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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΣΜΗΜΑ  Αϋ 

  
Αθήνα, 2  Φεβρουαρίου 2021 
E. 2028 

Σαχ. Δ/νςθ :  Καρ. ερβίασ  8  ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ 

 

 

 

 

Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα 
Σθλζφωνο : 210- 3642682 

210-3638389 
E-Mail : d.eleg01@aade.gr 

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιϊν για την εφαρμογή των διατάξεων τησ παρ. 56 του άρθρου 72 του 

ν.4174/2013 (Α' 170), όπωσ ιςχφει, μετά την ψήφιςη του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 

256), αναφορικά με ακφρωςη προςτίμων εκπρόθεςμησ υποβολήσ καταςτάςεων 

φορολογικϊν ςτοιχείων για διαςταφρωςη πληροφοριϊν για το ημερολογιακό ζτοσ 2014, που 

υπεβλήθηςαν από 21.1.2016 ζωσ και 25.1.2016.» 

 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ εγκυκλίου Ε.2010/15.01.2021, με τθν οποία κοινοποιικθκαν μεταξφ 

άλλων και οι διατάξεισ του άρκρου 78 του κεφαλαίου Α' «Φορολογικζσ Ρυκμίςεισ» του μζρουσ 

Β' του ν.4764/2020 (Α' 256) «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ 

ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ, τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ», και με αφορμι 

ερωτιματα ςχετικά με το παραπάνω κζμα, παρζχονται οι κάτωκι διευκρινίςεισ:  

1. Πράξεισ επιβολισ προςτίμου, που ζχουν εκδοκεί και αφοροφν εκπρόκεςμθ υποβολι 

καταςτάςεων φορολογικϊν ςτοιχείων για διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν για το θμερολογιακό 

ζτοσ 2014, κατά το χρονικό διάςτθμα από 21.1.2016 ζωσ και 25.1.2016, ακυρϊνονται, κατ' 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 56 του άρκρου 72 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), οι οποίεσ 

προςτζκθκαν με το άρκρο 78 του ν. 4764/2020 (Αϋ 256).  

2. Κατ’ εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων, o Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ι του ελεγκτικοφ κζντρου 

που εξζδωςε τθν προαναφερόμενθ πράξθ επιβολισ προςτίμου ι ςε περιπτϊςεισ κατάργθςθσ 

ι αναςτολισ λειτουργίασ τθσ Δ.Ο.Τ., κατά περίπτωςθ, ο Προϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ 

υποδοχισ, ακυρϊνει τθν εν λόγω πράξθ, οίκοκεν ι ζπειτα από ςχετικι αίτθςθ του 

φορολογοφμενου ςε περίπτωςθ που τα ωσ άνω πρόςτιμα ζχουν επιβλθκεί κατόπιν ζκδοςθσ 

εντολισ ελζγχου ορκισ τιρθςθσ βιβλίων και ζκδοςθσ ςτοιχείων, εκδίδοντασ ςχετικι απόφαςθ, 
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ανεξαρτιτωσ υποβολισ ι μθ από τον φορολογοφμενο ενδικοφανοφσ προςφυγισ ενϊπιον τθσ 

Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν ι προςφυγισ του ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια κατόπιν 

απόρριψθσ τθσ ωσ άνω ενδικοφανοφσ προςφυγισ του και αποςτζλλει ςχετικι ενθμζρωςθ  ςτθ 

κυρίδα του ςτθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ περί τθσ ακφρωςθσ του προςτίμου. Συχόν 

καταβλθκζντα ποςά, αφοφ ςυμψθφιςκοφν με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ, επιςτρζφονται. 

3. ε περίπτωςθ που εκκρεμεί ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ 

Διαφορϊν, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ι του ελεγκτικοφ κζντρου, ο οποίοσ ακφρωςε τθν πράξθ 

επιβολισ προςτίμου, ενθμερϊνει ςχετικά τθν εν λόγω Τπθρεςία και θ ενδικοφανισ προςφυγι 

δεν εξετάηεται.  

4 ε περίπτωςθ που εκκρεμεί προςφυγι του φορολογοφμενου ενϊπιον των Διοικθτικϊν 

Δικαςτθρίων, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ι του ελεγκτικοφ κζντρου, ο οποίοσ ακφρωςε τθν 

πράξθ επιβολισ προςτίμου, ενθμερϊνει ςχετικά τα εν λόγω Δικαςτιρια προσ εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.). 

 

                                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
                                                                                                    ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. ΟΛΕ ΟΙ Δ.Ο.Τ. 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ) 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ  
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΘΕ/ΝΙΚΗ 
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΠΑΣΡΑ 
6. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΗ 
3. Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΣΜΗΜΑ  Αϋ 


