
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Γενικά

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδι-
κας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισµού, βεβαίω-
σης και είσπραξης των εσόδων του Δηµοσίου, που ορίζο-
νται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για
τη µη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία, η οποία
ρυθµίζει τα έσοδα αυτά.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια
έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρω-

ση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρµόζονται ανάλογα οι α-
ντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων
α΄ και β΄.
ε. Χρηµατικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από

τον Κώδικα.

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των
όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία,
εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια
στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για τους
σκοπούς του Κώδικα:
α) ως «φορολογούµενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει

φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση που εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε
άλλη φορολογική υποχρέωση ή
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί

φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση·
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο, καθώς και κάθε είδους νοµική οντότητα·
γ) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή ε-

ταιρεία µε νοµική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επι-
χειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα·
δ) ως «νοµική οντότητα» νοείται: κάθε µόρφωµα εται-

ρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικό-
τητας και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός,
οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορ-
φής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής κατα-
πίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρό-
µοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο ή οποιοδή-
ποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπι-
κής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού
χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής
εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης
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ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης
κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δι-
καίου·
ε) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραµ-

µατεία Δηµοσίων Εσόδων·
στ) ως «Γενικός Γραµµατέας» νοείται: ο Γενικός Γραµ-

µατέας Δηµοσίων Εσόδων·
ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών·
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε

πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται, µε απόφασή του, να
µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά
του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύµφωνα µε τον Κώ-
δικα και την κείµενη νοµοθεσία σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης, τα οποία δεν µπορούν να µεταβιβάσουν
περαιτέρω τις αρµοδιότητες της παρούσας παραγρά-
φου.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί οποτε-
δήποτε εγγράφως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας και α-
νάθεση καθήκοντος κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5
Κοινοποίηση πράξεων

1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε
τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµε-
νο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίη-
ση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις του ν.3979/2011 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις
που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση,
ή
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία

δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του εν λό-
γω προσώπου ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν εί-
ναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. 

3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις του ν. 3979/2011 ή µε τις διατάξεις που εκά-
στοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση στο νό-
µιµο εκπρόσωπο ή στον καθορισµένο κατά το άρθρο 8
του Κώδικα, φορολογικό εκπρόσωπο ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού

προσώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υ-
πογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία

δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της ε-
γκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής ο-
ντότητας ή
δ) επιδοθεί στο νόµιµο εκπρόσωπο ή στον καθορισµέ-

νο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκπρόσωπο
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,

µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρό-
πο.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, έγγραφα που
έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα µπορούν να κοινοποι-
ούνται µε απλή επιστολή.

5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέ-
λευση δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλή-
πτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περί-
πτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλά-
δας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως
µετά την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών α-
πό την ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής.

6. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν µπορεί να λάβει
χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης, η οποία αφορά τη φο-
ρολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε επί-
δοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρό-
σωπο που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή επικαρπωτή
του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλ-
ληση της πράξης στο ακίνητο.

Άρθρο 6
Έντυπα

1. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του καθορίζει
τον τύπο και το περιεχόµενο των εντύπων, υπεύθυνων
δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων
που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα.

2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού,
δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά ή στις κατά τόπους
υπηρεσίες της.

Άρθρο 7
Προθεσµίες

1. Εάν η εκπνοή προθεσµίας για την άσκηση δικαιώµα-
τος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη
φορολογική νοµοθεσία, συµπίπτει µε επίσηµη αργία,
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την
αµέσως επόµενη ηµέρα, κατά την οποία η Φορολογική
Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλε-
ται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε
στην ηµεροµηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται α-
πό τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυ-
δροµικώς, την ηµεροµηνία σήµανσης µε ταχυδροµική
σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής,
την ηµεροµηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύ-
στηµα της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 8
Φορολογικός εκπρόσωπος

1. Φορολογούµενος που δεν διαθέτει ταχυδροµική δι-
εύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσω-
πο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς
συµµόρφωσης µε τις τυπικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε
τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του κα-
θορίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου.
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2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του
Φ.Π.Α., φορολογουµένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδροµι-
κή διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α..

Άρθρο 9
Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει ερµηνευ-
τικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρµογή
της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι
δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµι-
κών και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους.

2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη
Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τρο-
ποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας.

3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για
τους φορολογούµενους.

4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυ-
πώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης
σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας,
δεν δεσµεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις
περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδι-
κα.

5. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος ακολούθη-
σε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορι-
κά µε τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλε-
ται πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλω-
σης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 10
Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο

1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο
σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φο-
ρολογική νοµοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλω-
σης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υπο-
βάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο κατά
τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται µε απόφαση του Γε-
νικού Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να
ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες α-
παιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο.

2. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγ-
γύηση από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µη-
τρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρ-
ξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή
της, έτη, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, ή νόµιµος
εκπρόσωπος άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντό-
τητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2
του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική ο-
ντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η
πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα τη µη
είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική
Διοίκηση ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών τουλά-
χιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

3. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, απαιτεί-
ται µόνο µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογι-
κής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες

του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που υ-
ποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άµεσο κίνδυνο
πρόκλησης ζηµίας από τη µη είσπραξη µελλοντικών φό-
ρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός δέκα (10) η-
µερών από την παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί
στο νοµικό πρόσωπο ή στη νοµική οντότητα που υποβάλ-
λει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή εγγύησης µαζί
µε τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή
στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά την
παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Με απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα ορίζεται το είδος και το ύψος της εγγύη-
σης.

4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νο-
µική οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως
τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µε-
ταβολές στην επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυν-
ση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελµατικών εγκα-
ταστάσεων, την έδρα, ή το αντικείµενο της δραστηριότη-
τας, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθη-
καν κατά το χρόνο της εγγραφής. Με απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης και η
έναρξη της παραπάνω προθεσµίας κατά περίπτωση.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ή ο υπόχρε-
ος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11, παρα-
λείψει να εγγραφεί, σύµφωνα µε τις προηγούµενες πα-
ραγράφους δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση κα-
ταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις λοι-
πές φορολογικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 11
Αριθµός φορολογικού µητρώου

1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό αριθµό
φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµε-
νο.

2. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται
να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεµα, χρησιµοποιείται σε
όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρµόζεται ο Κώδικας
και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία.

3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογι-
κού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολο-
γούµενος, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις
νόµου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α-
ριθµό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αιτήσεως οποιου-
δήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότη-
τας, εφόσον πραγµατοποιείται οποιαδήποτε οικονοµική
συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και
τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών της η-
µεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να
καθορίζονται τα σχετικά µε την εφαρµογή του προηγού-
µενου εδαφίου θέµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

4. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει:
α) το περιεχόµενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθ-

µού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθµού Φορολογι-

κού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που
προβλέπονται κατά την εφαρµογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθµού Φορο-

λογικού Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά την
εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

5. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιµοποιεί τον Αριθµό
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Φορολογικού Μητρώου σε κάθε µορφή επικοινωνίας µε
τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 12
Έκδοση

1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας για την πραγµατοποίηση
πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται από τη
σχετική νοµοθεσία. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή
του, ορίζει τον τύπο του αποδεικτικού φορολογικής ενη-
µερότητας, καθώς και τυχόν άλλα πρόσωπα, τα οποία
δύνανται να ζητούν αποδεικτικό φορολογικής ενηµερό-
τητας για λογαριασµό του φορολογούµενου.

2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορο-
λογικής ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµε-
νος δεν έχει ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές και έ-
χει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο παρελ-
θόν.

3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί
σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο
43 του Κώδικα, δύναται να ζητήσει την έκδοση βεβαίω-
σης οφειλής ισχύος που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έ-
ναν  µήνα για την πραγµατοποίηση των πράξεων και συ-
ναλλαγών, για τις οποίες απαιτείται η υποβολή της βε-
βαίωσης αυτής κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι προϋπο-
θέσεις χορήγησης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα.

4. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να ενηµερώνει
εγγράφως το φορολογούµενο κατόπιν αιτήµατός του
σχετικά µε τις εκκρεµείς φορολογικές οφειλές του.

5. Η Φορολογική Διοίκηση δεν χορηγεί αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής στις
περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης του
Ελληνικού Δηµοσίου για οικονοµικά εγκλήµατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 13
Βιβλία και στοιχεία

1. Κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία
που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρη-
σης, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τα λογι-
στικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθε-
σία.

2. Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται
κατ’ ελάχιστον:
α) για διάστηµα πέντε (5) ετών ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί
το δικαίωµα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πρά-
ξης προσδιορισµού του φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογι-

κής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ε-

λέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση
λόγω εξόφλησης.

Άρθρο 14
Πληροφορίες από τον φορολογούµενο

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολο-
γική Διοίκηση από τον φορολογούµενο, πρέπει να παρέ-
χονται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την πα-
ραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολο-
γούµενος προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές
δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και υποβολή των
πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες
αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δηµό-
σιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής Δι-
οίκησης, αντίγραφα µέρους των βιβλίων και στοιχείων ή
οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπεριλαµβανο-
µένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών, πρέ-
πει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέ-
ντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του σχετι-
κού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος προσκοµί-
σει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά
την προετοιµασία και παράδοση των πληροφοριών που
του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται
σε πράξεις ή παραλείψεις της Δηµόσιας Διοίκησης ή σε
λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα
στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά παρέχονται αντί-
γραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοί-
κηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούµενο α-
ποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται µνεία όλων
των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.

Άρθρο 15
Πληροφορίες από τρίτους

1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του
Γενικού Γραµµατέα, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φο-
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων
των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των
δηµόσιων οργανισµών, φορέων και εταιρειών, όπου συµ-
µετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των α-
νεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν στη Φο-
ρολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιµη πληροφορία και να ε-
πιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκατα-
στάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοι-
χεία που έχουν στην κατοχή τους.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική
Διοίκηση δεν µπορεί να λαµβάνει γνώση πληροφοριών ή
εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκ-
κρεµούν ενώπιον των αρµόδιων εισαγγελικών αρχών ή
των ποινικών δικαστηρίων, χωρίς την προηγούµενη έγ-
γραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα.

3. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται να ζητά πληροφο-
ρίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως α-
πό τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων, τα επιµελητήρια, τους συµβο-
λαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταµέ-
νους των κτηµατολογικών γραφείων, τους οικονοµικούς
ή κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις,
για τον καθορισµό της φορολογικής υποχρέωσης, που
προκύπτει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και
την είσπραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδικό-
τερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για
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την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η Φορολογι-
κή Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή
ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο
πρόσωπο εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή
του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσµία
µπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ηµέρες.

4. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση,
µε την οποία ορίζονται ορισµένες κατηγορίες προσώπων
που υποχρεούνται να παρέχουν αυτοµάτως πληροφο-
ρίες σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε φο-
ρολογούµενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πα-
ροχή αυτών των πληροφοριών, καθώς και οι λεπτοµέρει-
ες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

5. Τρίτα πρόσωπα που δεσµεύονται από επαγγελµατι-
κό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληρο-
φοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οι-
κονοµικές συναλλαγές τους µε τον φορολογούµενο. Για
τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγ-
γελµατικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον
αρµόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής,
ο Γενικός Γραµµατέας υποβάλλει στον αρµόδιο Εισαγγε-
λέα αίτηµα, στο οποίο περιλαµβάνονται:
α) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότη-

τα του φορολογούµενου,
β) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότη-

τα του προσώπου που δεσµεύεται από επαγγελµατικό α-
πόρρητο,
γ) οι σηµαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη

διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορο-
λογούµενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση ε-

πιθυµεί να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο που
δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτηµα πλη-

ροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο τρί-
τος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του ε-
παγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 16
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ζητά από τον φο-
ρολογούµενο να υποβάλει, σε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγρα-
φο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισµό της
φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουµένου. Ο Γενι-
κός Γραµµατέας θέτει εύλογη προθεσµία για τη συµµόρ-
φωση του φορολογουµένου.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πίστωση του φόρου
αλλοδαπής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9
του Κ.Φ.Ε..

Άρθρο 17
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο

1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι
της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου
Οικονοµικών ή συνδέονται ή συνδέονταν µε οποιαδήπο-
τε σχέση εργασίας ή έργου µε αυτά, καθώς και οποιοδή-
ποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµο-
διότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης οφεί-
λουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληρο-

φορίες φορολογουµένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνα-
νται να τα αποκαλύπτουν µόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης

στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης

αδικηµάτων φοροδιαφυγής,
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικών υ-

ποθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων,
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στις διεθνείς συµβάσεις, το ν. 4170/2013 στον
οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον
τοµέα της φορολογίας, καθώς και τη νοµοθεσία για τη
δικαστική συνδροµή,
ε) οικονοµικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της αρ-

χής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από ε-
γκληµατικές δραστηριότητες, και των φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορο-
λογική Διοίκηση, προκειµένου να προσδιοριστούν οι υ-
ποχρεώσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, των
φορολογουµένων προς αυτούς τους φορείς και να εντο-
πιστούν πηγές αποπληρωµής των απαιτήσεών τους,
στ) σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους δηµοσίων υ-

πηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δηµοσίων οργανισµών µε αρµο-
διότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρη-
µατοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνι-
κούς ή ενωσιακούς πόρους.

2. Τα πρόσωπα, τα οποία λαµβάνουν γνώση απόρρη-
των στοιχείων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η χρήση των πληρο-
φοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και µόνο για
την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χορηγήθηκαν.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4, κάθε πρόσωπο
στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα ο-
ποία προστατεύονται µε φορολογικό απόρρητο οφείλει
να µην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογι-
κή Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή
του και περιλαµβάνουν τέτοιες πληροφορίες ή στοιχεία.

4. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο
είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτή-
σεως, µε την έγγραφη συναίνεση του φορολογουµένου.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να προβλέ-
πονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποί-
ες απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες χορηγούνται σε
τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποτε-
λεσµατική λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται ό-
λα τα ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου και προβλέπονται κυρώ-
σεις στην περίπτωση µη τήρησης των διατάξεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 18
Υποβολή φορολογικής δήλωσης

1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υ-
ποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Δι-
οίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία
φορολογική νοµοθεσία.
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2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται:
α) η µορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να ανα-

γράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν παραρ-
τήµατα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
3. Ο φορολογούµενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά

ανίκανου ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, και σε περίπτω-
ση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας ο νόµιµος ή
φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και
πληρότητα της φορολογικής δήλωσης µε την υπογραφή
του. Η βεβαίωση παρέχεται και µέσω ηλεκτρονικής υπο-
γραφής.

4. Εάν µία φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντά-
χθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αµοιβής, η φορολογική
δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

Άρθρο 19
Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης

1. Αν ο φορολογούµενος διαπιστώσει, ότι η φορολογι-
κή δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση πε-
ριέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει
τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούµενος υποβάλει τροποποιητική φο-
ρολογική δήλωση εντός της προθεσµίας υποβολής της
αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητι-
κή φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης
και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έ-
χουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται ο-
ποτεδήποτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη
Φορολογική Διοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαι-
ώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρ-
χικής δήλωσης µε όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσµης
δήλωσης.

Άρθρο 20
Δήλωση µε επιφύλαξη

1. Όταν ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε
την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει
δικαίωµα να υποβάλει φορολογική δήλωση µε επιφύλα-
ξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη. Κά-
θε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν
επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο Γενικός Γραµµατέας δύ-
ναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό
του φορολογητέου εισοδήµατος για το οποίο διατυπώ-
θηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ηµερών από την
υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της ε-
πιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας α-
πάντησης, ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει
στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 63 του Κώδικα.

2. Οµοίως, µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι α-
φορά το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία,
σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση µε
τις εκπτώσεις που διενεργούνται σχετικά µε αυτή. Ειδι-
κά, προκειµένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή
κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεω-
ρείται ότι υποβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγορία αυ-
τή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της εί-
σπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύ-

λαξης από τον Γενικό Γραµµατέα, ο φόρος που τυχόν κα-
ταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 21
Φάκελος Τεκµηρίωσης

1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο
άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς
και τη µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών του άρθρου
51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµέ-
να πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρ-
θρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υποχρεού-
νται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. Φάκελο Τεκµηρίω-
σης υποχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστά-
σεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις πα-
ραπάνω συναλλαγές τους µε το κεντρικό ή µε τα συνδε-
δεµένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή,
καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές ο-
ντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε µόνιµες
εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.

2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από
την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφό-
σον:

α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών
ανέρχονται µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετη-
σίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπό-
χρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ε-
τησίως, ή

β) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών
ανέρχονται µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ε-
τησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υ-
πόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετη-
σίως.

3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης αποτελείται από το Βασι-
κό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκ-
µηρίωσης, κατά περίπτωση, και συνοδεύεται από Συνο-
πτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός πενήντα (50)
ηµερών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους.

4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υ-
πόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα, για το οποίο υφί-
σταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχεί-
ων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκ-
µηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκη-
σης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) η-
µερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος από
τον υπόχρεο.

5. Σε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών της αγοράς
που επηρεάζουν την πληροφόρηση και τα δεδοµένα που
περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, ο υπόχρεος οφεί-
λει να ενηµερώνει ή να επικαιροποιεί το Φάκελο Τεκµη-
ρίωσης έως το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του
οποίου έλαβε χώρα η µεταβολή.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται
και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόµενο και τα στοι-
χεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, το Βασι-
κό Φάκελο Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµη-
ρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρού-
νται µη πλήρεις ή µη επαρκείς, οι αποδεκτές µέθοδοι κα-
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θορισµού των τιµών των συναλλαγών, οι µέθοδοι καθορι-
σµού του αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου
κέρδους και ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών για
τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση
τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης.

Άρθρο 22
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης

1. Συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περί-
πτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρη-
σης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους µε το κεντρι-
κό, καθώς και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρι-
κού τους στην αλλοδαπή, καθώς και µόνιµες εγκαταστά-
σεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση
δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραµµατέα αίτηση
προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συ-
γκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών
τους µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

2. Αντικείµενο της προέγκρισης της προηγούµενης πα-
ραγράφου αποτελεί το ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων
που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τιµών εν-
δοοµιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκε-
κριµένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαµ-
βάνουν κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίω-
σης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές
προσαρµογές, καθώς και τις κρίσιµες παραδοχές για τις
µελλοντικές συνθήκες.
Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης να αποτε-

λέσει και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα που αφορά
την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες επι-
χειρήσεις.

3. Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την
αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδί-
δεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβο-
λή της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής
τιµολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρ-
κεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η χρονική ισχύς της
δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει
παρέλθει κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης προ-
έγκρισης.

4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της επιχεί-
ρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση προέγκρισης, θεω-
ρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συµ-
φωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων προσώπων, εφόσον τη-
ρούνται τα οριζόµενα στην απόφαση αυτή. Ο φορολογι-
κός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν α-
ντικείµενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλή-
θευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην απόφαση προέ-
γκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές,
οι περιστάσεις και οι όροι στις οποίες αυτή βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης

στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις της ι-
σχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να
διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης που αφορούν την
απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστηµα για το ο-
ποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοι-
χείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο αφορά η από-
φαση προέγκρισης.

5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήπο-

τε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης από
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον
Γενικό Γραµµατέα, στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστη-

κε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλµένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων

παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την τήρη-
ση των οριζοµένων στην απόφαση προέγκρισης,
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαί-

ου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς
σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής
φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συν-
δεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ί-
διου φορολογουµένου.

Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση για την ανα-
θεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης, η οποία
κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσµατα
που ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής γενοµένης από
την έκδοσή της.

6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από
τη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια ισχύος της
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες πα-

ραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης
ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλµένης ερµηνείας ή πληµ-
µελειών που αποδίδονται στον φορολογούµενο,
β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν

ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που ορίζονται στην απόφαση
προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θε-

ωρείται ως µηδέποτε εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από

τη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης µεταβολή

των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών στις οποίες βασί-
στηκε η απόφαση προέγκρισης, 
β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε

ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται από την
απόφαση προέγκρισης,
γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµο-

στέων φορολογικών διατάξεων οι οποίες επηρεάζουν
ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρι-

σης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή της σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέ-

γκρισης παύει από το χρονικό σηµείο που ορίζεται µε
την απόφαση ακύρωσης.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται τα
ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρ-
µογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων
και ειδικότερα η διαδικασία για την προέγκριση µεθοδο-
λογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την
ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχό-
µενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η
διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων ε-
µπλεκοµένων κρατών, ο τύπος και το περιεχόµενο των
αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23
Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαλη-
θεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεων εκ µέρους του φορολο-
γούµενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων
που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υ-
πολογισµό και την καταβολή του οφειλόµενου φόρου,
διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία
και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόµοιες πληροφο-
ρίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούµενο και σε
τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις που χρησι-
µοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει η νοµο-
θεσία, και χρησιµοποιώντας µεθόδους, οι οποίες προ-
βλέπονται στον Κώδικα.

2. Ο έλεγχος της δήλωσης του φορολογούµενου που
διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν
να έχει τη µορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία
της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ε-
λέγχου:
α) Η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί φορολογικό έ-

λεγχο από τα γραφεία της µε βάση τις οικονοµικές κατα-
στάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο
φορολογούµενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες
που έχει στην κατοχή της.
β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διε-

νέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέ-
πει να κοινοποιείται στο φορολογούµενο µε προηγούµε-
νη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολο-
γικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραµ-
µατέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος
φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση,
σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει δια-
πραχθεί φοροδιαφυγή.

Άρθρο 24
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών
εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούµενος δηλώνει ότι
αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που
ο φορολογούµενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω
δήλωση, ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση υ-
πάλληλος προβαίνει σε σχετική επισηµείωση επί των εγ-
γράφων. Ο οριζόµενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα
να απαιτεί από το φορολογούµενο ή τον φορολογικό εκ-
πρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργεί-
ται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήµατα
που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια
του φορολογικού ελέγχου.

2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονι-
κή µορφή, η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα πρό-
σβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς
και στα λογιστικά προγράµµατα και τις πληροφορίες που
έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η Φορολογική Διοίκηση δι-
καιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώ-
σιµη ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.

3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκη-
ση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρού-
νται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νο-
µοθεσία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγρα-
φα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο,
προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.

Άρθρο 25
Είσοδος σε εγκαταστάσεις

1. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος φέρει
έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ε-
λέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από το Γενικό Γραµµατέα,
και η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου στον οποίο έχει

ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση

και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογού-
µενου,
δ) τη φορολογική περίοδο και το είδος φορολογίας

που αφορά ο φορολογικός έλεγχος,
ε) την ηµεροµηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου,
στ) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
ζ) τον χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος,

κατά περίπτωση.
2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέ-
πει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την ε-
ντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορο-
λογικού ελέγχου.

3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις
εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο
ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης. Η Φο-
ρολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορο-
λογικό έλεγχο και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργα-
σίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτή-
των του φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέ-
πει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ε-
λέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου
επιτρέπεται µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα.

4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύναται να παραταθεί
άπαξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι
(6) ακόµη µήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις.

5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου
φορολογικής περιόδου που έχει ήδη ελεγχθεί µόνον εάν
προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπο-
λογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο»
νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να εί-
ναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό
φορολογικό έλεγχο.

6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται
πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για
τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της
Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν
δύναται να µετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που
έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο
φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή
και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 2. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις ε-
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γκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέ-
φονται στον φορολογούµενο εντός τεσσάρων (4) ηµε-
ρών από την παραλαβή.

Άρθρο 26
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υπο-
θέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά
µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε πράξη
του Γενικού Γραµµατέα, η οποία δεν δηµοσιοποιείται.

Άρθρο 27
Μέθοδοι έµµεσου προσδιορισµού 

της φορολογητέας ύλης

1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε ε-
κτιµώµενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισµό της
φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή µιας ή περισ-
σοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου,
δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό ό-

γκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δα-

πανών σε µετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται

τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα
ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη
των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και
τεχνικών της ελεγκτικής.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται
το ειδικότερο περιεχόµενο τεχνικών ελέγχου της παρα-
γράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 28
Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική Διοίκηση γνωστοποιεί εγγράφως στο
φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του φορολογικού ε-
λέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φό-
ρου, εφόσον προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογι-
κής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει υποβάλ-
λει ο φορολογούµενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιο-
λογούν τη διαφοροποίηση. Ο φορολογούµενος δύναται
να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα ο-
ποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Ο
φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει τις
απόψεις του σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό
προσδιορισµό φόρου εντός είκοσι (20) ηµερών από την
παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης.

2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, εντός µηνός α-
πό την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του φορο-
λογούµενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος
δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθε-
σµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται µε βά-
ση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική
Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαµβάνει εµπεριστατω-
µένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις
διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Δι-

οίκηση για τον προσδιορισµό του φόρου. Η οριστική πρά-
ξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την
έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούµενο.

3. Οι διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου κα-
θορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.

Άρθρο 29
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή

Ως προς την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους
ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως 25 του ν.4170/2013 (Α΄
163), που ενσωµάτωσαν στην ελληνική νοµοθεσία την
Οδηγία του Συµβουλίου 2011/16/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 30
Προσδιορισµός φόρου

1. «Πράξη προσδιορισµού φόρου» είναι η πράξη, µε
την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφει-
λής ή απαίτησης του φορολογουµένου για µια συγκεκρι-
µένη φορολογική περίοδο και η καταχώριση της πράξης
αυτής στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με την
πράξη προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται
η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούµενου.

2. Η Φορολογική Διοίκηση είναι αρµόδια να εκδίδει τις
ακόλουθες πράξεις προσδιορισµού φόρου:
α) πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου,
β) πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου,
γ) πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και
δ) πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου. 

Άρθρο 31
Άµεσος προσδιορισµός φόρου

1. «Άµεσος προσδιορισµός φόρου» είναι ο προσδιορι-
σµός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια,
ταυτόχρονα µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

2. Ο φορολογούµενος δύναται να τροποποιεί τη φορο-
λογική δήλωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κώδι-
κα, καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δι-
καιούµενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύµ-
φωνα µε το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντο-
λής φορολογικού ελέγχου. Ο άµεσος προσδιορισµός
φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υ-
ποκαθιστά τον αρχικό άµεσο προσδιορισµό φόρου.

Άρθρο 32
Διοικητικός προσδιορισµός φόρου

1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείµενη φορολογική
νοµοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσα
και πράξη προσδιορισµού φόρου, η Φορολογική Διοίκη-
ση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου την
οποία κοινοποιεί στον φορολογούµενο.

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδε-
ται µε βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από
τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλ-
λο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοί-
κηση.

3. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο
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ολικά ή µερικά µε βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά
που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολο-
γούµενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά
στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισµός του φόρου.

Άρθρο 33
Εκτιµώµενος προσδιορισµός φόρου

1. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την
υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν
υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση
δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού
φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε
στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της. Ο Γε-
νικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά
µε τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολο-
γητέας ύλης.

2. Εάν, µετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολο-
γούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή
παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Άρθρο 34
Διορθωτικός προσδιορισµός φόρου

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, µετά από
έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε
προηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή προ-
ληπτικού προσδιορισµού φόρου, εφόσον από τον έλεγ-
χο διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι ο προηγούµενος
προσδιορισµός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο
διορθωτικός προσδιορισµός φόρου υπόκειται σε µεταγε-
νέστερη διόρθωση, µόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25
του. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά την έκδοση
πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισµού φόρου,
σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετι-
κά µε την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισµού του φόρου. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται
να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
µόνο εφόσον κάνει αποδεκτή την τροποποιητική δήλω-
ση.

Άρθρο 35
Προληπτικός προσδιορισµός φόρου

1. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να εκδίδει πράξη
προληπτικού προσδιορισµού φόρου µετά την έναρξη της
φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειµέ-
νου να διασφαλίσει την άµεση είσπραξη του φόρου, ε-
φόσον υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις ότι ο φορολο-
γούµενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας
σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως µέσω της µε-
ταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 63
του Κώδικα, ο φορολογούµενος δύναται να προσφύγει
κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισµού φόρου α-
πευθείας ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου
αµφισβητώντας τη συνδροµή των περιστάσεων που δι-
καιολογούν την έκδοση της πράξης προληπτικού προσ-
διορισµού φόρου.

2. Ο φορολογούµενος είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φο-
ρολογική οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσ-

διορισµό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής,
παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόµενος την εγγραφή βά-
ρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοί-
κησης για το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής.
Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται µέχρι
την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης.

3. Ο προληπτικός προσδιορισµός φόρου ακολουθείται
από διορθωτικό προσδιορισµό φόρου εντός ενός (1) έ-
τους µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης προλη-
πτικού προσδιορισµού φόρου.

Άρθρο 36
Παραγραφή

1. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση
πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσ-
διορισµού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του
οικείου φορολογικού έτους.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πα-
ρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούµενος υποβάλει τροποποιητική δή-

λωση εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας παρα-
γραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πεντα-
ετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδα-

πής, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί για τη διαβίβα-
ση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξηµένο κατά ένα
έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκη-
ση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθη-

µα ή µέσο, για περίοδο ενός έτους µετά την έκδοση α-
πόφασης, η οποία δεν προσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα
ή µέσο και µόνο για το ζήτηµα, το οποίο αφορά.

3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορ-
θωτικού προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις φορο-
διαφυγής µπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από
τη λήξη του φορολογικού έτους.

4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου συνεπά-
γεται τροποποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου για
φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου έχει
παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρµογή φόρου διενερ-
γείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το
δικαίωµα ελέγχου δεν έχει ακόµη παραγραφεί και στο ο-
ποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου.

Άρθρο 37
Κοινοποίηση προσδιορισµού φόρου

Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορι-
σµού φόρου υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα ή
άλλον ειδικά οριζόµενο υπάλληλο της Φορολογικής Δι-
οίκησης και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά
ο προσδιορισµός φόρου. Η πράξη προσδιορισµού φόρου
περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φορολογού-

µενου,
β) τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογού-

µενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο,
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης,
δ) το είδος προσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο

οποίο αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,

στ) την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να εξοφλη-
θεί ο φόρος,
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ζ) τον τόπο εξόφλησης του φόρου,
η) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκη-

ση προέβη στον προσδιορισµό φόρου και τον τρόπο µε
τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου,
θ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αµφισβήτησης

του προσδιορισµού φόρου, και
ι) λοιπές πληροφορίες.
Με την πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου

κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου.
Ο τύπος των πράξεων προσδιορισµού του φόρου και

της οικείας έκθεσης καθορίζεται µε απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα.

Άρθρο 38
Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής

1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική Διοί-
κηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθµιση ή σειρά
ρυθµίσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγη-
σης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω
ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς,
µε βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής τους υπό-
στασης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «ρύθµιση»
νοείται κάθε συναλλαγή, καθεστώς, δράση, πράξη, συµ-
φωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση
ή εκδήλωση. Μια ρύθµιση µπορεί να περιλαµβάνει περισ-
σότερα από ένα στάδια ή µέρη.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ρύθµιση ή
σειρά ρυθµίσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται εµπο-
ρικής ουσίας. Για τον καθορισµό του τεχνητού ή µη χα-
ρακτήρα µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων, η Φορολογι-
κή Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν µία ή περισσό-
τερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων στα-

δίων από τα οποία αποτελείται µια ρύθµιση είναι ασυµβί-
βαστος µε τη νοµική υπόσταση της ρύθµισης στο σύνολό
της·
β) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων εφαρµόζεται κατά

τρόπο που δεν συνάδει µε µια φυσιολογική επιχειρηµατι-
κή συµπεριφορά·
γ) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων περιλαµβάνει στοιχεία

που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή
την αλληλοακύρωσή τους·
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα·
ε) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων οδηγεί σε σηµαντικό

φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται
στους επιχειρηµατικούς κινδύνους τους οποίους ανα-
λαµβάνει ο υποκείµενος στο φόρο ή στις ταµειακές ροές
του·
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από το

φόρο είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του ανα-
µενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος µιας
ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων συνίσταται στην αποφυγή
της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υπο-
κειµενικές προθέσεις του υποκείµενου στο φόρο, αντί-
κειται στο αντικείµενο, στο πνεύµα και στο σκοπό των
φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περί-
πτωση.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδοµέ-
νος στόχος πρέπει να θεωρείται ουσιαστικός, εφόσον οι-
οσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα µπορούσε
να αποδοθεί στη ρύθµιση ή στη σειρά ρυθµίσεων φαίνε-

ται αµελητέος, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περι-
στάσεων της υπόθεσης.

6. Για να καθοριστεί εάν η ρύθµιση ή η σειρά ρυθµίσε-
ων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτηµα µε την
έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συ-
γκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου από έναν υπο-
κείµενο στο φόρο, λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω
ρύθµιση, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος υποκείµενος
στο φόρο υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λό-
γω ρύθµισης.

Άρθρο 39
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας
κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήµατος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται
σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούµενος αποδείξει
την πραγµατική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή
είτε έχει υπαχθεί σε νόµιµη φορολογία είτε απαλλάσσε-
ται από το φόρο σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 40
Αρµόδια όργανα

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του
Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώ-
δικα, συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαστικής εκτέλε-
σης, ανήκει στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα.

2. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης για λο-
γαριασµό του Δηµοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων
µπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, στα Ελληνι-
κά Ταχυδροµεία ή οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία. Με ό-
µοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της
είσπραξης από τα προαναφερόµενα πρόσωπα, καθώς και
ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

3. Ο Γενικός Γραµµατέας ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµέ-
να όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίω-
µα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλ-
λη νόµιµη ενέργεια που αποσκοπεί, άµεσα ή έµµεσα,
στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαµβανο-
µένων, µεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευ-
σης του οφειλέτη του Δηµοσίου και της αγωγής καταδο-
λίευσης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 41
Πληρωµή φόρου

1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέ-
πεται από το νόµο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορο-
λογία, στην οποία εφαρµόζεται ο Κώδικας.

2. Ο φόρος καταβάλλεται µε τον τρόπο που καθορίζε-
ται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.

3. Σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, ο

11



οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) η-
µερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορι-
σµού φόρου στον φορολογούµενο. Σε περίπτωση εκτι-
µώµενου προσδιορισµού ή προληπτικού προσδιορισµού
του φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης
πράξης προσδιορισµού του φόρου.

4. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικη-
τικού δικαστηρίου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται
σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλ-
λεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υ-
πηρεσίες ηµέρα του επόµενου από την κοινοποίηση
στον φορολογούµενο της πράξης εκκαθάρισης του φό-
ρου που προκύπτει µε βάση το διατακτικό της απόφασης
µήνα και η δεύτερη δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί.

Άρθρο 42
Επιστροφή φόρου

1. Εάν ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή φό-
ρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συµψηφίσει τους ο-
φειλόµενους από τον φορολογούµενο φόρο µε το ποσό
προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν
προκύπτουσας διαφοράς.

2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολο-
γούµενο εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή
έγγραφου αιτήµατος του φορολογουµένου, εκτός εάν
προβλέπεται µικρότερο χρονικό διάστηµα από άλλη διά-
ταξη της φορολογικής νοµοθεσίας.

3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαµβάνεται στην αί-
τηση επιστροφής του φορολογουµένου, το επιστρεπτέο
ποσό παρακρατείται µε σκοπό το συµψηφισµό του µε
µελλοντικές οφειλές του φορολογουµένου.

Άρθρο 43
Πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών – 
τµηµατικής καταβολής σε δόσεις

1. Μετά από αίτηση του φορολογουµένου πριν τη λήξη
της προθεσµίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκη-
ση δύναται να εγκρίνει πρόγραµµα ρύθµισης καταβολής
των φορολογικών οφειλών σε µία ή περισσότερες δό-
σεις, εφόσον ο φορολογούµενος επικαλείται και αποδει-
κνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία για την κα-
ταβολή του φόρου στη νόµιµη προθεσµία και ότι έχει τη
δυνατότητα συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα ρύθµισης.
Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραµµα ρύθµι-
σης οφειλών µπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για
φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο φο-
ρολογούµενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Δι-
οίκηση τα εξής στοιχεία:
α) αναλυτική δήλωση των εισοδηµάτων του, περιου-

σιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φο-

ρολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία
πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα µε το ύψος των φορολογικών οφειλών για

τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραµµα ρύθ-

µισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων

(5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα
καταβολής των µηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιά-

δων (50.000) ευρώ, έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται,
αφενός, η προσωρινή οικονοµική του αδυναµία και, αφε-
τέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράµµα-
τος ρύθµισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα

χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εµπράγµατο
βάρος. 

3. Φορολογούµενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή δεν µπορεί να υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης οφειλών σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

4. Η πρώτη δόση του προγράµµατος ρύθµισης οφει-
λών καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία ειδοποίησης του φορολογουµένου
για την έγκριση του προγράµµατος. Οι υπόλοιπες δόσεις
καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
κάθε επόµενου µήνα. Αν παραλειφθεί η καταβολή µίας
δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση µε ποσοστό δεκα-
πέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας
δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εµπροθέσµως
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο καταβάλλεται µαζί
µε την προσαύξηση το αργότερο µέχρι τη λήξη της προ-
θεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.

5. Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών παύει να ισχύει µε
συνέπεια την υποχρέωση άµεσης καταβολής του υπό-
λοιπου της οφειλής και την εφαρµογή όλων των διαθέσι-
µων µέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούµενος:
α) δεν καταβάλλει µέσα στις προβλεπόµενες προθε-

σµίες περισσότερες από µία δόσεις,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης

για περισσότερο από ένα µήνα,
γ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις φορολο-

γίας εισοδήµατος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την πε-
ρίοδο του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών,
δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση

του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών.
6. Η υπαγωγή του φορολογούµενου σε πρόγραµµα

ρύθµισης οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέ-
ωση καταβολής τόκων επί των ρυθµιζόµενων φορολογι-
κών οφειλών.

Άρθρο 44
Σειρά εξόφλησης

1. Οι καταβολές χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκρι-
µένου φόρου εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογού-
µενου µε την ακόλουθη σειρά:
α) έξοδα είσπραξης,
β) τόκος επί του φόρου,
γ) πρόστιµα που σχετίζονται µε το φόρο,
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να κατανέµει κάθε

καταβολή σε οποιονδήποτε οφειλόµενο φόρο:
α) εάν ο φορολογούµενος δεν υποδείξει κατά το χρό-

νο της καταβολής σε ποιο συγκεκριµένο φόρο ή φορο-
λογική περίοδο αφορά η πληρωµή, ή
β) εάν η καταβολή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το

άρθρο 48 του Κώδικα.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Άρθρο 45
Απαρίθµηση εκτελεστών τίτλων

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του
Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώ-
δικα πραγµατοποιείται δυνάµει εκτελεστού τίτλου.

2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόµο είναι:
α) στην περίπτωση άµεσου προσδιορισµού φόρου, ο

προσδιορισµός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα
µε την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού φόρου,

η πράξη προσδιορισµού του φόρου που κοινοποιείται
στον φορολογούµενο,
γ) στην περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού φό-

ρου, η πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού του

φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισµού φό-

ρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισµού του φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής από-

φασης, η απόφαση αυτή όπως κοινοποιείται στον φορο-
λογούµενο,
ζ) σε περίπτωση καταλογισµού τόκων και προστίµων,

οι αντίστοιχες πράξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Άρθρο 46
Λήψη διασφαλιστικών µέτρων

1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να διασφαλί-
ζει την είσπραξη φόρων, µπορεί, σε επείγουσες περιπτώ-
σεις, στις οποίες αυτό απαιτείται για την αποτροπή επι-
κείµενου κινδύνου για την είσπραξη των φόρων, να προ-
βαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του
Κώδικα και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συ-
ντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµά-
των δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δηµοσί-
ου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-
723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εξαιρουµένων
των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.

2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί µε τις ίδιες προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των
προβλεπόµενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
σφαλιστικών µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ’
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας.

3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου διατάσ-
σονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου
της έδρας της αρµόδιας για τη σχετική φορολογία αρχής
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορο-
λογουµένου. 

4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υπο-

θήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 47
Ατοµική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερηµερίας

1. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέ-
ρονται στην πράξη προσδιορισµού του φόρου ή στην
πράξη επιβολής τόκων ή προστίµων ή στην πράξη εκκα-
θάρισης του φόρου µετά την έκδοση οριστικής δικαστι-
κής απόφασης µέχρι την προβλεπόµενη σε αυτά ηµερο-
µηνία πληρωµής το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής
Διοίκησης αποστέλλει στον φορολογούµενο ατοµική ει-
δοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν
καταβληθεί εντός των νοµίµων προθεσµιών πριν τη διε-
νέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα του Κώδικα.

2. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέ-
ρονται στην ατοµική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ηµε-
ρών από την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης κα-
ταβολής οφειλής, το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής
Διοίκησης µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων αναγκα-
στικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδι-
κα µετά την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα (30) η-
µερών.

3. Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο και τα στοιχεία του φορολογου-

µένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, εφόσον έχει εκδο-

θεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής ειδοποίησης

καθώς και παραποµπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς
τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων αριθµών, σχετικών προ-
θεσµιών ή και ηµεροµηνιών καταβολής δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόµενων φόρων, των

τόκων, των προστίµων και η φορολογική περίοδος ή πε-
ρίοδοι που αφορούν αυτά, µε εξαίρεση αυτά για τα οποία
ισχύει νόµιµη ή δικαστική αναστολή πληρωµής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωµής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται µέ-

χρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούµενος δεν προβεί

σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδο-
ση της ατοµικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση
µπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης
των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φο-
ρολογούµενος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφει-
λών εντός τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 43 του Κώδικα.

4. Η ατοµική ειδοποίηση κοινοποιείται στον φορολο-
γούµενο σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται ει-
δικότερα θέµατα καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 48
Αναγκαστική εκτέλεση

1. Εξαιρουµένων των θεµάτων που ρυθµίζονται διαφο-
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ρετικά από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπρα-
ξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δηµοσίου που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα διενεργείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.

2. Ειδικά, η διαδικασία συµψηφισµού που προβλέπεται
στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε τους
φόρους και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που καλύπτονται
από τον Κώδικα.

3. Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
γίνεται αναφορά στον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ., στον Δι-
ευθυντή του Δηµοσίου Ταµείου ή γενικότερα σε άλλο
αρµόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραµµατέας.

4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφει-
λές, η πληρωµή των οποίων τελεί σε νόµιµη ή δικαστική
αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική
εκτέλεση δεν διενεργείται επίσης για οφειλές που έ-
χουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών, εφόσον
ο φορολογούµενος συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα.

Άρθρο 49
Λήψη µέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληρο-
φορίες ή υπόνοιες ότι ο φορολογούµενος θα προβεί σε
µεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη
χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίν-
δυνο την είσπραξη του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση
µπορεί να λαµβάνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο µέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης ακόµη και πριν τη νόµιµη ηµε-
ροµηνία καταβολής της οφειλής ή την κοινοποίηση της
ατοµικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθή-
µερης προθεσµίας που προβλέπεται για την καταβολή
της οφειλής µε τη σύµφωνη γνώµη του Οικονοµικού Ει-
σαγγελέα.

2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προη-
γούµενη παράγραφο µπορεί επίσης να εγγράφεται υπο-
θήκη.

3. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο φορολογούµε-
νος µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του, η Φορολογι-
κή Διοίκηση µπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής
καταδολίευσης για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 931κ.ε. του ΑΚ και
για τη χρονική περίοδο µέχρι δύο (2) έτη από την ηµερο-
µηνία της καταδολιευτικής ενέργειας. Στην περίπτωση
αυτή η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως α-
σφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε
τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 50
Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, δι-
ευθύνοντες σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και
εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής
τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την
πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά

πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες καθώς και του φόρου
που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίω-
σής τους. Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευ-
θύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για
την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλό-
µενων φόρων του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και ε-
κείνο που το απορρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο που
συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους πα-
ρακρατούµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσω-

πα που είχαν µία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη
της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα

πρόσωπα, που είχαν µία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά
το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του
φόρου.

3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νο-
µικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογι-
κές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας, περιλαµβανόµενων των παρακρατούµενων
και επιρριπτόµενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης
αυτών µέτοχοι ή εταίροι µε ποσοστό συµµετοχής τουλά-
χιστον πέντε τοις εκατό (5%) ευθύνονται αλληλεγγύως
µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την κα-
ταβολή του οφειλόµενου φόρου, µέχρι του ποσού των α-
ναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε εί-
δος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου κατά τα
τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης.

4. Ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη
νοµική οντότητα για την καταβολή του οφειλόµενου και
µη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νοµικού προ-
σώπου ή της νοµικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που
υπήρξε µέτοχος ή εταίρος αυτού µε ποσοστό συµµετο-
χής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τρία (3)
τελευταία έτη πριν τη λύση του µέχρι του ποσού των α-
ναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε εί-
δος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου και εφό-
σον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω
πρόσωπο ήταν µέτοχος ή εταίρος.

5. Πρόσωπα ευθυνόµενα για την καταβολή φόρου εκ
µέρους του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν ένα-
ντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα µε το νοµικό
πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωµα
θα είχε στη διάθεσή του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική
οντότητα.

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νοµικά πρό-
σωπα και νοµικές οντότητες εισηγµένες στο Χρηµατι-
στήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο
σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε..

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

Άρθρο 51
Παραγραφή είσπραξης φόρων

1. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την είσπραξη των φό-
ρων και λοιπών εσόδων του που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του Κώδικα παραγράφεται πέντε (5) έτη µετά
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την έκδοση του νόµιµου τίτλου εκτέλεσης. Η κοινοποίη-
ση στον φορολογούµενο οποιασδήποτε πράξης αναγκα-
στικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Η µη εκκί-
νηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την
είσπραξη των φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από την ηµεροµη-
νία κατά την οποία ο φορολογούµενος κατέστη υπερή-
µερος συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρµόδιου
οργάνου της φορολογικής διοίκησης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κανένας νό-
µος περί παραγραφής δεν αποκλείει το δικαίωµα ανα-
γκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη από το Δηµόσιο
των µη καταβληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του Δη-
µοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.

Άρθρο 52
Αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων 

από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνι-
κή νοµοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 53
Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός
της νόµιµης προθεσµίας, ο φορολογούµενος υποχρεού-
ται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου
για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της νόµιµης προθε-
σµίας έως και την ηµεροµηνία καταβολής του φόρου. Σε
περίπτωση εκπρόθεσµης ή τροποποιητικής δήλωσης κα-
θώς και σε περίπτωση εκτιµώµενου, διορθωτικού ή προ-
ληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ως αφετηρία υπο-
λογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας
κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί,
βάσει του νόµου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρό-
θεσµη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσ-
διορισµού.

2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού
φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι
στον φορολογούµενο για τη χρονική περίοδο από την η-
µεροµηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος πο-
σού φόρου µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής του, εκτός
εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα
(90) ηµερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοί-
κηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουµέ-
νου. Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, εάν
το υπερβάλλον ποσό φόρου συµψηφιστεί µε άλλες φο-
ρολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε
κατά το χρόνο διενέργειας του συµψηφισµού.

3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν ο-
φείλονται.

4. Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του ορίζει το ε-
πιτόκιο υπολογισµού τόκων σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο.

Άρθρο 54
Διαδικαστικές παραβάσεις

1. Για καθεµία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλ-
λεται πρόστιµο στον φορολογούµενο ή οποιοδήποτε
πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από
τον Κώδικα ή τη φορολογική νοµοθεσία που αναφέρεται
στο πεδίο εφαρµογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα δήλωση

πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από
την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση κατα-
βολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα φορολογι-

κή δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσµα δήλωση πα-

ρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτηµα της Φορολογικής Διοί-

κησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγ-

χου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το

διορισµό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό µητρώο,
η) δεν συµµορφώνεται µε κάθε υποχρέωση σχετική µε

την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορί-
ζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

2. Τα πρόστιµα για τις παραβάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση µη υποβολής ή εκ-

πρόθεσµης υποβολής σχετικά µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περί-

πτωση που ο φορολογούµενος δεν είναι υπόχρεος τήρη-
σης λογιστικών βιβλίων,
γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε πε-

ρίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρη-
σης βιβλίων και στοιχείων µε βάση απλοποιηµένα λογι-
στικά πρότυπα και
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλ-

λη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος εί-
ναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση
πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλε-
ται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1.

3. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης ε-
ντός πέντε (5) ετών, το πρόστιµο ανέρχεται στο διπλά-
σιο του αρχικού προστίµου. Σε περίπτωση δεύτερης υπο-
τροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιµο ανέρχεται στο
τετραπλάσιο του αρχικού προστίµου.

Άρθρο 55
Παραβάσεις φοροδιαφυγής

1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή»
νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων από οποιαδήπο-

τε πηγή µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακρι-
βούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή φόρου εισο-
δήµατος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων νοείται
και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βι-
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βλία πλασµατικές ή εικονικές ολικά ή µερικά δαπάνες ή
γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπα-
νών, ώστε να µην εµφανίζονται καθαρά εισοδήµατα ή να
εµφανίζονται αυτά µειωµένα,
β) η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός,

έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέµενης αξίας και
παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή
εισφορών, καθώς και η µη υποβολή δήλωσης ή η υποβο-
λή ανακριβούς δήλωσης µε σκοπό τη µη πληρωµή των
παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπε-
ται από τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας που
αφορά φόρους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από

τη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραπλάνηση της Φο-
ρολογικής Διοίκησης µε την παράσταση ψευδών γεγο-
νότων ως αληθινών ή µε αθέµιτη παρασιώπηση ή από-
κρυψη αληθινών γεγονότων, 
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς

και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως
πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή
σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει κατα-
χωριστεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής
αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη κα-
ταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση
του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το
φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφο-
νται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο
χρησιµοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφο-
ρετικές, 
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η α-

ποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται
για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος
αυτής ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρό-
σωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο
στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς
πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρ-
ξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία
στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµε-
νη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό
είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει
ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλ-
λη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρό-
σωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς α-
µέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τε-
λευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση ε-
πιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του
πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολο-
γικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής
κατώτερη της πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για
τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ τα
φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγα-
λύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά
το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας.

2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε
ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως α-
ποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής ή µέρους αυ-
τής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε
παράβαση ίσο µε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)
της αξίας της συναλλαγής ή του µέρους αυτής που απο-
κρύφτηκε µε ελάχιστο ύψος προστίµου στην περίπτωση

αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευ-
ρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοι-

χείων επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχεί-
ου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών

στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται
πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του
στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο ε-
πιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιµο

της περίπτωσης γ΄ µειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µερι-

κώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε πα-
ράβαση ίσο µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
της αξίας του στοιχείου. 
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο

πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου
επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσο-
στό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχεί-
ου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έ-
χει εξοφλήσει µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή αξιογρά-
φων πλήρως την αξία του τιµολογίου και τον αναλογού-
ντα φόρο προστιθέµενης αξίας στον εκδότη του στοιχεί-
ου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά
παραστατικά µε αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκµαί-
ρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται
πρόστιµο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστι-
µο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρό-

στιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λή-
ψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του
φόρου εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χα-

ρακτηρισµό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία α-
ποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόµενη πραγµατι-
κή συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού
στοιχείου δεν επιφέρει καµία απώλεια εσόδων σχετικά
µε φόρους, επιβάλλεται πρόστιµο για την έκδοση µη
προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά
στοιχείο και µε ανώτατο ύψος προστίµου πενήντα χιλιά-
δες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο φορολογικό έτος. 
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο

υποκείµενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογι-
κού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλ-
λοι για λογαριασµό του, διενήργησε έκπτωση φόρου
εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, µε
βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοι-
χεία, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε το πενήντα τοις
εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε
ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά πο-
σό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έ-

λαβαν επιστροφή φόρου µε βάση πλαστά, εικονικά ή νο-
θευµένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.

3. Η επιβολή προστίµων και η σχετική διοικητική διαδι-
κασία σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από
τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδι-
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κασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόµο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική

διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση
χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγ-
γελέα.

Άρθρο 56
Πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου 
Τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής του Συνοπτι-
κού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµε-
νο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούµενων
ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουµένου.
Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ.
Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και

σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκµηρίωσης δεν τίθεται
στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης µέσα στην προ-
θεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21
του Κώδικα, ή υποβάλλεται µε µη πλήρες ή µη επαρκές
περιεχόµενο.

2. Σε περίπτωση µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών ή µη διάθεσης του Φακέλου Τεκµηρίωσης
της παραγράφου1 του άρθρου 21του Κώδικα στη Φορο-
λογική Διοίκηση επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο
σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούµενων ακα-
θάριστων εσόδων, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε
διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούµενου. Το
παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το
πρόστιµο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστί-
µου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5)
ετών, το πρόστιµο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχι-
κού προστίµου.

Άρθρο 57
Πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργό-
τερο εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµι-
µης προθεσµίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο
µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν
καταβλήθηκε εµπρόθεσµα. Αν το ποσό του φόρου κατα-
βληθεί µετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της
νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω πρόστιµο
ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το
ποσό του φόρου καταβληθεί µετά την πάροδο δύο (2) ε-
τών από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής
το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό
(30%) του φόρου.

Άρθρο 58
Πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης 

ή µη υποβολής δήλωσης

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση φο-
ρολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που

προκύπτει µε βάση το διορθωτικό προσδιορισµό φόρου
που πραγµατοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο
φορολογούµενος υπόκειται σε πρόστιµο επί της διαφο-
ράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, ε-

άν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε
(5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύ-
πτει µε βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς,

αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι
τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της
φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς,

αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα
τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει µε βάση τη
φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια
οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουµένου.

2. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης από την οποία
θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλε-
ται πρόστιµο ίσο µε το ποσό του φόρου που αναλογεί
στην µη υποβληθείσα δήλωση.

Άρθρο 59
Πρόστιµο µη καταβολής παρακρατούµενων φόρων

Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο
οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόµιµης
προθεσµίας προς πληρωµή, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Άρθρο 60
Παρεµπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Κάθε πρόσωπο που παρεµποδίζει ή αποπειράται να πα-
ρεµποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων
της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξου-
σιών της σύµφωνα µε τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκι-
νεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί µε άλλο πρόσωπο για τη
διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρό-
στιµα που υπόκειται ο φορολογούµενος.

Άρθρο 61
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά απαλλαγή από
τόκους ή πρόστιµα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλ-
λαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από
το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους ε-
πιβλήθηκαν τα πρόστιµα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για
τόκους και πρόστιµα που επιβάλλονται για ανακριβή δή-
λωση, καθώς και για τα πρόστιµα που επιβάλλονται για
παραβάσεις φοροδιαφυγής.

2. Το αίτηµα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό
Γραµµατέα και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού

µητρώου του φορολογουµένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουµένου ή νόµιµα

εξουσιοδοτηµένου προσώπου, και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα α-

ποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. 
3. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί του αιτήµα-

τος εντός τριάντα (30) ηµερών και κοινοποιεί την από-
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φαση στον φορολογούµενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση ε-
ντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτηµα θεωρείται ότι έ-
χει απορριφθεί.

Άρθρο 62
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωµή τόκων 

και προστίµων

1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδο-
ση πράξεων καταλογισµού τόκων και επιβολής προστί-
µων.

2. Η πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστί-
µων κοινοποιείται στον φορολογούµενο ή το ευθυνόµε-
νο πρόσωπο: α) µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του
φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του
φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

3. Η πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστί-
µων πρέπει να περιλαµβάνουν αυτοτελή αιτιολογία.

4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο κα-
λείται εγγράφως από τον Γενικό Γραµµατέα να υποβάλει
ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη έκ-
δοση πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστίµων
τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν την έκδοσή της, µε ε-
ξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής τόκων και προστί-
µων για διαδικαστικές παραβάσεις.

5. Τόκοι και πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και
την τριακοστή ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης
καταλογισµού ή επιβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 63
Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πρά-
ξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Δι-
οίκηση, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε
αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικη-
τικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανε-
ξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλ-
λεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και
πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα ο-
ποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση πρέπει
να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) η-
µερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε
αυτόν.

2. Η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την ενδικοφα-
νή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά
έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών
από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέ-
τασης της Φορολογικής Διοίκησης, προκειµένου η τε-
λευταία να αποφανθεί.

3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βε-
βαιώνεται άµεσα το εκατό τοις εκατό (100%) του αµφι-
σβητούµενου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση, κατα-
βάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αναστέλλεται η κατα-
βολή του υπολοίπου. 

4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρο-
να µε την ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής
της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να ανα-

στείλει την εν λόγω πληρωµή, µέχρι την κοινοποίηση της
απόφασής της στον υπόχρεο, µόνο στην περίπτωση κα-
τά την οποία η πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρ-
θωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση
εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης
στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρεί-
ται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωµής
δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση κατα-
βολής του προστίµου λόγω εκπρόθεσµης καταβολής του
φόρου.

5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της εν-
δικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υ-
πηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση,
την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υπόψη
την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπό-
χρεο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής,
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική µε
την υπόθεση. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης
το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο
σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα στοι-
χεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει ε-
πίκληση νέων πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος
πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Αν, εντός της προθε-
σµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν εκδοθεί απόφαση ή
δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον υπόχρεο, τότε θεωρεί-
ται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρε-
ος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκ-
πνοή της ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση των εν-
δικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια
φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) η-
µέρες.

6. Αν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή
τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρε-
σία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την
απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή και πραγµατικούς
ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής, η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται
στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης
προσδιορισµού φόρου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογι-
κή υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό
και την προθεσµία καταβολής αυτού.

7. Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωµα προσφυ-
γής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επα-
νεξέτασης.

8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ε-
πανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς
έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρί-
ου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθεί-
ας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογι-
κή Διοίκηση είναι απαράδεκτη.

9. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει τις ανα-
γκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις λεπτοµέρειες
για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέ-
τασης, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδο-
σης των αποφάσεών της.
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Άρθρο 64
Επαρκής αιτιολογία

Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέ-
χει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νοµική βά-
ση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεµελιώνουν
την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισµό φόρου.

Άρθρο 65
Βάρος απόδειξης

Σε περίπτωση αµφισβήτησης πράξης προσδιορισµού
φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορο-
λογούµενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαί-
νει στην εν λόγω αµφισβήτηση φέρει το βάρος της από-
δειξης της πληµµέλειας της πράξης προσδιορισµού του
φόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρµόζονται, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις
χρήσεις για τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα.
δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή
ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.

2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10
του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττο-
νται από την ηµεροµηνία ισχύος αυτού µε εξαίρεση την
παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παρα-
βάσεις που διαπράττονται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος
1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη
δηµοσίευση του παρόντος.

3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυ-
γούστου 2013.

4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του
Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και για παραβά-
σεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δηµοσίευσης αυ-
τού και επισύρουν πρόστιµα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6
του    ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστω-
σής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του
Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για
το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια
πράξη ή απόφαση επιβολής προστίµου, κατά τα ειδικότε-
ρα αναφερόµενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί

Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου (Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί
σχετικό αίτηµα εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης
αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. µπορεί να εκδοθούν απευθείας
µε βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους
ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των
διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της
Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί

Α.Ε.Π. µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα
και δεν βρίσκονται ακόµη σε στάδιο διοικητικής επίλυ-

σης της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβι-
βασµού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής προθε-
σµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση
του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί

Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβα-
σµού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υ-
ποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής προθε-
σµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση
του Κώδικα.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγρά-
φου 4, αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής
των προστίµων µε το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο
Προϊστάµενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά
της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκό-
τερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις πε-
ρί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού. Στην παρα-
πάνω περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο
καθεστώς εφαρµόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συµ-
βιβασµού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός
συµβιβασµός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικο-
φανούς προσφυγής µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς
δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των προστίµων σύµ-
φωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Το αίτηµα για υπα-
γωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρ-
µόδια Αρχή ή στην αρµόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α
και 70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.

6. Για τις υποθέσεις προστίµων των άρθρων 5 παρ. 10
και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται µε αίτησή
τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που ε-
ξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξή-
ντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα ή σε πε-
ρίπτωση που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του Κώδικα εκ-
κρεµεί η έκδοση απόφασης µετά από συζήτηση, σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικα-
στικό συµβιβασµό µε βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για
το σύνολο των προστίµων ανά καταλογιστική πράξη. Αρ-
µόδιος για τη διενέργεια του συµβιβασµού είναι ο Προϊ-
στάµενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περί-
πτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, αφού υποβληθεί αντί-
γραφο του πρακτικού συµβιβασµού στο αρµόδιο δικα-
στήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγού-
µενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρµόζεται ανα-
λόγως.

7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του
Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και για παραβά-
σεις που διαπράχθηκαν µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος
αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, ε-
φόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επι-
λεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο
των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή α-
πόφαση επιβολής προστίµου.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται η
διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που
προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων
κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ’ εφαρµογή των παρα-
γράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.

19



9. Υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρα-
γράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες
δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του
άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται µε βάση τις διατάξεις
που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών
που προκύπτουν από την εφαρµογή των παραγράφων 3,
4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2014 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν δια-
τάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 68
Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008

1. Η περίπτωση ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α΄
166), αντικαθίσταται ως εξής:

«ιη) Τα αδικήµατα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέ-
πονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 µε την εξαίρεση της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 µε
την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), όπως ισχύουν,
β) της λαθρεµπορίας, που προβλέπονται στα άρθρα 155,
156 και 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύουν, και
γ) της µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο, που προ-
βλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως
ισχύει, µε την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1, καθώς και της µη καταβολής χρεών που προκύ-
πτουν από χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα που επιβλήθη-
καν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρ-
χές.»

2. H περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3691/2008 καταργείται.

3. H περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-

λαίων,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-

λαίων σε ακίνητη περιουσία,
- τις ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρε-

σιών,
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβη-

σης,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-

λαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών και τις εταιρείες κε-
φαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, από τη στιγµή
που θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η
αδειοδότησή τους από τον αρµόδιο φορέα.»

4. H περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Το Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική Διεύθυνση Φο-
ρολογικών Ελέγχων) για:

- τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους
και τις εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών
συµβουλών,

- τους λογιστές που δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτη-
µένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές,

- τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εται-
ρείες,

- τους οίκους δηµοπρασίας,
- τους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας,
- τους εκπλειστηριαστές,
- τους ενεχυροδανειστές.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του

ν. 3691/2008, οι λέξεις «έντεκα (11) Μέλη» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «δώδεκα (12) Μέλη».

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών
Πληροφοριών
α) Η Α΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ο-

κτώ (8) Μέλη της Αρχής µε τους αναπληρωτές τους, µε
γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: αα) ένα
στέλεχος από το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
και ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών που προτείνονται από τον
αρµόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων που προτείνεται από τον Γενι-
κό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, γγ) ένα στέλεχος από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουρ-
γό, δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που
προτείνεται από τον Διοικητή της, εε) ένα στέλεχος από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το
Διοικητικό της Συµβούλιο, στστ) ένα στέλεχος από το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας που προτείνεται α-
πό τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιµε-
νικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνε-
ται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.».

7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκο-
πούµενη φύση της επιχειρηµατικής σχέσης ή σηµαντι-
κών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του
πραγµατικού δικαιούχου και την επαλήθευση των εισο-
δηµάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύµατα και
τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε βάση προ-
σκοµιζόµενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορο-
λογίας εισοδήµατος, πλην των περιπτώσεων που ο πε-
λάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου ει-
σοδήµατος.»

8. Το άρθρο 29 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 29
Υποβολή αναφορών για φορολογικά 

και τελωνειακά αδικήµατα

1. Ειδικά για τα αδικήµατα της φορολογικής και τελω-
νειακής νοµοθεσίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήµατα
αρµοδιότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα
βασικά αδικήµατα, ορίζεται η εξής διαδικασία:
α. To Σ.Δ.Ο.Ε. είναι αρµόδιο για την παραποµπή στη δι-

καιοσύνη υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρε-
µπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται
στις λοιπές αρµοδιότητές του, εφόσον έχει συντάξει
σχετική έκθεση ελέγχου ή πορισµατική αναφορά. Η σχε-
τική αναφορά υποβάλλεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα µε
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άµεση ενηµέρωση της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Αρχής. Ε-
πιπροσθέτως, το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να αναφέρει στην Αρ-
χή υποθέσεις για τις οποίες έχει συντάξει έκθεση ελέγ-
χου ή πορισµατική αναφορά µόνο για το βασικό αδίκηµα
και να συνεργασθεί µε αυτή, ακόµη και µε κοινές έρευ-
νες σε υποθέσεις κοινής αρµοδιότητας.
β. Οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα

ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις πα-
ραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και των
λοιπών αδικηµάτων αρµοδιότητάς τους που υπάγονται
στα βασικά αδικήµατα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρ-
χή, ενηµερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων.
γ. Οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν δια-

πιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της τελωνειακής
νοµοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικηµάτων αρµοδιό-
τητάς τους, που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, υπο-
βάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρό-
νως τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ.
δ. Οι αναφορές που προβλέπονται στις ανωτέρω περι-

πτώσεις β΄ και γ΄ θα υποβάλλονται στην Αρχή εφόσον
το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις πενήντα χιλιά-
δες (50.000) ευρώ. Για τον προσδιορισµό του ποσού αυ-
τού λαµβάνονται υπόψη, αθροιστικώς, τα επιµέρους πο-
σά που προκύπτουν από µερικότερες πράξεις του ίδιου
αδικήµατος ή και από διαφορετικά αδικήµατα φοροδια-
φυγής, λαθρεµπορίας ή µη καταβολής χρεών που διαπι-
στώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διαπράχθηκαν
από την 5η Αυγούστου 2008, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ
του ν. 3691/2008 και εντεύθεν.
ε. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν στην Αρχή ανα-

φορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να σχετίζο-
νται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, πλην των δικηγόρων που
δύνανται να υποβάλλουν αναφορές στην ειδική επιτρο-
πή του άρθρου 34.»

9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3691/
2008 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή
τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης
χρεών, η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών δύναται να ζητήσει και να λάβει
από την Αρχή κάθε διαθέσιµη σε αυτήν πληροφορία που
είναι πιθανό να σχετίζεται µε το διενεργούµενο έλεγχο
ή µε την επιδιωκόµενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου.
Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να µην παράσχει τις πλη-
ροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε
κίνδυνο µια συνεχιζόµενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρ-
νηση δεν µπορεί να υπερβεί χρονικά τους έξι (6) µήνες.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σ.Δ.Ο.Ε., για τις περι-

πτώσεις διενέργειας ελέγχων αρµοδιότητάς του.
Επιπλέον, η Αρχή ενηµερώνει µέσα σε δύο (2) εργάσι-

µες ηµέρες τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων για
τις περιπτώσεις δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων που
σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων που προέρχονται
από φορολογικά αδικήµατα, τελωνειακά αδικήµατα ή α-
δικήµατα µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο, καθώς
και το Σ.Δ.Ο.Ε. για τις δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχεί-
ων που αφορούν εν γένει αδικήµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητές του.»

10. H περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, µε α-
πόφαση της αρµόδιας κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρ-
χής επιβάλλονται:

i) διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ,

ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστηµα από ένα
µήνα έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λει-
τουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας,

iii) απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό
διάστηµα,

iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστη-
µα αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επι-
δοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες,
διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή των νοµι-
κών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου i επιβάλλεται πά-

ντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.»
11. Στην εισαγωγική πρόταση της παρ. 3 του άρθρου

52 του ν.3691/2008, διαγράφονται οι λέξεις «που επο-
πτεύει εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4118/2013

Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4118/2013 (Α΄ 32) παρατείνεται ως τη δηµοσίευση
του παρόντος.

Άρθρο 70
Ρυθµίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170), καταργούνται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου
ΙΑ.13 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ισχύει και για το βιβλίο
δροµολογίων των επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης όπως προβλέπεται µε το β.δ. 14/1950.

3. Για πρόσωπα που ασκούν εκµετάλλευση αυτοκινή-
των δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) στην οποία απασχολούνται
µέχρι τρεις (3) εργαζόµενοι, η προβλεπόµενη στο άρθρο
22 του ν. 3850/2010 Α΄ 84) επιµόρφωση τεχνικού ασφα-
λείας συντελείται, µε ηλεκτρονική δήλωσή τους στις οι-
κείες καταστάσεις εργασίας ότι έχουν ενηµερωθεί και ε-
φαρµόζουν τις σχετικές οδηγίες του ηλεκτρονικού εντύ-
που µε τίτλο «Πρόληψη Ατυχηµάτων στο χώρο Εργα-
σίας», το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας (www.ypakp.gr).

4. Το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο συ-
στάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 3655/
2008 (Α΄ 58) και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε Κοινό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 3996/2011 είναι αρµόδιο για
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το προσωπικό των Ταµείων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλή-
λων (ΤΠΔΥ) και Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Ε-
πιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Άρθρο 71
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.

Το εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 975 του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου
κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου
και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταί-
ους δώδεκα µήνες πριν από την ηµέρα του πλειστηρια-
σµού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζη-
µίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση
για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα του
πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»

Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργού Επικρατείας

Για τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων (Α΄ 226) λόγω
λύσεως των συµβάσεων του προσωπικού της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοι-
νής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1414), όπως ισχύει, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4024/2011 «Ενιαίο µι-
σθολόγιο - βαθµολόγιο», καθώς και προκειµένου για δη-
µοσιογράφους οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2/17805/002
(Β΄ 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζηµιώσεων αυ-
τών θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας. Για τον υπολογισµό των παραπά-
νω αποζηµιώσεων εφαρµόζεται η διάταξη της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189) αποκλει-
στικά για εκείνο το προσωπικό που, µέσα σε διάστηµα
τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διά-
ταξης, θα απασχοληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή µε ο-
ποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου ή εργασίας σε οποι-
ονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης µε εξαίρεση
το προσωπικό που θα απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρό-
πο και µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου εργα-
σίας από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου µέχρι τη σύσταση του νέου δηµόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 δεν ε-
φαρµόζεται για το προσωπικό που δεν εµπίπτει στη ρύθ-
µιση του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση αχρεω-
στήτως καταβληθείσας αποζηµίωσης, το ποσό αναζητεί-
ται εντόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νο-
µοθεσίας.

Άρθρο 73
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούµενης παραγράφου
µετατάσσονται υποχρεωτικά µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, από την 22η Ιουλίου 2013,
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή
στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώµενες µε την πρά-

ξη µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προ-
σωπικού, της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ.
που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κε-
νών ή κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών
θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγο-
ρίας.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 του
άρθρου 82 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «οργανικών θέσε-
ων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης
ή και κατώτερης κατηγορίας.».

3. Στην παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι λέ-
ξεις «που υπόκεινται σε φόρο» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «που έχουν συσταθεί και λειτουργούν».

Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 

4152/2013 και 4164/2013

1. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρα-
γράφου Α1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄
107) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν κα-
ταδικαστεί σε πρώτο βαθµό για φοροδιαφυγή».

2. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφει-
λέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί
σε πρώτο βαθµό για φοροδιαφυγή.»

3. Στο άρθρο 9 του ν.4164/2013 αντικαθίστανται οι λέ-
ξεις «της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστη-
µάτων (ΓΓΠΣ)» µε τις λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµι-
κών».

Άρθρο 75
Λοιπές Διατάξεις

1. Κινητές Μονάδες Επιτήρησης που έχουν αγορασθεί
στο πλαίσιο της προµήθειας του συστήµατος C4I αποδί-
δονται αυτοδικαίως µε την ψήφιση του παρόντος στις υ-
πηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας, στων οποίων τη φύ-
λαξη έχουν εναποτεθεί, µε σκοπό την άµεση χρησιµο-
ποίησή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης εγκρίνει σχετικώς τη θέση τους σε
κυκλοφορία.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 1166/1981
(Α΄ 161) αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Τούτο δε, χορηγούµενο σε µία ή πλείονες δόσεις, κα-
θορίζεται κατ’ έτος δια Πράξεως του Υπουργικού Συµ-
βουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εξωτερικών,
υποβαλλοµένης µετά πρότασιν της I. Κοινότητος του Α-
γίου Όρους, αναπροσαρµοζόµενον κατά τας µεταβαλλο-
µένας γενικωτέρας οικονοµικάς συνθήκας και δεδοµέ-
να.»

Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαίρε-
ση τα οριζόµενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις αυτού.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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