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ΠΟΛ 1226/2013 
 
Θέµα: «∆ιαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν µετά 
τον επανυπολογισµό των προστίµων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 55 και των µεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 
66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'). 
 
2. Την ΠΟΛ.1208/3.9.2013 (ΦΕΚ 2306 Β') απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων "∆ιαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που 
προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων µε βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των µεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 
και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170)". 
 
3. Την ανάγκη επανακαθορισµού της διαδικασίας βεβαίωσης και καταβολής των 
ποσών που προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων µε βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των µεταβατικών διατάξεων των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'). 
 
 4. Ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, αντίθετα εκτιµάται ότι, µετά τον επανυπολογισµό των υπόψη 
προστίµων, θα αυξηθούν οι εισπράξεις των δηµοσίων εσόδων.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τα ποσά που προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων, µε βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των µεταβατικών διατάξεων των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), βεβαιώνονται 
και καταβάλλονται ως εξής: 
 



 

 

 1. Τα ποσά προστίµων που µετά τον επανυπολογισµό τους είναι µέχρι και τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ: 
 
α) Εντός των δέκα (10) επόµενων εργάσιµων, για τις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες, ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίµου µε το 
ευνοϊκότερο καθεστώς (περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 
4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
(πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) µε το ευνοϊκότερο καθεστώς (περίπτωση γ' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013), βεβαιώνεται και καταβάλλεται το 
εξήντα τοις εκατό (60%) του οφειλόµενου ποσού. 
 
β) Μέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από την κοινοποίηση 
της πράξης επιβολής προστίµου µε το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του 
πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) µε 
το ευνοϊκότερο καθεστώς, βεβαιώνεται και καταβάλλεται το υπόλοιπο σαράντα τοις 
εκατό (40%) του οφειλόµενου ποσού. 
 
2. Τα ποσά προστίµων που µετά τον επανυπολογισµό τους υπερβαίνουν τις 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ σε πέντε (5) ίσες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι η 
κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, εκτός 
της τελευταίας. 
 
Η πρώτη βεβαιώνεται και καταβάλλεται εντός των δέκα (10) επόµενων εργάσιµων, 
για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης 
επιβολής προστίµου µε το ευνοϊκότερο καθεστώς (περιπτώσεις α' και β' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) µε το 
ευνοϊκότερο καθεστώς (περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 
4174/2013), η δεύτερη µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από 
την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίµου µε το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την 
αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της 
διαφοράς) µε το ευνοϊκότερο καθεστώς και οι υπόλοιπες τρεις µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη, για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που 
ακολουθούν. 
 
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της και καταλαµβάνει και τις υποθέσεις 
για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία βεβαίωσης και καταβολής της πρώτης 
δόσης των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας. 
 
4. Η απόφαση ΠΟΛ.1208/3.9.2013 (ΦΕΚ 2306 Β') καταργείται από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
Θ. Θεοχάρης 


