ από 1.1.2014 εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ δύν 
ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
Κ.Φ.Γ., δειαδή: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26.7.2013 έσο θαη 31.12.2013, ζεσξείηαη 
πιαζηό θαη ην θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο 
αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεώξεζήο ηνπ θαη εθόζνλ ε κε 
θαηαρώξεζε ηειεί ζε γλώζε ηνπ ππνρξένπ γηα ηε ζεώξεζε ηνπ θνξνινγηθνύ 
ζηνηρείνπ. 
 
Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηό ην θνξνινγηθό ζηνηρείν θαη όηαλ ην πεξηερόκελν 
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηόηππνπ ή αληίηππνπ απηνύ είλαη δηαθνξεηηθά 
από απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 θαη εθεμήο, ζεσξείηαη σο πιαζηό θαη 
ην θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε νπνηνλδήπνηε 
ηξόπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο αξκόδηαο 
θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεώξεζήο ηνπ θαη εθόζνλ ε κε 
θαηαρώξηζε ηειεί ζε γλώζε ηνπ ππόρξενπ γηα ηε ζεώξεζε ηνπ θνξνινγηθνύ 
ζηνηρείνπ. 
 
Θεσξείηαη σο πιαζηό θαη ην θνξνινγηθό ζηνηρείν όηαλ νη αμίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην πξσηόηππν θαη ζην αληίηππν απηνύ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο είλαη δηαθνξεηηθέο. 
 
Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, 
επηβάιινληαη πξόζηηκα σο εμήο: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26.7.2013 έσο θαη 31.12.2013, επηβάιιεηαη, 
ζε θάζε πεξίπησζε, πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό εθαηό ηνηο 
εθαηό (100%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ,  
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/19/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/19/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/19/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
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β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 θαη εθεμήο:  
 
βα) Όηαλ ην θνξνινγηθό ζηνηρείν έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε νπνηνλδήπνηε 
κε λόκηκν ηξόπν ή όηαλ νη αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξσηόηππν θαη ζην 
αληίηππν απηνύ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο είλαη 
δηαθνξεηηθέο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό 
εθαηό ηνηο εθαηό (100%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
ββ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ην πεξηερόκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 
πξσηόηππνπ ή αληίηππνπ απηνύ, πιελ ηεο αμίαο, είλαη δηαθνξεηηθά από απηά 
πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 
γηα θάζε παξάβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. 
(πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
θαη παξάγξαθνο 3), δειαδή αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο ή απαιιαγήο 
από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη, ζε ζρέζε κε ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 δελ ιακβάλεηαη ππόςε ην 
όξην ηεο απνθξπβείζαο αμίαο (άλσ ή θάησ ησλ 1.200 επξώ) ελώ κεηώζεθε ην 
πνζνζηό επί ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (από 200% ζε 100%), γηα ηα νπνία 
επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη, γηα ηελ έθδνζε 
πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ έσο θαη 25.7.2013, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, αληίζηνηρα, δειαδή αλάινγα κε ην αλ ε αμία ηνπ 
ζηνηρείνπ είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξώ, 
αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 
Κ.Φ.Γ.. 
 
Γ. Έκδοζη - Λήτη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
Κ.Φ.Γ. νξίδνληαη νη παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε εηθνληθώλ 
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην πξόζσπν 
ηνπ εθδόηε θαη ηνπ ιήπηε θαη θιηκαθώλνληαη σο πξνο ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ, 
όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 
 
Γα. Έκδοζη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν 
 
Αλάινγα κε ην αλ ε έθδνζε ησλ εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ είλαη σο 
πξνο ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή σο πξνο ην πξόζσπν, δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 
πεξηπηώζεηο: 
 
Γα.1. Έκδοζη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν υρ ππορ ηην αξία ηηρ 
ζςναλλαγήρ 
 
Από ηηο δηαηάμεηο ησλ δύν πξώησλ εδαθίσλ θαη ηεο ππνπεξίπησζεο αα' ηνπ 
ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, ζε πεξίπησζε έθδνζεο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
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ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε 
παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
Αλ ε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεξηθώο εηθνληθή, ην σο άλσ πξόζηηκν 
επηβάιιεηαη γηα ην κέξνο ηεο εηθνληθήο αμίαο. Όηαλ δελ είλαη δπλαηόο ν 
πξνζδηνξηζκόο ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε 
παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ. 
 
εκεηώλεηαη όηη, ζε ζρέζε κε ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 δελ ιακβάλεηαη ππόςε ην 
όξην ηεο εηθνληθήο αμίαο (άλσ ή θάησ ησλ 1.200 επξώ) ελώ κεηώζεθε ην 
πνζνζηό ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (από 200% θαη 100% ζε 50% θαη 25%, 
αληίζηνηρα), γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν. 
 
Γα.2. Έκδοζη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν υρ ππορ ηο ππόζυπο 
 
Σν πξόζηηκν γηα ηελ έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην 
πξόζσπν, πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ εθδόηε ηνπ εηθνληθνύ, θιηκαθώλεηαη αλάινγα 
κε ην εάλ ηεθκαίξεηαη όηη ν ιήπηεο ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ ηεινύζε ή κε ζε 
θαιή πίζηε. 
 
Καηά ξεηή δηαηύπσζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο ππνπεξίπησζεο ββ' ηνπ 
ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ., ν ιήπηεο ηνπ 
εηθνληθνύ ζηνηρείνπ ηεθκαίξεηαη όηη ηεινύζε ζε θαιή πίζηε εθόζνλ, έρεη 
εμνθιήζεη κέζσ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή αμηνγξάθσλ πιήξσο ηελ αμία ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ηνλ αλαινγνύληα θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ εθδόηε ηνπ 
ζηνηρείνπ θαη θαηαζέζεη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά κε 
αλαθνξά ζην εηθνληθό ζηνηρείν. 
 
Καηά ζπλέπεηα: 
 
Γα.2.1. Όηαν ο λήπηηρ ηος εικονικού ζηοισείος δεν ηελούζε ζε καλή 
πίζηη 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ εθδόηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο πξνο ην 
πξόζσπν, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζην πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 
Γα.1 ηεο παξνύζαο επηβάιιεηαη, δειαδή, πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε 
πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
Γα.2.2. Όηαν ο λήπηηρ ηος εικονικού ζηοισείος ηελούζε ζε καλή πίζηη 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 
ππνπεξίπησζεο ββ' ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, ζηνλ εθδόηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο 
πξνο ην πξόζσπν, επηβάιινληαη ηα αλαθεξόκελα ζην πξώην εδάθην ηεο 
πεξίπησζεο Γα.1 ηεο παξνύζαο πξόζηηκα ζην δηπιάζην, δειαδή πξόζηηκν 
γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%) ηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ. 
 
Γβ. Λήτη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
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Αλάινγα κε ην αλ ε ιήςε ησλ εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ είλαη σο 
πξνο ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή σο πξνο ην πξόζσπν, δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 
πεξηπηώζεηο: 
 
Γβ.1. Λήτη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν υρ ππορ ηην αξία ηηρ 
ζςναλλαγήρ 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ εμαξηάηαη από ην εάλ ε ιήςε 
ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ δελ επηθέξεη κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δηδηθόηεξα: 
 
Γβ.1.1. Όηαν η λήτη ηος εικονικού θοπολογικού ζηοισείος δεν επιθέπει 
μείυζη ηος θόπος ειζοδήμαηορ ηος οικείος θοπολογικού έηοςρ 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο γγ' ηνπ ηξίηνπ 
εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. 
πξνθύπηεη όηη, ζηνλ ιήπηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο πξνο ηελ αμία ηεο 
ζπλαιιαγήο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε 15% ηεο αμίαο 
ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
Δλδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε δηάηαμε απηή είλαη: 
 
α) Τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ (επηηεδεπκαηίεο) γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ θνξνινγνύληαλ κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ζηε θνξνινγία 
εηζνδήκαηνο. 
 
β) Τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ (επηηεδεπκαηίεο) όηαλ κε ηε ιήςε ηνπ 
εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ επέξρεηαη αύμεζε ηεο δεκίαο ηνπ νηθείνπ 
θνξνινγηθνύ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, κε ηα αλσηέξσ δελ ζίγνληαη νη 
δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πεξί ζπκςεθηζκνύ ηεο δεκίαο ζε 
επόκελα νηθνλνκηθά έηε. 
 
γ) Αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δηελεξγεζεί 
νη αληίζηνηρεο απνζβέζεηο ηεο εηθνληθήο αμίαο ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο 
ζην νηθείν θνξνινγηθό έηνο. 
 
Γβ.1.2. Σε κάθε άλλη πεπίπηυζη, πος έσει αποηέλεζμα ηη μείυζη ηος 
θόπος ειζοδήμαηορ ηος οικείος θοπολογικού έηοςρ 
 
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο, ζηνλ ιήπηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο πξνο ηελ αμία 
ηεο ζπλαιιαγήο, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε Γα.1 ηεο 
παξνύζαο. 
 
Γβ.2. Λήτη εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν υρ ππορ ηο ππόζυπο 
ηος εκδόηη 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ εμαξηάηαη από ην εάλ ν ιήπηεο 
ηνπ εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ηεθκαίξεηαη όηη ηεινύζε ή κε ζε θαιή 
πίζηε θαη αλ, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (ζε κε θαιή πίζηε) ε ιήςε δελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
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επηθέξεη κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. 
Όπσο πξναλαθέξζεθε ν ιήπηεο ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ ηεθκαίξεηαη όηη 
ηεινύζε ζε θαιή πίζηε εθόζνλ, έρεη εμνθιήζεη κέζσ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή 
αμηνγξάθσλ πιήξσο ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνλ αλαινγνύληα θόξν 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ εθδόηε ηνπ ζηνηρείνπ θαη θαηαζέζεη ζηε Φνξνινγηθή 
Γηνίθεζε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά κε αλαθνξά ζην εηθνληθό ζηνηρείν. 
 
Δμππαθνύεηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν έιεγρνο δηαπηζηώζεη όηη ηα 
ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνλ εθδόηε, ζύκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα έρνπλ επηζηξαθεί, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη ρσξίο 
πξνθαλή αηηία ζηνλ ιήπηε ή ζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηόλ (π.ρ. 
λόκηκνο εθπξόζσπνο, ζηελόο ζπγγελήο θιπ.), ηόηε ην ηεθκήξην ηεο θαιήο 
πίζηεο ηνπ ιήπηε αλαηξείηαη θαη ν έιεγρνο πξνρσξεί αλεκπόδηζηα ζηε 
δηεξεύλεζε ηεο ελδερόκελεο ύπαξμεο εηθνληθόηεηαο. 
 
Δηδηθόηεξα: 
 
Γβ.2.1. Όηαν ο λήπηηρ ηεκμαίπεηαι όηι δεν ηελούζε ζε καλή πίζηη 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο 
ππνπεξίπησζεο ββ' θαη ηεο πεξίπησζεο γγ' ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο 
πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, 
ζηνλ ιήπηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε, 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν σο εμήο: 
 
• Όηαλ ε ιήςε ην εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ δελ επηθέξεη κείσζε ηνπ 
θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα 
θάζε παξάβαζε ίζν κε 15% ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
• ε θάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο επηβάιιεηαη πξόζηηκν γηα θάζε 
παξάβαζε ίζν κε 25% ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
 
Γβ.2.2. Όηαν ο λήπηηρ ηεκμαίπεηαι όηι ηελούζε ζε καλή πίζηη 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 
ππνπεξίπησζεο ββ' ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, ζηνλ ιήπηε εηθνληθνύ ζηνηρείνπ, σο 
πξνο ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε, δελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη, γηα ηελ έθδνζε ή 
ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ έσο θαη 25.7.2013, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 
λ. 2523/1997, αληίζηνηρα, δειαδή αλάινγα κε ην αλ ε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη 
κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξώ, αληίζηνηρα, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 
 
Γγ. Πεπιπηώζειρ πος η εικονικόηηηα ηος ζηοισείος αθοπά ηο 
σαπακηηπιζμό ηηρ αναγπαθείζαρ ζςναλλαγήρ 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
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Από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο δδ' ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο 
γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, όηαλ ε 
εηθνληθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ αθνξά ην ραξαθηεξηζκό ηεο αλαγξαθείζαο 
ζπλαιιαγήο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη όηη αθνξά άιιε ππνθξππηόκελε 
πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα ε έθδνζε ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ 
δελ επηθέξεη θακία απώιεηα εζόδσλ ζρεηηθά κε θόξνπο, επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν γηα ηελ έθδνζε κε πξνζήθνληνο ζηνηρείνπ, ύςνπο πεληαθνζίσλ 
επξώ αλά ζηνηρείν θαη κε αλώηαην ύςνο πξνζηίκνπ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 
επξώ αλά ειεγρόκελν θνξνινγηθό έηνο. 
 
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθόο πίλαθαο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε κε 
έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ 
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013, 
ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ. 
 

πλνπηηθόο πίλαθαο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, 
εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από 
26.7.2013 

 
Από 26.7.2013 κέρξη 
31.12.2013 

Από 1.1.2014 θαη εθεμήο 

Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε 
ζηνηρείνπ απνθξπβείζαο αμίαο > 5.000 € 

40% (ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ 
απνθξύθηεθε) (ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ 2.500 €) 

Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε 
ζηνηρείνπ απνθξπβείζαο αμίαο < 5.000 € 

απηνηειείο παξαβάζεηο άξζ. 
5§8α'&γ', λ.2523/1997 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 54 
ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ 

  

• σο πξνο ηελ αμία ή, όηαλ έρεη 
ζθξαγηζηεί ή ζεσξεζεί κε κε λόκηκν 
ηξόπν 

100% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 

• ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε 100% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 54 
ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ηελ αμία) 

50% (1) ή 25% (2) 

Έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 
ζηνηρείσλ (σο πξνο ην πξόζσπν) 

 

• όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινύζε ζε θαιή 
πίζηε 

50% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
 

• όηαλ ν ιήπηεο ηεινύζε ζε θαιή πίζηε 100% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
 

Λήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
(σο πξνο ηελ αμία) 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
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• κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ 
έηνπο 

50% (1) ή 25% (2) 
 

• ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ 
έηνπο 

15% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
 

Λήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
(σο πξνο ην πξόζσπν) 

 

• όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινύζε ζε θαιή 
πίζηε 

  

- κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ 
έηνπο 

25% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ 
έηνπο 

15% (ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ) 
 

• όηαλ ν ιήπηεο ηεινύζε ζε θαιή πίζηε 0% 
 

Δηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία 

 

σο πξνο ηελ αλαγξαθείζα ζπλαιιαγή 
500 € αλά ζηνηρείν (αλώηαην ύςνο 50.000 € αλά 
θνξνινγηθό έηνο) 
  

Λνηπέο παξαβάζεηο (πιελ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ) 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 (πιελ 
§10) ηνπ λ. 2523/1997 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 54 
ηνπ λένπ λόκνπ 

1. ηηρ αξίαρ ηος ζηοισείος ή για ηο μέπορ ηηρ εικονικήρ αξίαρ 
2. ηηρ αξίαρ ηος ζηοισείος, όηαν δεν είναι δςναηόρ ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ 
μεπικώρ εικονικήρ αξίαρ 
 
II. Ππόζηιμο ΦΠΑ, για πλαζηά, νοθεςμένα ή εικονικά θοπολογικά 
ζηοισεία. 
 
Με ηελ πεξίπησζε δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΓ 
πξνβιέπεηαη όηη, όζνλ αθνξά ην ΦΠΑ, όηαλ κεηά από έιεγρν απνδεηρζεί όηη ν 
ππνθείκελνο ζην θόξν, σο ιήπηεο εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ή 
ζηνηρείνπ ην νπνίν λόζεπζε απηόο ή άιινη γηα ινγαξηαζκό ηνπ, δηελήξγεζε 
έθπησζε θόξνπ εηζξνώλ ή έιαβε επηζηξνθή θόξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
πεξί ΦΠΑ, ή σο εθδόηεο δελ απέδσζε θόξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά, ή 
λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, επηβάιιεηαη εηδηθό πξόζηηκν ηζόπνζν κε ην 
50% ηνπ θόξνπ πνπ εμέπεζε ή πνπ επηζηξάθεθε ή δελ απέδσζε αλεμάξηεηα 
αλ δελ πξνθύπηεη ηειηθά πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή. Σν πξόζηηκν απηό 
επηβάιιεηαη θαη ζηα πξόζσπα πνπ έιαβαλ επηζηξνθή θόξνπ κε βάζε 
πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εμέδσζαλ νη ίδηνη 
(αθνξά θπξίσο ηνπο αγξόηεο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ). 
 
Η λέα δηάηαμε ζηελ νπζία αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνύκελε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
2523/1997, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ παξαβάζεηο δηαπξάηηνληαη από 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/41
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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26.7.2013 θαη εθεμήο. Καηά ζπλέπεηα γηα ηηο ελ ιόγσ παξαβάζεηο δελ 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ θόξνπ πνπ εθπέζηεθε, ή 
επεζηξάθε, ή δελ απνδόζεθε, όπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 
2523/1997, αιιά πξόζηηκν ίζν κε ην 50% ηνπ ελ ιόγσ θόξνπ. Δπηζεκαίλεηαη 
όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4174/2013 δελ πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο παξά κόλν εηδηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 απηνύ, ε ηζρύο ηνπ νπνίνπ αξρίδεη 
από 1.1.2014. ην κεηαμύ θαη γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη από 1.8.2013 
εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 70Β 
ηνπ λ.2238/1994 όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ ππνπαξάγξαθν Α5 ηνπ άξζξνπ 
πξώηνπ ηνπ λ.4152/2013, γηα δε ηηο πξάμεηο πνπ εθδόζεθαλ πξηλ ηελ 1.8.2013 
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000) 
θαη ηνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994. 
 
III.Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ για ηην επιβολή πποζηίμυν για ηιρ ανυηέπυ 
παπαβάζειρ πος διαππάσθηκαν μέσπι και 25.7.2013 
 
Α. Υποθέζειρ για ηιρ οποίερ δεν έσοςν εκδοθεί Αποθάζειρ Δπιβολήρ 
Πποζηίμος (Α.Δ.Π.) ή για ηιρ οποίερ έσοςν εκδοθεί Α.Δ.Π. και βπίζκονηαι 
μέσπι ηο ζηάδιο διοικηηικήρ επίλςζηρ ηηρ διαθοπάρ 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ. νξίδεηαη όηη, νη 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κώδηθα απηνύ είλαη δπλαηόλ 
λα εθαξκνζηνύλ θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο ην ρξόλν 
δεκνζίεπζεο απηνύ, δειαδή έσο θαη 25.7.2013 θαη επηζύξνπλ πξόζηηκα ηεο 
παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2523/1997 αλεμάξηεηα 
από ην ρξόλν δηαπίζησζήο ηνπο, εθόζνλ ην λέν θαζεζηώο επηιεγεί σο 
επλντθόηεξν από ηνλ ππόρξεν, γηα ην ζύλνιν ησλ παξαβάζεσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα πξάμε ή απόθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. Παξάιιεια, κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 
ππαγσγήο ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ ζην επλντθόηεξν θαζεζηώο. 
 
Δηδηθόηεξα: 
 
α) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί Απνθάζεηο Δπηβνιήο 
Πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.) 
 
Γηα παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.) κέρξη θαη 25.7.2013 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ΚΦΓ 
26.7.13) κπνξεί λα επηιεγεί ε εθαξκνγή ηεο λέαο δηάηαμεο εθόζνλ ππνβιεζεί 
ζρεηηθό αίηεκα εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ΑΔΠ. Δπίζεο ππάξρεη δπλαηόηεηα έθδνζεο ηεο 
ΑΔΠ εμ αξρήο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο εθόζνλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ΑΔΠ 
ππνβιεζεί αλέθθιεηε δήισζε από ην θνξνινγνύκελν κε ηελ νπνία ζα 
επηιέγεη ηελ έθδνζε ηεο ΑΔΠ κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. 
 
β) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί Απνθάζεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ 
(Α.Δ.Π.) θαη δελ βξίζθνληαη ζε ζηάδην δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο 
 
Γηα παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ΑΔΠ έσο θαη 25.7.2013, γηα ηηο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/63
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/70%CE%92
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/52
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/70%CE%91
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί αθόκε αίηεκα δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή 
δελ έρεη αθόκε αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, εθαξκόδνληαη νη λέεο 
δηαηάμεηο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα επηινγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ 
εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ ΚΦΓ, δειαδή κέρξη θαη 9.9.2013, 
 
γ) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί Απνθάζεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ 
(Α.Δ.Π.) θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο 
 
Γηα παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ΑΔΠ θαη έρεη ππνβιεζεί αίηεκα 
δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 70Α, έσο θαη 25.7.2013 εθαξκόδνληαη νη λέεο δηαηάμεηο 
εθόζνλ εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ Κ.Φ.Γ., δειαδή κέρξη θαη 9.9.2013,ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα 
επηινγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. 
 
δ) Γηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ ζην επλντθόηεξν θαζεζηώο 
 
Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ ζην 
επλντθόηεξν θαζεζηώο, κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πξνβιέπνληαη 
ηα εμήο: 
 
ηηο πεξηπηώζεηο α' θαη β' αλσηέξσ, αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε ησλ ΑΔΠ κε ην 
επλντθόηεξν θαζεζηώο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο πνπ όθεηιε λα 
εθδώζεη ή εμέδσζε ηελ ΑΔΠ κε ηηο πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο (λ.2523/1997). 
 
Δθόζνλ εθδνζεί ΑΔΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επλντθόηεξνπ θαζεζηώηνο, δελ 
ρσξεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο. 
 
ηελ πεξίπησζε γ) αλσηέξσ ην επλντθόηεξν θαζεζηώο εθαξκόδεηαη θαηά ην 
ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή ηεο εμέηαζεο ηεο 
ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο. Ο δηνηθεηηθόο ζπκβηβαζκόο ή ε απνδνρή ηεο 
απόθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο κε βάζε ην επλντθόηεξν 
θαζεζηώο δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πξνζηίκσλ ζύκθσλα κε 
ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, δειαδή δελ ηζρύνπλ ελδερόκελεο κεηώζεηο ηνπ 
πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997. Σν αίηεκα 
γηα ππαγσγή ζην επλντθόηεξν θαζεζηώο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα αξρή 
(ΓΟΤ, ΓΔΚ, θιπ.) ή ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ 
λ.2238/1994. 
 
Β. Υποθέζειρ πος εκκπεμούν ενώπιον ηυν Γιοικηηικών Γικαζηηπίυν και 
ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ (Σ.η.Δ.) 
 
Με ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη όηη κπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή ησλ 
επκελεζηέξσλ δηαηάμεσλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
10 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2523/1997 νη νπνίεο εθθξεκνύζαλ 
ελώπηνλ ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ .η.Δ ζηηο 26.7.2013. Οη 
ππόρξενη κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θνξνινγηθή αξρή 
πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξώλ 
από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΚΦΓ λα δεηήζνπλ ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε βάζε 
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ην επλντθόηεξν θαζεζηώο. Αξκόδηνο γηα ηνλ ζπκβηβαζκό είλαη ν πξντζηάκελνο 
ηεο αξρήο από ηελ νπνία εμεδόζε ε πξάμε ή ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ 
λ.2238/1994 θαηά πεξίπησζε. Αλ επηηεπρζεί ν ζπκβηβαζκόο θαηαξγείηαη ε 
δίθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 142 θαη 143, παξ.7 ηνπ Κώδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 
 
Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ρξόλν δεκνζίεπζεο ηνπ θώδηθα είρε 
ζπδεηεζεί ε ππόζεζε θαη εθθξεκνύζε ε έθδνζε απόθαζεο, κπνξεί λα δεηεζεί 
ε εθαξκνγή ησλ επκελέζηεξσλ δηαηάμεσλ εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο 
ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε απόθαζεο. Η δπλαηόηεηα απηή 
ηζρύεη κόλν κεηά ηελ έθδνζε απόθαζεο από ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο. 
Αξκόδηνο γηα ηνλ ζπκβηβαζκό είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο αξρήο από ηελ νπνία 
εμεδόζε ε πξάμε ή ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994 θαηά 
πεξίπησζε. 
 
Γ. Δκκπεμείρ ςποθέζειρ πεπιπηώζευν πος η εικονικόηηηα ηος ζηοισείος 
αθοπά ηο σαπακηηπιζμό ηηρ αναγπαθείζαρ ζςναλλαγήρ 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ. νξίδεηαη όηη, 
εμαηξεηηθά νη δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο δδ' ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κώδηθα είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηνύλ θαη 
γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ην ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο απηνύ, 
αλεμάξηεηα από ην ρξόλν δηαπίζησζήο ηνπο, εθόζνλ ην λέν θαζεζηώο ηνπ 
άξζξνπ 55 ηνπ Κώδηθα επηιεγεί σο επλντθόηεξν από ηνλ ππόρξεν, γηα ην 
ζύλνιν ησλ παξαβάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα πξάμε ή απόθαζε 
επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 9 νξίδεηαη όηη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβάιιεηαη 
αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επλντθόηεξνπ θαζεζηώηνο, θξίλνληαη κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 10 νξίδεηαη όηη πνζά πνπ ηπρόλ θαηαβιήζεθαλ 
κεγαιύηεξα από απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ επκελέζηεξνπ 
θαζεζηώηνο δελ επηζηξέθνληαη. Η πην πάλσ δηάηαμε ηζρύεη γηα πνζά πνπ 
ηπρόλ έρνπλ θαηαβιεζεί, επηπιένλ απηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
εθαξκνγή ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζ. 66 αιιά θαη ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ ην νπνίν παξαπέκπεη ξεηά ζηελ εθαξκνγή ησλ νξηδόκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 4. ηελ πεξίπησζε πνπ βεβαησζέληα πνζά δελ έρνπλ θαηαβιεζεί 
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4174/2013, ηα πνζά απηά δηαγξάθνληαη, 
δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ δηάηαμε αθνξά κόλν ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. 
 
IV. Πεπιοπιζμόρ (ζςμβιβαζμόρ) και καηαβολή πποζηίμυν και άπζη 
ποινικών κςπώζευν ΚΒΣ - ΚΦΑΣ. 
 
Α. Πεπιοπιζμόρ (ζςμβιβαζμόρ) και καηαβολή πποζηίμυν για ηη μη 
έκδοζη, ηην έκδοζη ανακπιβών, πλαζηών, εικονικών και ηη λήτη 
εικονικών θοπολογικών ζηοισείυν 
 
I. Πεπιοπιζμόρ (ζςμβιβαζμόρ) πποζηίμυν 
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1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
λ. 2523/1997, όπσο ίζρπε γηα ηηο δηαπξαρζείζεο παξαβάζεηο πεξί εηθνληθώλ, 
πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 
2523/1997) κέρξη θαη ηελ 31.5.2010, νξίδνληαλ όηη, ζε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ηα πξόζηηκα απηά πεξηνξίδνληαη ζην έλα 
ηξίην (1/3) απηώλ. 
 
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3842/2010 θαη ίζρπε γηα ηηο δηαπξαρζείζεο παξαβάζεηο πεξί 
εηθνληθώλ, πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (παξάγξαθνο 10 ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997) από ηελ 1.6.2010 έσο θαη ηελ 25.7.2013, 
νξίδνληαλ όηη, ζε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ηα 
πξόζηηκα απηά πεξηνξίδνληαη ζην έλα δεύηεξν (1/2) απηώλ. 
 
3. Αθόκε, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 
4174/2013, νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ όηη, ν ζπκβηβαζκόο κε βάζε ην 
επλντθόηεξν θαζεζηώο, δειαδή γηα δηαπξαρζείζεο παξαβάζεηο πεξί 
εηθνληθώλ, πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ κέρξη θαη ηελ 25.7.2013 
πνπ θξίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4174/2013, δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 
πξνζηίκσλ ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 
 
4. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4174/2013, δειαδή γηα ηηο παξαβάζεηο πεξί εηθνληθώλ, 
πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξάηηνληαη από 26.7.2013 θαη 
ζην εμήο, δελ πξνβιέπεηαη ν πεξηνξηζκόο (ζπκβηβαζκόο) ησλ πξνζηίκσλ. 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ γηα ηνλ πεξηνξηζκό (ζπκβηβαζκό) ησλ πξνζηίκσλ γηα 
παξαβάζεηο πεξί εηθνληθώλ, πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
εθαξκόδνληαη ηα εμήο: 
 
α) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη θαη ηελ 31.5.2010 θαη θξίλνληαη: 
 
αα) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, 
ηα πξόζηηκα ζπκβηβάδνληαη ζην έλα ηξίην (1/3) απηώλ. 
 
αβ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), 
ηα πξόζηηκα δελ ζπκβηβάδνληαη. 
 
β) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ από ηελ 1.6.2010 κέρξη θαη ηελ 
25.7.2013 θαη θξίλνληαη: 
 
βα) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, 
ηα πξόζηηκα ζπκβηβάδνληαη ζην έλα δεύηεξν (1/2) απηώλ. 
 
ββ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), 
ηα πξόζηηκα δελ ζπκβηβάδνληαη. 
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γ) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από ηελ 26.7.2013 θαη εθεμήο θαη 
θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55, ηα πξόζηηκα δελ ζπκβηβάδνληαη. 
 
II. Καηαβολή πποζηίμυν 
 
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 νξίδεηαη όηη, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξόληνο λόκνπ πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο, βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ εθαξκόδνληαη αλάινγα νη 
δηαηάμεηο ηεο θύξηαο θνξνινγίαο θαη γηα ηα πξόζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε 
αληίζηνηρε θνξνινγία, σο θύξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 
 
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε ζη' ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε δ' ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ θαη λόκνπ, γηα ηηο απνθάζεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 
λόκνπ απηνύ, δειαδή από 23.7.2013 θαη κεηά νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη, 
εηδηθά ηα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηεο 
παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, πεξηνξίδνληαη, θαηά ηελ 
πξάμε απνδνρήο ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό, ζην έλα δεύηεξν (1/2) απηώλ εάλ 
ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαηαβιεζεί εθάπαμ θαη είλαη κέρξη ρίιηα δηαθόζηα 
(1.200) επξώ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ππεξβαίλεη ηα ρίιηα δηαθόζηα 
(1.200) επξώ κεηώλεηαη ζην έλα δεύηεξν (1/2), εθόζνλ θαηαβιεζεί ην ηξηάληα 
ηνηο εθαηό (30%) απηνύ, θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ ή ην 
αξγόηεξν εληόο ησλ δύν επόκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο δεκόζηεο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο εκεξώλ, ελώ ην ππόινηπν πνζό βεβαηώλεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επόκελνπ κήλα πνπ δηελεξγείηαη ην πξαθηηθό 
απνδνρήο ηεο δηαθνξάο ή ν δηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο, γελνκέλεο ζρεηηθήο 
κλείαο γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ ππόρξενπ ζην ζρεηηθό πξαθηηθό. 
 
3. Αθόκε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 
νξίδεηαη όηη, κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 
βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ πνζώλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηνλ 
επαλππνινγηζκό ησλ πξνζηίκσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα, θαη' 
εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
 
4. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4174/2013, 
πνπ ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ από ηελ 
1.1.2014 νξίδεηαη όηη, ηόθνη θαη πξόζηηκα θαηαβάιινληαη εθάπαμ έσο θαη ηελ 
ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο θαηαινγηζκνύ ή επηβνιήο. 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο πεξί 
εηθνληθώλ, πιαζηώλ θ.ιπ. θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ εθαξκόδνληαη ηα εμήο: 
 
α) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη θαη ηελ 25.7.2013 θαη θξίλνληαη: 
 
αα) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2523/1997, 
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εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2. 
 
αβ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), 
εθαξκόδνληαη: 
 
i. Γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ζηηο Γ.Ο.Τ. (παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 66 
ηνπ λ. 4174/2013), ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 3. 
 
ii. Γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ζηα δηθαζηήξηα, δηνηθεηηθά θαη ηΔ 
(παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 4174/2013) θαη ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ λ. 4174/2013, ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
1, δειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 2238/1994. 
 
β) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από ηελ 26.7.2013 έσο θαη ηελ 
31.12.2013 θαη θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν 1, δειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 2238/1994. 
 
γ) Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από ηελ 1.1.2014 θαη εθεμήο θαη 
θξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ' ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν 4. 
 
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη 
θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, 
εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ. 

πλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε 
αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΠΡΑΞΗ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ 
(ΤΜΒΙΒΑΜΟ) 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

έσο 31.05.2010 
  

λ. 2523/1997 άξζξν 5§10 
πεξηνξηζκόο ζην 1/3 
(πξαθηηθό δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

> 1,200€ : 30% 1 70% 2 

λ. 4174/2013 άξζξν 55§2 
(πεξ. α', β' & γ') & άξζξν 66 

δελ πεξηνξίδνληαη 
(πξαθηηθό απνδνρήο) 

εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηηο Γ.Ο.Τ. απόθαζε 
Γεληθνύ Γξακκαηέα 
εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηα δηθαζηήξηα λ. 
2238/1994, άξζξν 74 
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από 01.06.2010 έσο 
25.07.2013 
  

λ. 2523/1997 άξζξν 5§10  
ή 

πεξηνξηζκόο ζην 1/2 
(πξαθηηθό δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

> 1,200€ : 30% 1 70% 2 

λ. 4174/2013 άξζξν 55§2 
(πεξ. α', β' & γ') & άξζξν 66 

δελ πεξηνξίδνληαη  
 
(πξαθηηθό απνδνρήο) 

εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηηο Γ.Ο.Τ. απόθαζε 
Γεληθνύ Γξακκαηέα  
 
εθθξεκείο ππνζέζεηο 
ζηα δηθαζηήξηα λ. 
2238/1994, άξζξν 74 

από 26.07.2013 έσο 
31.12.2013 

λ. 4174/2013 άξζξν 55§2 
(πεξ. α', β' & γ') 

δελ πεξηνξίδνληαη λ. 2238/1994, άξζξν 74 

από 01.01.2014 
λ. 4174/2013 άξζξν 55§2 
(πεξ. α', β' & γ') 

δελ πεξηνξίδνληαη 

Δθάπαμ θαηαβνιή έσο 
θαη ηελ ηξηαθνζηή εκέξα 
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο πξάμεο επηβνιήο 

1. Καηά ηην ςπογπαθή ηων οικείων ππάξεων ή ηο απγόηεπο ενηόρ ηων δύο 
επόμενων επγάζιμων για ηιρ δημόζιερ οικονομικέρ ςπηπεζίερ ημεπών 
2. Βεβαίωζη και εθ' άπαξ καηαβολή μέσπι ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα, ηος 
επόμενος μήνα πος διενεπγείηαι ηο ππακηικό αποδοσήρ ηηρ διαθοπάρ ή ο 
δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ 
 
Β. Πεπιοπιζμόρ (ζςμβιβαζμόρ) και καηαβολή πποζηίμυν για παπαβάζειρ 
ηυν πεπιπηώζευν α' και η' ηηρ παπαγπάθος 8 ηος άπθπος 5 ηος ν. 
2523/1997 και ηος άπθπος 54 ηος ν. 4174/2013 
 
Γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο εθαξκόδνληαη: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηελ 31.5.2010 ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ 
πεξίπησζε IV.Α. 1.1, γηα ηνλ πεξηνξηζκό (ζπκβηβαζκό ησλ πξνζηίκσλ) θαη ε 
πεξίπησζε IV.A.II.2, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.6.2010 έσο ηελ 31.12.2013 ηα αλαθεξόκελα 
ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε IV.A.I.2, γηα ηνλ πεξηνξηζκό (ζπκβηβαζκό ησλ 
πξνζηίκσλ) θαη ε πεξίπησζε IV.A.II.2, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ 
 
γ) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 
4174/2013, ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ν πεξηνξηζκόο (ζπκβηβαζκόο) ησλ 
πξνζηίκσλ θαη ε πεξίπησζε IV.A.II.4, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ 
 
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη 
θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη ε' ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997. 

πλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη θαηαβνιήο πξνζηίκσλ 
γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 
5 ηνπ λ. 2523/1997 
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ΥΡΟΝΟ 
ΓΙΑΠΡΑΞΗ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ 
(ΤΜΒΙΒΑΜΟ) 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

έσο 31.05.2010 
λ. 2523/1997 
άξζξν 5§8α',ε' 

πεξηνξηζκόο ζην 
1/3 (πξαθηηθό 
δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

< 1.200€ : 100% 1 

> 1.200€ : 30% 2 

70% 3 

από 01.06.2010 
έσο 31.12.2013 

λ. 2523/1997 
άξζξν 5§8α',ε' 

πεξηνξηζκόο ζην 1/2 
- (πξαθηηθό 
δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

< 1.200€ : 100% 1 

> 1.200€ : 30% 2 

70% 3 

από 01.01.2014 
λ. 4174/2013 
άξζξν 54 

δελ πεξηνξίδνληαη 

Δθάπαμ θαηαβνιή 
έσο θαη ηελ 
ηξηαθνζηή εκέξα 
κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο 
πξάμεο επηβνιήο 

1. Εθάπαξ καηαβολή 
2. Καηά ηην ςπογπαθή ηων οικείων ππάξεων ή ηο απγόηεπο ενηόρ ηων δύο 
επόμενων επγάζιμων για ηιρ δημόζιερ οικονομικέρ ςπηπεζίερ ημεπών 
3. Βεβαίωζη και εθάπαξ καηαβολή μέσπι ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα, ηος 
επόμενος μήνα πος διενεπγείηαι ηο ππακηικό αποδοσήρ ηηρ διαθοπάρ ή ο 
δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ 
 
Γ. Πεπιοπιζμόρ (ζςμβιβαζμόρ) και καηαβολή πποζηίμυν για λοιπέρ 
παπαβάζειρ ηος άπθπος 5 ηος ν. 2523/1997 (πλην ηυν πεπιπηώζευν α' 
και η' ηηρ παπαγπάθος 8 και ηηρ παπαγπάθος 10 ηος άπθπος 5 ηος ν. 
2523/1997) και ηος άπθπος 54 ηος ν. 4174/2013 
 
Γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο εθαξκόδνληαη: 
 
α) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηελ 31.12.2013 ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
αλσηέξσ πεξίπησζε IV.Α. 1.1, γηα ηνλ πεξηνξηζκό (ζπκβηβαζκό ησλ 
πξνζηίκσλ) θαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997, όπσο ηέζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε ζη' ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε δ' ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ θαη λόκνπ, γηα ηηο απνθάζεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 
λόκνπ απηνύ, δειαδή από 23.7.2013 θαη κεηά νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη, κε 
πξαθηηθό απνδνρήο ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ηα πξόζηηκα ηνπ 
άξζξνπ 5 πεξηνξίδνληαη ζην έλα ηξίην (1/3) απηώλ, εάλ θαηαβιεζεί ην είθνζη 
ηνηο εθαηό (20%) ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ, θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ 
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πξάμεσλ ή ην αξγόηεξν εληόο ησλ δύν επόκελσλ εξγάζηκσλ, γηα ηηο δεκόζηεο 
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, εκεξώλ, ελώ ην ππόινηπν πνζό βεβαηώλεηαη εθάπαμ 
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επνκέλνπ, ηνπ πξαθηηθνύ απνδνρήο ηεο 
δηαθνξάο ή ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, κήλα. 
 
β) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2014 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 
4174/2013, ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ν πεξηνξηζκόο (ζπκβηβαζκόο) ησλ 
πξνζηίκσλ θαη ε πεξίπησζε IV.A.II.4, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ 
 
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη 
θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα ινηπέο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 
(πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997) 
 

πλνπηηθόο πίλαθαο πεξηνξηζκνύ (ζπκβηβαζκνύ) θαη θαηαβνιήο πξνζηίκσλ 
γηα Λνηπέο παξαβάζεηο 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΙΑΠΡΑΞΗ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ 
(ΤΜΒΙΒΑΜΟ) 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

έσο 31.12.2013 

λ. 2523/1997 
άξζξν 5 (πιελ § 
8, πεξ. α' & ε' 
θαη § 10) 

πεξηνξηζκόο ζην 
1/3 (πξαθηηθό 
δηνηθεηηθήο 
επίιπζεο) 

20% 1 80% 2 

από 01.01.2014 
λ. 4174/2013 
άξζξν 54 

δελ πεξηνξίδνληαη 

Δθάπαμ θαηαβνιή 
έσο θαη ηελ ηξηαθνζηή 
εκέξα κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο 
πξάμεο επηβνιήο 

1. Καηά ηην ςπογπαθή ηων οικείων ππάξεων ή ηο απγόηεπο ενηόρ ηων δύο 
επόμενων επγάζιμων για ηιρ δημόζιερ οικονομικέρ ςπηπεζίερ ημεπών 
2. Βεβαίωζη και εθάπαξ καηαβολή μέσπι ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα, ηος 
επόμενος μήνα πος διενεπγείηαι ηο ππακηικό αποδοσήρ ηηρ διαθοπάρ ή ο 
δικαζηικόρ ζςμβιβαζμόρ 
 
Γ. Άπζη ποινικών κςπώζευν 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
2523/1997 νξίδεηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ ζπλνιηθνύ γηα θάζε θνξνινγία 
δηνηθεηηθνύ ή δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ηεο κε άιιν ηξόπν νιηθήο δηνηθεηηθήο 
πεξαίσζεο ηεο δηαθνξάο δελ εθαξκόδνληαη νη πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο. 
 
Καηά ζπλέπεηα, νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο 
ππνζέζεηο πνπ πεξαηώλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο 
θαη 7 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΚΦΓ. 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5/paragraph/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/24/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
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Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  
Θ. Θενράξεο 
 


