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ΠΟΛ 1249/2013 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 55 και 66 του ν.4174/2013.» 
 
Με αφορµή γραπτά και προφορικά ερωτήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26.7.2013) και σε 
συνέχεια της εγκυκλίου µας ΠΟΛ.1210/6.9.2013, παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις: 
 
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄(ββ΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του 
ν.4174/2013, ορίζεται ότι όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο 
του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε 
παράβαση ίσο µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει µέσω πιστωτικού 
ιδρύµατος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιµολογίου και τον αναλογούντα φόρο 
προστιθέµενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική 
∆ιοίκηση τα σχετικά παραστατικά µε αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκµαίρεται ότι 
τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιµο στον λήπτη. 
 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι, προϋπόθεση του τεκµηρίου της καλής πίστης 
του λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου, αποτελεί η κατάθεση 
στη φορολογική αρχή των σχετικών µε το εικονικό στοιχείο παραστατικών που να 
αποδεικνύουν ότι η αξία του στοιχείου έχει εξοφληθεί µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή 
αξιογράφων. Εποµένως, για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του νόµου αυτού (26.7.2013) και έπειτα, εφόσον ο λήπτης εικονικού ως 
προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου προσκοµίσει το πρώτον στη φορολογική αρχή 
που απαιτεί τα παραστατικά εκείνα που αναφέρονται στο εικονικό στοιχείο και 
αποδεικνύουν την πλήρη εξόφληση της αξίας του µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή 
αξιογράφων, το αργότερο µέχρι το χρόνο αυτό, τεκµαίρεται ότι ο λήπτης τελούσε σε 
καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιµο σε αυτόν. 
 
Για τις παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
νόµου αυτού (26.7.2013), δεδοµένου ότι προγενέστερα της ηµεροµηνίας αυτής δεν 
υπήρχε αντίστοιχη διάταξη και δεν ήταν δυνατόν οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν το 



 

 

 περιεχόµενο της νέας διάταξης και τη δυνατότητα που παρέχεται περί µη επιβολής 
προστίµου, εφόσον ο λήπτης εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου 
προσκοµίσει στη φορολογική αρχή που θα επιληφθεί πρώτη της υπόθεσης (π.χ. 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., Επιτροπή του άρθρου 70Α κ.λπ.), µετά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού, τα παραστατικά εκείνα που αναφέρονται στο εικονικό στοιχείο και 
αποδεικνύουν την πλήρη εξόφληση της αξίας του µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή 
αξιογράφων, τεκµαίρεται ότι ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται 
πρόστιµο σε αυτόν. 
 
2. Για τις υποθέσεις που έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα υπαγωγής στις ευνοϊκότερες 
διατάξεις, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί οι αρχικές Α.Ε.Π., δεν απαιτείται η έκδοση νέας 
Α.Ε.Π. µε το ευνοϊκότερο καθεστώς και µπορεί να συντάσσεται και υπογράφεται 
πρακτικό αποδοχής της διαφοράς. Για τις υποθέσεις της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.4174/2013 για τις οποίες εκδίδονται απευθείας οι 
Α.Ε.Π. µε βάση το νέο καθεστώς, διότι ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση 
επιλογής των ευνοϊκότερων διατάξεων, δεν είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής επί των Α.Ε.Π. αυτών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 9 του άρθρου 
66 του Κώδικα. 
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