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ΘEMA:Προζκόμιζη ατρηζιμοποίηηων, θεωρημένων θορολογικών ζηοιτείων 

   για ακύρωζη, καηά ηη διακοπή εργαζιών ηων επιηηδεσμαηιών. 

  

            Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ 

Υπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο θάλνπκε γλσζηά ηα αθόινπζα: 

 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ. 186/1992 

(Κ.Β.Σ.) ηα βηβιία, νη νπηηθνί δίζθνη θαη γεληθά όια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ζηα 

νπνία απνζεθεύνληαη δεδνκέλα βηβιίσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

εθηύπσζεο ηνπο, ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη από ηνλ θώδηθα απηό, θαζώο θαη ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθώλ ζηα βηβιία, δηαηεξνύληαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδόκελν από 

ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξόλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θόξνπ.   

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

2523/1997 νξίδεηαη όηη, ε κε δηαθύιαμε θάζε βηβιίνπ ή θαηάζηαζεο ή αλά πελήληα 

(50) θύιια θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ή άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ γηα όζν 

ρξόλν νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ., ζπληζηά απηνηειή παξάβαζε, εθηόο αλ ε 

κε δηαθύιαμε νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε αλώηεξε βία.  

3. Αθόκε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδάθηνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, νη παξαβάζεηο κε δηαθύιαμεο ησλ βηβιίσλ, ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξαθώλ ή κε επίδεημεο απηώλ, ανάγονηαι 

ζην ρξόλν πνπ δηαπηζηώλνληαη ή πηζηνπνηνύληαη θαη εάλ ν ρξόλνο απηόο είλαη κεηά 
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ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έπαπζε λα πθίζηαηαη ην πξόζσπν, ρξόλνο αλαγσγήο 

ησλ παξαβάζεσλ ινγίδεηαη ε ηελεσηαία διατειριζηική περίοδος απηνύ. 

4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 

νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ 

ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ζηελ θύξηα θνξνινγία 

εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Η πξνζεζκία 

παξαγξαθήο αξρίδεη από ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ έπεηαη εθείλεο 

ζηελ νπνία αθνξά ε παξάβαζε. Σηα πξόζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. σο θαη ζε άιια πξόζηηκα 

πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, σο θύξηα θνξνινγία λνείηαη ε 

θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο. 

5. Τν πξόζηηκν ηνπ Κ.Β.Σ. είλαη δηνηθεηηθή θύξσζε γηα ηελ επηβνιή ηεο νπνίαο 

δελ εμεηάδεηαη ε ύπαξμε δόινπ (πξόζεζεο), αιιά αξθεί θαη κόλν ε δηαπίζησζε ηεο 

παξάβαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ππνθεηκεληθήο ππαηηηόηεηαο εθ 

κέξνπο ηνπ ππνρξένπ (ΣηΔ 2074/1982). 

 Άιισζηε ην πξόζηηκν ηνπ Κ.Β.Σ. δελ έρεη ηακεηαθό ζθνπό, θιηκαθώλεηαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (θαηεγνξία βηβιίσλ), ην είδνο θαη ηε 

βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο θαη απνζθνπεί ζηε ζπκκόξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηνλ Κώδηθα απηό.   

6. Πεξαηηέξσ, θαηά πάγηα δηνηθεηηθή ζέζε, (εγθύθιηνη ΠΟΛ 194/1987 θαη 

1264/2000),μόνο ηα θεωρημένα ατρηζιμοποίηηα θορολογικά ζηοιτεία θαη όρη ηα 

αζεώξεηα ζηνηρεία ή ηα ζεσξεκέλα βηβιία, πξνζθνκίδνληαη γηα αθύξσζε ζηε ΓΟΥ, 

όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε (π.ρ. δηαθνπή εξγαζηώλ).  

7. Δμάιινπ κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Α.Υ.Ο.Ο. 

1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ 1102/14.7.2005 κε ζέκα ηνλ αλαθαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηά ηελ ππνβνιή δειώζεσλ έλαξμεο, κεηαβνιήο θαη δηαθνπήο 

εξγαζηώλ νξίδεηαη όηη εηδηθά επί εθπξόζεζκσλ δειώζεσλ δηαθνπήο εξγαζηώλ πέξαλ 

ηνπ ελόο έηνπο πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο, δηελεξγείηαη ν 

πξνβιεπόκελνο θνξνινγηθόο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλεηαη ν πξαγκαηηθόο 

ρξόλνο παύζεο εξγαζηώλ παξάιιεια κε ηελ εθπιήξσζε ή κε ησλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξνινγνύκελνπ. 

8.   Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, πξνθύπηεη όηη, εθόζνλ, κεηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ πξνζήθνληνο ειέγρνπ, δηαπηζησζεί όηη, ν επηηεδεπκαηίαο (θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν) έτει παύζει οριζηικά ηις εργαζίες ηοσ (ζπλαιιαγέο ηνπ) ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό ζεκείν ζην παξειζόλ, γίλεηαη δειαδή απνδεθηή η 

εκπρόθεζμη δήλωζη διακοπής ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζε ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη ήδε 
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παξαγξαθεί ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ λα επηβάιεη θόξν θαη παξήιζε ν ρξόλνο 

ππνρξεσηηθήο δηαθύιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ , βάζεη ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 21 παξ.2 θαη 39 παξ.3 ηνπ Κ.Β.Σ., ζπλάγεηαη όηη δελ 

κπνξνύλ λα βεβαησζνύλ παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.Σ. θαη λα επηβιεζνύλ ηα αληίζηνηρα 

πξόζηηκα γηα απώιεηα βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθώλ εγγξαθήο θνξνινγηθώλ 

ηακεηαθώλ κεραλώλ θ.ι.π. γηα ηε ρξήζε απηή. 

9. Απηνλόεην είλαη όηη εθόζνλ κεηαγελέζηεξα πξνθύςνπλ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 

πνπ απνδεηθλύνπλ όηη, ζε ρξόλν κεηά ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ, θαηά ηνλ νπνίν δελ 

έρεη παξαγξαθεί ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θόξνπ, ν επηηεδεπκαηίαο έρεη 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

επηηήδεπκα ην νπνίν έρεη δηαθόςεη, ε ζρεηηθή ππόζεζε κπνξεί να αναβιώζει 

θνξνινγηθά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 2238/1994 θαη λα 

επηβιεζνύλ ηα πξόζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.Σ. Κάζε άιιε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο 

γηα ην σο άλσ ζέκα παύεη λα ηζρύεη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο. 
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