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ΑΠΟΦΑΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Έρνληαο ππ’ όςε:           

 
1. Σηο δηαηάμεηο:       
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.                
β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΔΞ 2020 θαη εκεξνκελία 
23/10/2020 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ4738Β/26-10-2020) κε ζέκα «Οξγαληζκόο 
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)».            
γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ1440Β/27-04-2017).  
2. Σελ ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.         
3. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016 θαη εκεξνκελία 30/08/2016 Απόθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Δ.Γ. (ΦΔΚ2759Β/01-09-2016), κε ζέκα «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο». 
4. Σελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 29/12/2021 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .......... Ελδηθνθαλή 
Πξνζθπγή ηεο ................ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.............. ..... ............................ 
........................... ..................... ................. ................... ........................... ...... ................. 
..................» θαη Α.Φ.Μ.: ...................., θαηά ηεο κε αξηζκό ........./29-11-2021 Πξάμεο Επηβνιήο 
Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. Θεζζαινλίθεο γηα ην 
θνξνινγηθό έηνο 2021. 
5. Σελ σο άλσ πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο.                                                        
6. Σηο απόςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο.                                                                                                                    
7. Σελ Δηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο Απόθαζεο.      
      
 

Δπί ηεο από 29/12/2021 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ............. Ελδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο 
ηεο ................ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «............. ...... .......................... ........................... 
..................... ....................... ...................... ................................. ...... .................. ............» θαη 
Α.Φ.Μ.: ...................., ε νπνία αζθήζεθε εκπξνζέζκσο θαη κεηά από κειέηε θαη αμηνιόγεζε όισλ 
ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ππό θξίζε 
ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:                 

 
Με ηελ κε αξηζκό ...../29-11-2021 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Επηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 

Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. Θεζζαινλίθεο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 
2021, επηβιήζεθε, ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Δ. 
πνζνύ 500,00 € γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο κε αξηζκό θαη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο     
........./19-11-2021 δήισζεο θαηαβνιήο θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ κε εκεξνκελία 
νηθείνπ εγγξάθνπ ηελ 30/10/2021.  Η ελ ιόγσ πξνζβαιιόκελε πξάμε εδξάδεηαη ζηελ από 
29/11/2021 Έθζεζε Ειέγρνπ επί εθπξόζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο ζπγθέληξσζεο 
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θεθαιαίνπ ηεο Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πξνζθεύγνπζα ................ εηαηξεία.     
 
 
Η πξνζθεύγνπζα ................ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «............ ..... ...................... 

............................... .................... ................. .............. ........................... ...... ................... 

.................» θαη Α.Φ.Μ.: ...................., κε ηελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 29/12/2021 θαη κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ ............. Ελδηθνθαλή Πξνζθπγή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα αθπξσζεί ε 
αλσηέξσ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο, 
πξνβάιινληαο ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:     
 
1.       
Η πξνζβαιιόκελε πξάμε εθδόζεθε θαη’ εζθαικέλε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 
2 ηνπ Ν.1676/1986.  Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό ......../2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Δθεηείνπ Αζελώλ πνπ εθδόζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ σο άλσ λόκνπ, ε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ηνλ ρξόλν ζύληαμεο, είηε από ηνλ νξθσηό ειεγθηή – ινγηζηή 
είηε από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εηαηξείαο, ηνπ δηαπηζησηηθνύ εγγξάθνπ ηεο ζπληέιεζεο – 
νινθιήξσζεο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ................ εηαηξείαο θαη όρη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 
ζύγθιεζεο ηεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο) γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε 
ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, ηελ 30/10/2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ (πξαθηηθό Νν.....) θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε, θαηόπηλ 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 50.000,00 
€ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ πνπ έπξεπε λα νινθιεξσζεί εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ κελώλ από ηελ 
θαηαρώξεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.), ε νπνία 
ζπληειέζηεθε ηελ 24/12/2021.  πλεπώο, θαηά ηελ 18/11/2021 πνπ ππνβιήζεθε ζηελ αξκόδηα 
Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο, κέζσ δηαδηθηύνπ, ε δήισζε θαηαβνιήο θόξνπ ζπγθέληξσζεο 
θεθαιαίνπ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε από ηελ ελ ιόγσ Γ.Ο.Τ. κε αξηζκό ........./19-11-2021, δελ είρε 
γελλεζεί ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο ελ ιόγσ δήισζεο.      
 
2.                             
Η πξνζβαιιόκελε πξάμε ζηεξείηαη λόκηκεο αηηηνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 
εδξάδεηαη ζηελ εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο κε αξηζκό ........./2021 δήισζεο θαηαβνιήο θόξνπ 
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 30/10/2021 έσο 30/10/2021, ρσξίο λα 
αλαθέξεη νύηε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο νηθείαο δήισζεο νύηε ηελ 
αθξηβή εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην εθπξόζεζκν απηήο.          

 
 
 
Οη πξνβαιιόκελνη ιόγνη θαη ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο 

απνξξίπηνληαη σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην θάησζη 
ζθεπηηθό:     

 
 
Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 (Επηβνιή θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ) 

ηνπ Ν.1676/1986 «Καζνξηζκόο ηωλ ζπληειεζηώλ ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ξύζκηζε 
άιιωλ ζεκάηωλ» (ΦΕΚ204Α/29-12-1986) νξίδεηαη όηη                           
«Επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, θόξνο κε ηελ νλνκαζία “θόξνο 
ζηε ζπγθέληξωζε θεθαιαίωλ”, από:               
α) εκπνξηθέο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο επηηεδεπκαηηώλ,                   
β) ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλώζεηο θάζε βαζκνύ, νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία, λνκηθό πξόζωπν, 
έλσζε πξνζώπσλ ή θνηλσλία, εθ’ όζνλ ν ζθνπόο πνπ επηδηώθνπλ ηα πξόζωπα απηά είλαη 
θεξδνζθνπηθόο,                                               
γ) ........................................................................................................................................................».     
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 [Φνξνινγνύκελεο πξάμεηο (θνξνινγία 
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ)] παξ. 1 πεξ. α) ηνπ Ν.1676/1986 νξίδεηαη όηη                           
«1. Απνηεινύλ ζπγθέληξωζε θεθαιαίωλ θαη ππάγνληαη ζηνλ θόξν νη θαηωηέξω πξάμεηο:    
α) ε ζύζηαζε ησλ πξνζώπσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 17 θαη ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
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ηνπο πνπ γίλεηαη κε ηελ εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ νπνηνπδήπνηε είδνπο,».          
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 (Αμία ζηελ νπνία επηβάιιεηαη ν θόξνο) παξ. 1 
πεξ. α) ηνπ Ν.1676/1986 νξίδεηαη όηη                    
«1. Ο θόξνο ππνινγίδεηαη:                            
α) γηα ηηο πξάμεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ α), γ) θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18, ζηελ 
πξαγκαηηθή αμία ηωλ εηζθεξόκελωλ θάζε είδνπο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ,».    
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 (Υξόλνο γέλεζεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο) 
πεξ. α) ηνπ Ν.1676/1986 νξίδεηαη όηη          
«Η θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλάηαη:                                    
α) ζηε ζύζηαζε ησλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 17, ζηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ ελεξγεηηθνύ 
ηνπο, ζηε ζπγρώλεπζε, ζηε κεηαηξνπή θαη ζηα δάλεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ε) θαη ζη) ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 18, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ζύληαμεο ηνπ νηθείνπ εγγξάθνπ θαη ζε πεξίπησζε κε 
ζύληαμεο εγγξάθνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ζρεηηθήο εγγξαθήο ζηα νηθεία βηβιία,».         
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 (πληειεζηήο ηνπ θόξνπ ζπγθέληξσζεο 
θεθαιαίνπ) ηνπ Ν.1676/1986, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πεληεθνζηνύ 
εβδόκνπ παξ. 1 ηνπ Ν.4839/2021 (ΦΔΚ181Α/02-10-2021) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ ηζρύνπλ από ηελ 01/10/2021 θαη θαηαιακβάλνπλ πξάμεηο γηα ηηο 
νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά, νξίδεηαη όηη      
«Ο θόξνο νξίδεηαη ζην ήκηζπ ηεο κνλάδαο ωο πνζνζηό επί ηνηο εθαηό (0,5%) ζηελ αμία πνπ 
θνξνινγείηαη.».         
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 (Δήισζε θαη θαηαβνιή θόξνπ ζπγθέληξσζεο 
θεθαιαίνπ) παξ. 1 θαη παξ. 2 πεξ. α) ηνπ Ν.1676/1986, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, 
νξίδεηαη όηη      
«1. Τα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζηνλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ νθείινπλ 
λα ππνβάινπλ δήισζε ζηνλ αξκόδην, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, νηθνλνκηθό έθνξν καδί κε 
αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο νηθείαο πξάμεο θαη λα θαηαβάινπλ νιόθιεξν ην πνζό ηνπ νθεηινκέλνπ 
θόξνπ.           
2. Η δήιωζε ππνβάιιεηαη:         
α) ...........................................................................................................................................................            
ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηωλ πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 17, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 
από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ, θαηά ηνλ λόκν, δηαπηζηωηηθνύ ηεο αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 
νηθείνπ εγγξάθνπ ή από ηε ζρεηηθή εγγξαθή ζηα επίζεκα βηβιία ησλ πξνζώπσλ απηώλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη έγγξαθν.  Όπνπ από ηνλ λόκν πξνβιέπεηαη δεκνζίεπζε ηεο 
πξάμεο απηήο, ε δήιωζε ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε δεκνζίεπζε.».        
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 (Αξκόδηνο νηθνλνκηθόο έθνξνο) παξ. 1 ηνπ 
Ν.1676/1986 νξίδεηαη όηη             
«1. Αξκόδηνο νηθνλνκηθόο έθνξνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειώζεσλ θαη ηνλ έιεγρό ηνπο, ηελ 
εμαθξίβσζε όζσλ δελ ππέβαιαλ δήισζε θαη, γεληθά, ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ, είλαη ν νηθνλνκηθόο 
έθνξνο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ησλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 17 πνπ είλαη αξκόδηνο γηα ηελ 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη, ...............................................................................................................».      
 

Επεηδή, ζηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .2163/328/ΠΟΛ.217/08-07-1987 Εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Φόξνο ζπγθέληξωζεο θεθαιαίωλ ζε πεξίπηωζε 
αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ Αλώλπκεο Εηαηξείαο.  Χξόλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 
ππνρξέωζεο θαη ρξόλνο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ.», αλαθέξεηαη 
όηη         
«Με αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:         
A) Γεληθά.            
1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δεύηεξνπ Μέξνπο ηνπ N.1676/1986, ζε πεξίπηωζε αύμεζεο 
θεθαιαίνπ Αλώλπκεο Εηαηξείαο:                             
α. H θνξνινγηθή ππνρξέωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζπγθέληξωζεο θεθαιαίωλ 
γελλάηαη θαηά ηνλ ρξόλν ζύληαμεο ηνπ νηθείνπ εγγξάθνπ [άξζξν 20 πεξίπη. α)].                
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β. H δήιωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από 
ηε ζύληαμε ηνπ νηθείνπ εγγξάθνπ θαη, πάλησο, πξηλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπ [άξζξν 23 παξ. 2 
πεξ. α)].     
2. Εμάιινπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ N.2190/1920, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην 
Π.Δ.409/1986 (ΦEK 191A), ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ Αλώλπκεο Εηαηξείαο γίλεηαη:            
α. Είηε κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (θαηαζηαηηθήο ή ζπλήζνπο).                  
β. Είηε κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη από ηνλ 
λόκν.                  
B) Αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ A.E. πνπ γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
(θαηαζηαηηθήο ή ζπλήζνπο).           
α. Έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ.                  
Σε αληίζεζε κε ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο E.Π.E., ε νπνία (αύμεζε) απνδεηθλύεηαη από ην 
ζπληαζζόκελν ζρεηηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο A.E. 
απνδεηθλύεηαη κε ηδηωηηθό έγγξαθν, παξόηη ην θαηαζηαηηθό ηεο θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό 
έγγξαθν.  Τν ηδησηηθό απηό έγγξαθν είλαη ην πξαθηηθό ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζην νπνίν 
θαηαρωξείηαη ε απόθαζε απηήο γηα αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη από ηνλ λόκν 
θαη επαλάιεςε απηνύ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ (θαη Υπ. Oηθ. Σ.1787/277/1987). 
β. Πόηε γελλάηαη ε ππνρξέωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ.               
Χξόλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέωζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ είλαη κόλνλ ε 
εκεξνκελία ηνπ θαηά ηα αλωηέξω ζπληαζζόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Υπ. 
Oηθ. Σ.1787/277/1987), όρη, όκσο θαη ε εκεξνκελία ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ην 
νπνίν πηζηνπνηείηαη απιώο ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθε από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.                       
Σεκεηώλεηαη όηη ε εκεξνκελία ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απνηειεί 
αθεηεξία γηα ηνλ ρξόλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη ζηελ πεξίπησζε αθόκε πνπ ην 
πξαθηηθό απηό επαλαιακβαλόηαλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, θαηόπηλ επηζπκίαο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, παξόηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε από ηνλ λόκν.         
γ. Πόηε ππνβάιιεηαη ε δήιωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ.                                       
H δήιωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ 
εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ θαηά ηα αλωηέξω πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη, πάλησο, 
πξηλ από ηε δεκνζίεπζε απηνύ (θαη Υπ. Oηθ. Σ.1963/302/ΠOΛ.192/1987).       
............................................................................................................................................................... 
Δ) Δεκνζηόηεηα ηωλ απνθάζεωλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα 
αύμεζε θεθαιαίνπ A.E..                    
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α θαη 7β ηνπ N.2190/1920, ηα νπνία πξνζηέζεθαλ ζηνλ λόκν 
απηόλ κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Δ.409/1986, νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ A.E., κε ηηο νπνίεο απνθαζίδεηαη ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ππνβάιινληαη ζε 
δεκνζηόηεηα.  H δεκνζηόηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη:         
α. Με ηελ θαηαρώξηζε ησλ απνθάζεσλ απηώλ, ύζηεξα από έιεγρν, ζην Μεηξών Αλσλύκσλ 
Εηαηξεηώλ πνπ ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Εκπνξίνπ πνπ εδξεύεη ζηε 
Ννκαξρία, όπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία.              
β. Με ηε δεκνζίεπζε ζην ηεύρνο ησλ Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ θαη E.Π.E. ηεο Εθεκεξίδαο ηεο 
Kπβεξλήζεσο αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαρώξηζε ησλ απνθάζεσλ απηώλ ζην σο άλσ Μεηξών ησλ 
Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ.  H δεκνζίεπζε απηή γίλεηαη κε επηκέιεηα ηεο σο άλσ Υπεξεζίαο θαη κε 
δαπάλεο ηεο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείαο.                  
Τνλίδεηαη, όηη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.1676/1986, ε ελδηαθεξόκελε εηαηξεία ζα πξέπεη, πξηλ από ηελ 
θαηαρώξηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ απνθάζεσλ ζην θαηά ηα αλσηέξσ Μεηξών Αλσλύκσλ 
Εηαηξεηώλ, λα πξνζθνκίζεη ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία αληίγξαθν ηνπ πξνο δεκνζίεπζε πξαθηηθνύ ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηά πεξίπησζε, επί ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη 
ζεώξεζε ηνπ αξκόδηνπ Oηθνλνκηθνύ Εθόξνπ όηη θαηαβιήζεθε ν θόξνο ηνπ N.1676/1986 ή όηη δελ 
νθείιεηαη θόξνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ (π.ρ., αύμεζε θεθαιαίνπ λαπηηιηαθώλ 
A.E.) (Υπ. Oηθ. Σ.1060/169/ΠOΛ.101/1987).».           
 
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (Πξνζεζκίεο) παξ. 1 εδ. πξώην ηνπ Ν.4174/2013 
«Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) νξίδεηαη όηη           
«1. Δάλ ε εθπλνή πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε δηθαηώκαηνο ή εθπιήξσζε ππνρξέσζεο, όπσο 

https://www.forin.gr/laws/law/20/peri-anwnumwn-etaireiwn
https://www.forin.gr/laws/law/21/kathorismos-twn-suntelestwn-tou-forou-prostithemenhs-aksias-kai-ruthmish-allwn-thematwn
https://www.forin.gr/laws/law/21/kathorismos-twn-suntelestwn-tou-forou-prostithemenhs-aksias-kai-ruthmish-allwn-thematwn
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νξίδεηαη από ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζπκπίπηεη κε επίζεκε αξγία, άββαην ή Κπξηαθή, ε 
πξνζεζκία παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα, θαηά ηελ νπνία ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 
ιεηηνπξγεί γηα ην θνηλό.».     
 
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 (Δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο) παξ. 1 πεξ. β) θαη 
παξ. 2 πεξ. δ) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη                   
«1. Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάηω παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ θνξνινγνύκελν 
ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ Κώδηθα ή ηελ θνξνινγηθή 
λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ:        
β) δελ ππνβάιιεη ή ππνβάιιεη εθπξόζεζκα θνξνινγηθή δήιωζε,                   
2. Σα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο:   
δ) πεληαθόζηα (500) επξώ, γηα θάζε παξάβαζε ηωλ πεξηπηώζεωλ β), γ), δ) θαη ζη) ηεο 
παξαγξάθνπ 1, ζε πεξίπηωζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίωλ θαη 
ζηνηρείωλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα.».                              
 

Επεηδή, ζην θεθάιαην II παξ. 2 πεξ. β) εδ. πξώην ηεο ΠΟΛ.1252/20-11-2015 Εγθπθιίνπ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ 
δηαηάμεωλ ηνπ Δέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (N.4174/2013, 
άξζξα 53 – 62).», αλαθέξεηαη όηη                     
«II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 – 62.      
2. Δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο (άξζξν 54).       
β) Εθπξόζεζκε ππνβνιή ή κε ππνβνιή δειώζεωλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη θόξνο γηα 
θαηαβνιή [παξ. 1 πεξ. β) θαη γ)].              
Γηα ηελ εθπξόζεζκε ππνβνιή ή ηελ κε ππνβνιή δειώζεωλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη θόξνο 
γηα θαηαβνιή [άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. β)], θαζώο θαη δειώζεσλ απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ 
θόξσλ [άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. γ)], επηβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε, πξόζηηκν εθαηό (100) επξώ, όηαλ 
ν θνξνινγνύκελνο δελ είλαη ππόρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ, δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξώ 
όηαλ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα 
ινγηζηηθά πξόηππα θαη πεληαθόζησλ (500) επξώ, εάλ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο 
ηήξεζεο βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα (πεξ. β) θαη γ) ηεο παξ. 1 
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πεξ. β), γ) θαη δ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54).».     
 
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 (Τπόρξενη εγγξαθήο ζην Γ.Ε.ΜΗ.) παξ. 1 πεξ. α. 
ηνπ Ν.4635/2019 «Επελδύω ζηελ Ειιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ167Α/30-10-2019), όπσο 
ίζρπαλ έσο ηελ 06/04/2022 [θαηάξγεζε από ηελ 07/04/2022 δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 59 
πεξ. α. ηνπ Ν.4919/2022 (ΦΔΚ71Α/07-04-2022)], νξηδόηαλ όηη          
«1. Σην Γ.Ε.ΜΗ. εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά:                               
α. ε Αλώλπκε Εηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν.4548/2018 (ΦΕΚ104Α),».               
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 (Δεκνζηόηεηα ηνπ Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ) 
πεξ. α. ηνπ Ν.4635/2019, όπσο ίζρπαλ έσο ηελ 06/04/2022 [θαηάξγεζε από ηελ 07/04/2022 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 59 πεξ. α. ηνπ Ν.4919/2022 (ΦΔΚ71Α/07-04-2022)], νξηδόηαλ 
όηη          
«Η δεκνζηόηεηα ησλ πξάμεσλ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ ησλ ππόρξεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 
άξζξνπ 86 ηνπ παξόληνο πξαγκαηνπνηείηαη κε:                                  
α. ηελ εγγξαθή ή θαηαρώξηζε απηώλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
παξόληα λόκν,».      
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 (Πξόζζεηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνπλ νη 
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο) πεξ. α. θαη πεξ. β. ηνπ Ν.4635/2019, όπσο ίζρπαλ έσο ηελ 06/04/2022 
[θαηάξγεζε από ηελ 07/04/2022 δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 59 πεξ. α. ηνπ Ν.4919/2022 
(ΦΔΚ71Α/07-04-2022)], νξηδόηαλ όηη        
«Σηε Μεξίδα θαηαρσξίδνληαη θαη δεκνζηεύνληαη, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 92 ηνπ παξόληνο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο κε έδξα ζηελ εκεδαπή θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:          
α. ε ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθό θαη, όπνπ απαηηείηαη, ε εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Δηνίθεζεο,     

javascript:open_links('756811,725088')
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β. νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 
δσήο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ην λέν πιήξεο θαη θσδηθνπνηεκέλν θείκελν απηώλ,».       
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 (Οινθιήξσζε θαηαρώξηζεο ζην Γ.Ε.ΜΗ.) παξ. 
1, παξ. 2 θαη παξ. 3 εδ. πξώην ηνπ Ν.4635/2019, όπσο ίζρπαλ έσο ηελ 06/04/2022 [θαηάξγεζε 
από ηελ 07/04/2022 δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 59 πεξ. α. ηνπ Ν.4919/2022     
(ΦΔΚ71Α/07-04-2022)], νξηδόηαλ όηη           
«1. Η θάζε θαηαρώξηζε, αξρηθή ή κεηαγελέζηεξε, ζπληειείηαη κε ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ δηαβηβάζζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο βάζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Γ.Ε.ΜΗ., κε ηξόπν 
ώζηε ηα δεδνκέλα απηά λα κπνξνύλ, εθεμήο, λα αλαθαινύληαη αλαιινίσηα από ηελ θεληξηθή κλήκε 
ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Γ.Ε.ΜΗ. θαη λα αλαγηγλώζθνληαη κε ηερληθά κέζα.            
2. Μόιηο ζπληειεζηεί ε θαηαρώξηζε, ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Γ.Ε.ΜΗ. απνζηέιιεη απηνκάησο 
θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηελ αξκόδηα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. απνδεηθηηθό θαηαρώξηζεο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 
ε αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα θαηαρώξηζεο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, ζηνηρείνπ ή δήισζεο θαη έλαο 
κνλαδηθόο, γηα θάζε θαηαρώξηζε, θσδηθόο αξηζκόο («Κσδηθόο Αξηζκόο Καηαρώξηζεο»).                
3. Κάζε θαηαρώξηζε ζην Γ.Ε.ΜΗ. ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο θαη αλαγξάθεη 
ηνλ αθξηβή ρξόλν δηελέξγεηάο ηεο, ηελ αξκόδηα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. θαη ηνλ ππάιιειν πνπ δηελήξγεζε 
απηήλ.».               
 
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 (Επηβνιή, θνηλνπνίεζε θαη πιεξσκή ηόθσλ θαη 
πξνζηίκσλ) παξ. 1 θαη παξ. 3 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, 
νξίδεηαη όηη        
«1. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ.  Οη 
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνύλ ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκό 
θόξνπ, ηελ παξαγξαθή θαη ηελ είζπξαμε, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκσλ.              
3. Η πξάμε επηβνιήο πξνζηίκσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απηνηειή αηηηνινγία.».         
  

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 (Επαξθήο αηηηνινγία) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 
νξίδεηαη όηη       
«Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε 
λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ.».    

 
Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 (Απνηειέζκαηα θνξνινγηθνύ ειέγρνπ) παξ. 1 

θαη παξ. 2 εδ. δεύηεξν, εδ. ηξίην θαη εδ. ηέηαξην ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη         
«1. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ θνξνινγνύκελν ζεκείσκα δηαπηζηώζεσλ κε 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ, ν 
νπνίνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλνο.  Ο θνξνινγνύκελνο δύλαηαη λα δεηά λα ιακβάλεη 
αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ.  Ο 
θνξνινγνύκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαηππώζεη εγγξάθσο ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο.         
2. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εθδίδεηαη κε βάζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ 
νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε.  Η έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη 
αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλόηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππόςε ηεο ε Φνξνινγηθή 
Δηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ.  Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 
θόξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνύληαη ζηνλ θνξνινγνύκελν.».     
 

Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 (Απνδεηθηηθή δύλακε) παξ. 1 θαη παξ. 4 ηνπ 
Ν.2717/1999 «Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο» (ΦΕΚ97Α/17-05-1999) νξίδεηαη όηη         
«1. Τα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν θαη θαηά ηνπο λόκηκνπο 
ηύπνπο, απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα όζα βεβαηώλεηαη ζε απηά, είηε όηη ελήξγεζε ν ζπληάθηεο 
ηνπο είηε όηη έγηλαλ ελώπηόλ ηνπ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπόδεημε κόλνλ εθόζνλ ηα 
έγγξαθα απηά πξνζβιεζνύλ σο πιαζηά.       
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4. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζνληαη από θνξνινγηθά όξγαλα έρνπλ, εθηόο από ηηο 
αλαθεξόκελεο ζε απηέο πιεξνθνξίεο ή νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ, ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 
απνδεηθηηθή δύλακε.».      

 
Επεηδή, ζύκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε αηηηνινγία ησλ πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ λνκίκσο ζπκπιεξώλεηαη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηηο δηαιακβαλόκελεο, δειαδή, 
ζηελ έθζεζε ειέγρνπ δηαπηζηώζεηο (ηΔ 3875/2008).       
 
 

Επεηδή, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε πξνζθεύγνπζα ............ εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε έλαξμε εξγαζηώλ κε εκεξνκελία 
17/10/2001, αζθεί σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα –από ηελ 19/01/2021– ην ρνλδξηθό εκπόξην ηξνθίκσλ, 
ηεξεί βηβιία κε βάζε ηα πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα ηνπ Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.), εληάζζεηαη ζην 
θαλνληθό θαζεζηώο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ππάγεηαη ζηελ θνξνινγηθή θαη ειεγθηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γ.Ο.Τ. 
Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο.           

 
Επεηδή, κε ην από 30/10/2021 Πξαθηηθό Νν....... ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο (Α.Μ.Α.Δ. ............/...../.../...../......... θαη Α.Γ.Δ.ΜΗ. 
..........................), απνθαζίζηεθε –θαηόπηλ ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ– 
ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 50.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε 100.000 
λέσλ, θνηλώλ, νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο 0,50 € θαη ηελ αλάιεςε απηώλ 
από ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην.           

 
Επεηδή, δπλάκεη ησλ πξνλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 πεξ. α) θαη ηνπ άξζξνπ 23 

παξ. 2 πεξ. α) ηνπ Ν.1676/1986 θαη ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .2163/328/ΠΟΛ.217/08-07-1987 
Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 εδ. 
πξώην ηνπ Ν.4174/2013, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή δήισζεο 
θαηαβνιήο θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ αλαθνξηθώο κε ηελ σο άλσ αύμεζε ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ρσξίο ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο 
δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. β) θαη παξ. 2 πεξ. δ) ηνπ 
Ν.4174/2013, ήηαλ ε 15/11/2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Δεπηέξα.              

 
Επεηδή, ηελ 18/11/2021 θαη ώξα 10:45κ.κ. ν ινγηζηήο ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ 

εηαηξείαο απέζηεηιε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο ην κε αξηζκό 
ππόζεζεο ........../20211119/4224 αίηεκα θαηαβνιήο θόξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ ζύκθσλα κε 
ηελ από 30/10/2021 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη, θαηόπηλ ηνύηνπ, 
ππνβιήζεθε εθπξνζέζκσο, ε κε αξηζκό θαη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ........./19-11-2021 δήισζε 
θαηαβνιήο θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ γηα απόδνζε θόξνπ πνζνύ 250,00 € σο 
πνζνζηνύ 0,5% επί ηνπ πνζνύ ησλ 50.000,00 € ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πιένλ 
πξνζαύμεζεο πνζνζηνύ 0,73% γηα εθπξόζεζκε θαηά έλαλ κήλα ππνβνιή, ήηνη πνζνύ 1,83 € 
(ζπλνιηθό πνζό γηα θαηαβνιή 251,83 €).             
 

Επεηδή, αθνινύζσο, από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο εθδόζεθε ε κε 
αξηζκό ...../29-11-2021 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 Ν.4174/2013) γηα ην 
θνξνινγηθό έηνο 2021, κε ηελ νπνία επηβιήζεθε –ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ 
εηαηξείαο– πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 500,00 € γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο σο άλσ δήισζεο 
θαηαβνιήο θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 
παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν.4174/2013 πνπ επηζύξεη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. δ) ηνπ ίδηνπ λόκνπ.     

 
Επεηδή, ζύκθσλα κε ηελ ζπλππνβιεζείζα ζηνλ θάθειν ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο 

πξνζθπγήο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .............../24-12-2021 αλαθνίλσζε ηνπ Βηνηερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, κε ηελ κε αξηζκό ......../23-12-2021 απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. 
εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο, 
ε νπνία θαηαρσξήζεθε, θαηά ηελ 24/12/2021, κε θσδηθό αξηζκό θαηαρώξεζεο (Κ.Α.Κ.) ............. .  
Ωζηόζν, ε σο άλσ δήισζε θαηαβνιήο θόξνπ ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ έπξεπε λα ππνβιεζεί 
εκπξνζέζκσο πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη εληόο 
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δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ 
(κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ).        

 
 
Επεηδή, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλνπκε όηη νξζώο επηβιήζεθε, ζε βάξνο ηεο 

πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο, ην σο άλσ πξόζηηκν ησλ 500,00 €, κε ηελ κε αξηζκό 
........../29-11-2021 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Επηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 Ν.4174/2013) ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. Θεζζαινλίθεο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2021.      

 
 
 
 

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο        
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε   
 

Σελ απόξξηςε ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 29/12/2021 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
............. Ελδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο ηεο ................ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «............ ..... 
........................... ............................ .................. .................. ................ ......................... ...... 
............... ............» θαη Α.Φ.Μ.: ..................... .                

 
 
 
 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο πξνζθεύγνπζαο ................ εηαηξείαο –                                              
Καηαινγηδόκελν πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Δ. κε βάζε ηελ παξνύζα απόθαζε: 

 
Φνξνινγηθό έηνο 2021                                                              

 
Η κε αξηζκό ........./29-11-2021 Πξάμε Επηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 Ν.4174/2013) ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Τ. Φ.Α.Ε. Θεζζαινλίθεο, σο αθνινύζσο:        
 

Πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Δ., δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. β) θαη παξ. 2 πεξ. δ) ηνπ 
Ν.4174/2013, ήηνη                                      

 
500,00 €.                  

 
 
 
Εληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ 

παξνύζα απόθαζε ζηελ ππόρξεε ................ εηαηξεία.       
 
 
                                                                                                      Με εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
                                                                                                      Δηεύζπλζεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ                                            
                                                                               
                                                                                                                 Ο Πξντζηάκελνο ηεο    
                                                                                                        Τπνδηεύζπλζεο Επαλεμέηαζεο                           
                                                                                                          θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  
 
                                                                                                                
 
 
 
 ε κ ε ί σ ζ ε :   
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ Δηνηθεηηθώλ 
Δηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.     


