
 

 

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄ - Α΄ 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη 
Τηλέφωνο : 210-3610030 
FΑΧ : 210-3615052 
 
ΠΟΛ 1094  
 
ΘEMA: Παροχή οδηγιών για θέµατα προστίµων του Κ.Β.Σ., που καταλογίζονται 
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, που ανέκυψαν 
κατόπιν των διαλαµβανοµένων στις εγκυκλίους µας ΠΟΛ.1093/26.4.2011 και 
ΠΟΛ.1110/13.5.2011, µε τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄), θέτουµε 
υπόψη σας, συµπληρωµατικά µε την παρούσα και τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1β΄ της ΠΟΛ.1110/13.5.2011, λογίζεται ως γενική 
παράβαση µε συντελεστή βαρύτητας τρία (Σ.Β.= 3), η έκδοση αθεωρήτων 
φορολογικών στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδροµής, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί εµπρόθεσµα στα τηρούµενα 
βιβλία ή ότι η διαπίστωση της παράβασης, συντελείται εντός του χρόνου ενηµέρωσης 
των βιβλίων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, η µετάταξη από την κατηγορία των αυτοτελών παραβάσεων στις 
γενικές, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, αφορά αποκλειστικά και µόνον τις 
περιπτώσεις έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, λόγω κωλύµατος 
θεώρησης, που σχετίζονται µε την ύπαρξη οφειλών του επιτηδευµατία, καθώς και τη 
µη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, κατά την έννοια των διατάξεων της 
παραγράφου 8 (περιπτώσεις α΄ και β΄) του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.. 
 
2. Για τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνεται η έκδοση αθεωρήτων φορολογικών 
στοιχείων χωρίς να συντρέχουν προϋποθέσεις παραδροµής, συνεπώς οφείλονται σε 
πρόθεση του επιτηδευµατία, για αιτία που δεν σχετίζεται µε την ύπαρξη οφειλών ή τη 
µη υποβολή δηλώσεων, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 8 του 
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (αυτοτελείς 
παραβάσεις µε Σ.Β.=1), µε παράλληλη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 9 
του ιδίου ως άνω άρθρου και νοµοθετήµατος (οροφές αυτοτελών παραβάσεων), 
ανεξάρτητα από το εάν τα εκδοθέντα αθεώρητα στοιχεία είναι καταχωρηµένα ή µη 



 

 

 στα τηρούµενα βιβλία και ανεξάρτητα από το εάν έχει παρέλθει ή µη ο χρόνος 
ενηµέρωσης των βιβλίων αυτών. 
 
3. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνέχεια των εγκυκλίων µας 
ΠΟΛ.1093/26.4.2011 και ΠΟΛ.1110/13.5.2011, για διευκόλυνση της αποσαφήνισης 
των πιθανών περιπτώσεων, που µπορεί να εµφανισθούν στην πράξη, παρατίθεται 
σχετικός πίνακας, ως κάτωθι: 
 

Γενικές µε Σ.Β =1 Γενικές µε 
Σ.Β =3 

Αυτοτελείς 
(άρθρο 5 
παρ.9 του 
Ν.2523/97) 

  Χ   

2. Λόγω ύπαρξης χρεών ή 
µη υποβολής δηλώσεων 

(άρθρο 36§8,Κ.Β.Σ.) 

  Χ     Χ 

3. Από πρόθεση για άλλη 
αιτία (πλην χρεών ή µη 
υποβολή δήλωσης) 

Χ Χ     Χ 

4. Από παραδροµή Χ   Χ     

5. Από παραδροµή   Χ     Χ 

 
 
4. Τέλος διευκρινίζεται ότι, επί µηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων, η 
καταχώρηση ή µη σε αυτά, των στοιχείων που εκδόθηκαν αθεώρητα, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει η προθεσµία εκτύπωσης αυτών, µπορεί να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, όπως είναι λ.χ. η αθεώρητη εκτύπωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων 
ή των ηµερολογίων, που παρέχεται σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού έλεγχου. 
 
 
 

α/α

Αιτία έκδοσης Εντός 

χρόνου 
ενηµέρωσης 

Εκτός 

χρόνου 
ενηµέρωσης 

Καταλογιστέες παραβάσεις 



 

 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  


