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ΘEMA: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄), πνπ αθνξά ζέκαηα πξνζηίκωλ ηνπ Κ.Β..»
Με ην λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄) «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε
ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ν
νπνίνο θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1062/1.4.2001, ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
186/1992 - Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ππφςε
λφκνπ), ηνπ λ. 2523/1997 - Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο Κ.Β.Σ. (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ
26 ηνπ ππφςε λφκνπ), ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3842/2010 (παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 26
ηνπ ππφςε λφκνπ) θαη ηνπ λ. 1809/1988 - Φνξνινγηθνί Ηιεθηξνληθνί Μεραληζκνί
(παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ππφςε λφκνπ). Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ππφςε λφκνπ, αλαθνξηθά κε ηα
πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ., παξέρνπκε κε ηελ παξνχζα ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο
γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
1. Νέεο δηαηάμεηο (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3943/2011 - έλαξμε
ηζρύνο από 31.3.2011)
Πξόζηηκα Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεωξήηωλ ζηνηρείωλ
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3943/2011 πξνζηίζεληαη,
ζην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997
(απηνηειείο παξαβάζεηο), δχν λέα εδάθηα. Έηζη, από 31.3.2011, ε πεξίπησζε απηή
νξίδεηαη σο εμήο (κε έληνλα γξάκκαηα νη λέεο δηαηάμεηο):
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«β) Η έθδνζε θαζελφο αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ.
πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ. Δηδηθά, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ εθδνζεί εθ
παξαδξνκήο αζεψξεηα θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν
ζεσξείηαη γεληθή παξάβαζε. Δμαηξεηηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εθδνζέληα θνξνινγηθά
ζηνηρεία ινγίδνληαη ωο αζεώξεηα, γηαηί ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 186/1992 θαηαινγίδεηαη κηα γεληθή
παξάβαζε κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηξία (3) εθόζνλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ
θαηαρωξεζεί ζηα βηβιία πξηλ από νπνηνλδήπνηε έιεγρν. Σα αλαθεξόκελα ζηα δύν
πξνεγνύκελα εδάθηα ηζρύνπλ αλαιόγωο θαη όηαλ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο
εκπξόζεζκεο ελεκέξωζεο ηωλ βηβιίωλ.»
2. Πεδίν Δθαξκνγήο - Σξέρνπζεο ππνζέζεηο
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη αλάινγα αλ ηα εθδνζέληα αζεψξεηα
ζηνηρεία είλαη εθ ή άλεπ παξαδξνκήο δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
2.1. Έθδνζε αζεωξήηωλ ζηνηρείωλ εθ παξαδξνκήο
Με ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ. 2523/1997, φηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία έρνπλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο αζεώξεηα θαη
έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζεσξείηαη γεληθή
παξάβαζε.
Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο ηα αλσηέξσ
ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο
ησλ βηβιίσλ. Σπλεπψο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ε έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ, εθ
παξαδξνκήο, ηα νπνία φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ, είλαη εληφο
ηνπ ρξφλνπ εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ, θαηαινγίδεηαη γεληθή θαη φρη
απηνηειείο παξαβάζεηο. Σηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ δηαπηζηψλεηαη ε έθδνζε αζεσξήησλ
ζηνηρείσλ, κε θαηαρσξεκέλσλ ζηα βηβιία ελψ παξήιζε ν ρξφλνο εκπξφζεζκεο
ελεκέξσζεο επηβάιινληαη απηνηειείο παξαβάζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ θαηαινγηζηεί γεληθή παξάβαζε, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηβιεζνχλ απηνηειείο παξαβάζεηο, ιφγσ
δηαπίζησζεο κε θαηαρψξεζεο ησλ εθ παξαδξνκήο εθδνζέλησλ αζεσξήησλ ζηνηρείσλ ζηα
βηβιία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλψηαησλ νξίσλ (νξνθψλ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ. 2523/1997, ε αξρηθά επηβιεζείζα γεληθή παξάβαζε επηκεηξάηαη σο ηκήκα ησλ
αλψηαησλ νξίσλ (νξνθψλ), αληηκεησπίδεηαη δειαδή σο ήδε επηβιεζείζα απηνηειήο
παξάβαζε.
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Τέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο θαη ζπλεπψο
εμαθνινπζεί λα κελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν, φηαλ έρνπλ εθδνζεί αζεψξεηα θνξνινγηθά
ζηνηρεία, αληί ζεσξεκέλσλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί απφ παξαδξνκή θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί
ζηα βηβιία εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξάθσο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε παξάιεηςε απηή, πξηλ απφ ηε δηαπίζησζή
ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν.
2.2. Έθδνζε αζεωξήηωλ ζηνηρείωλ άλεπ παξαδξνκήο
Ωο γλσζηφλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992), νξίδνληαη νη (δεζκεπηηθέο) ππνρξεψζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ.
ζρεηηθά κε ηε ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ν
αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Υ. δε ζεσξεί θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο
θνξνινγηθψλ ρξεψλ θ.ιπ. (πεξίπησζε α΄ ηεο ππφςε παξαγξάθνπ) θαη κε ππνβνιήο
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θ.ιπ. (πεξίπησζε β΄ ηεο ππφςε παξαγξάθνπ).
Σηηο πεξηπηψζεηο, επνκέλσο, πνπ κέρξη ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ λέσλ
δηαηάμεσλ, δηαπηζηψλνληαλ ε έθδνζε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ιφγσ
θσιχκαηνο ζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, δεδνκέλνπ θαη φηη, ε έθδνζε
αζεσξήησλ ζηνηρείσλ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, δελ ζεσξείηαη εθ παξαδξνκήο, έπξεπε λα
επηβιεζνχλ πξφζηηκα ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ. 2523/1997, φπσο ίζρπε κέρξη ηελ 30.3.2011, δειαδή απηνηειείο παξαβάζεηο κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1, εθαξκνδνκέλσλ εθ παξαιιήινπ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (νξνθέο απηνηειψλ πξνζηίκσλ).
Δλδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο απηέο είλαη:
α) Η έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2.6.2003, δειαδή ε έθδνζε θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ.Σ.Σ. απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εβδφκνπ κήλα θάζε λένπ
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί ε χπαξμε θνξνινγηθψλ ρξεψλ ή κε επίδνζεο
δειψζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κ.Β.Σ..
β) Η έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2.6.2003, δειαδή ε έθδνζε αζεψξεησλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εβδφκνπ κήλα θάζε λένπ δηαρεηξηζηηθνχ
έηνπο θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί ε χπαξμε θνξνινγηθψλ ρξεψλ ή κε επίδνζεο δειψζεσλ
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κ.Β.Σ..
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Σρεηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ είλαη ε εγθχθιηνο ΠΟΛ.
1088/27.6.2006.
γ) Η έθδνζε αζεσξήησλ ζηνηρείσλ, γεληθψο, επεηδή ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κ.Β.Σ. (π.ρ. χπαξμε θνξνινγηθψλ ρξεψλ, κε
ππνβνιή δειψζεσλ).
Με ηηο λέεο δηαηάμεηο (ηξίην εδάθην) ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία
ινγίδνληαη σο αζεψξεηα, γηαηί ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 186/1992, φπσο νη ελδεηθηηθά πξναλαθεξφκελεο, θαηαινγίδεηαη κηα
γεληθή παξάβαζε κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Σ.Β.) ηξία (3), εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ
θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν. Δπηπιένλ, κε ην (λέν) ηειεπηαίν
εδάθην ηεο πεξίπησζεο απηήο, ηα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη ζε πεξίπησζε
πνπ ηα σο άλσ ζηνηρεία δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί αιιά ε δηαπίζησζε απηή (ηεο κε
θαηαρψξεζήο ηνπο) γίλεηαη εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ
νπφηε εθαξκφδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1. ηεο εγθπθιίνπ απηήο.

3. Έλαξμε ηζρύνο ηωλ λέωλ δηαηάμεωλ - Δθθξεκείο ππνζέζεηο
3.1. Υξόλνο ηζρύνο ηωλ λέωλ δηαηάμεωλ
Σχκθσλα κε ηε δηθαζηεξηαθή αιιά θαη ηε δηνηθεηηθή λνκνινγία, θξίζηκνο ρξφλνο γηα
ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε θαη
φρη ν ρξφλνο δηαπίζησζεο απηήο ή ηεο έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο
πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.) θαη ζπλεπψο ν ππνινγηζκφο ηνπ επηβιεηένπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ θξίζηκν απηφλ ρξφλν. Με βάζε ηα
πξναλαθεξφκελα θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3943/2011, νη
λέεο δηαηάμεηο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, δειαδή απφ 31.3.2011. Δπνκέλσο, γηα παξαβάζεηο έθδνζεο αζεσξήησλ
ζηνηρείσλ, πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά, επηβάιινληαη πξφζηηκα
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο
παξάβαζεο.
3.2. Δθαξκνγή ηωλ επηεηθέζηεξωλ δηαηάμεωλ - Δθθξεκείο ππνζέζεηο
Τν Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο κε ηελ 464/2001 γλσκνδφηεζή ηνπ
γλσκνδφηεζε φηη, «επί λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο φκσο, φηαλ ν λνκνζέηεο κεηαβάιισλ
αληίιεςε θξίλεη φηη ν ζθνπφο (εθπιήξσζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ) κπνξεί λα
4
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επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, ηφηε θξίλεηαη φρη κφλνλ άζθνπε αιιά θαη αδηθαηνιφγεηε θαη
αληίζεηε κε ηε λεφηεξε λνκνζεηηθή βνχιεζε ε επηβνιή παιαηφηεξσλ απζηεξψλ θπξψζεσλ.
Δπ’ απηήο ζπληξέρεη επηηξεπηή επί ην επκελέζηεξνλ εθαξκνγή αλαδξνκηθήο ξπζκίζεσο,
θαζ’ φζνλ ππάξρεη ηεθκήξην αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ επηφηεξνπ λφκνπ θαη επί ησλ
εθθξεκνπζψλ ππνζέζεσλ, «ηεθκήξηνλ φπεξ κφλνλ δηα ζαθνχο θαη αληηζέηνπ δηαηάμεσο
δχλαηαη λα αλαηξαπεί» (ΣηΔ 1525/55, 2570/81, 370/83, 2672/84)». Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ
ζέζεσλ ηνπ Ν.Σ.Κ., γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο,
ζα εθαξκφδνληαη νη επηεηθέζηεξεο δηαηάμεηο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ.
 Ωο εθθξεκείο ππνζέζεηο ζηηο Γ.Ο.Υ. ζεσξνχληαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο:
α. Έρνπλ δηαπηζησζεί νη παξαβάζεηο θαη δελ έρνπλ εθδνζεί νη Α.Δ.Π. κέρξη θαη ηελ
31.3.2011.
β. Έρνπλ εθδνζεί Α.Δ.Π. θαη δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ 31.3.2011.
Θεσξείηαη σο εθδνζείζα ε Α.Δ.Π. απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην εηδηθφ βηβιίν,
έρεη ιάβεη αξηζκφ πξάμεο θαη έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ πξντζηάκελν Γ.Ο.Υ..
γ. Έρνπλ εθδνζεί Α.Δ.Π. θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί, αιιά δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο
πξνο ππνβνιή αηηήκαηνο ζπκβηβαζκνχ ή άζθεζεο πξνζθπγήο.
δ. Έρνπλ εθδνζεί Α.Δ.Π., έρεη ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο αίηεκα ζπκβηβαζκνχ ή
αζθεζεί εκπξνζέζκσο πξνζθπγή, αιιά δελ έρεη πεξαησζεί ην ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο.
ε. Δπίζεο, ινγίδνληαη σο εθθξεκνχζεο ζηηο Γ.Ο.Υ. θαη νη πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ, γηα
ηηο νπνίεο (ε1) έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, αιιά δελ έρεη παξέιζεη ε
πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο ή αλαίξεζεο θαη’ απηψλ θαη (ε2) έρεη αζθεζεί πξνζθπγή θαη
δελ έρεη δηαβηβαζηεί ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα.
Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο κπνξεί ν θνξνινγνχκελνο λα δεηήζεη ηε δηνηθεηηθή επίιπζε
ηεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο κέρξη ηελ πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο ή
αλαίξεζεο, γηα ηελ ππνπεξίπησζε (ε1) θαη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηελ ππνπεξίπησζε (ε2).
Γηα ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Υ. ζα γίλεηαη
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνζηίκνπ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ επηεηθέζηεξσλ δηαηάμεσλ.
 Δπίζεο, ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ ζηα
πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πξνβιέπεηαη θαηάξγεζε ηεο θνξνινγηθήο δίθεο, θαη’
εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ (λ.δ. 4600/1966).
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ΑΓΑ: 4ΑΓΜΗ-ΓΡ
3.3. Παξαβάζεηο πνπ αλάγνληαη πξηλ ηελ 31.3.2011
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ πνπ αλάγνληαη ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα πξηλ ηελ 31.3.2011, ην δε πιήζνο ησλ εθδνζέλησλ αζεσξήησλ ζηνηρείσλ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηξία (3), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄, ηεο παξαγξάθνπ 8
ηνπ άξζξνπ 5, φπσο ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, επεηδή γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ην λέν θαζεζηψο δελ είλαη επηεηθέζηεξν.
Τέινο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ παξαβάζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS
έρεη δεκηνπξγεζεί ν θσδηθφο «687».

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ

Η Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Γεκήηξηνο Κνπζειάο
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