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ΑΠΟΦΑΖ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170). 

β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10-03-2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

(ΦΔΚ 968 Β΄/22-03-2017) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 

Β΄ 1440/27-04-2017). 

2. Σελ αξηζ. ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ αξηζ. Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30-08-2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01-09-2016) Απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο». 

4. Σε κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 13/7/2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «...» κε ΑΦΜ:... θαηά ηεο κε αξηζ. ...- 5/6/2018 πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ΦΑΔ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηά ζρεηηθά έγγξαθα.  

5. Σελ παξαπάλσ πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε 

αθχξσζε. 

6. Σηο απφςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπαλεμέηαζεο Α8 ηεο 

Τπεξεζίαο καο, φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

Δπί ηεο απφ 13/7/2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία «...» κε ΑΦΜ: ..., ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα θαη κεηά ηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε 
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φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

 Με ηε κε αξηζ. ...- 5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο επηβιήζεθε ζε 

βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν ζπλνιηθνχ χςνπο 30.000,00€, ιφγσ κε έθδνζεο 

απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 1387 πεξηπηψζεηο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 1§2 πεξ. α', 5§§5 θαη 6, 12§§§1, 5 θαη 8, 13 πεξ. α’ ηνπ Ν. 4308/2014 (ΔΛΠ), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπ άξζξνπ 13§1 ηνπ Ν.4174/2013 (ΚΦΓ) δειαδή πξφζηηκν 

ίζν κε ην 30.000,00€ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 54§1 πεξ.ζ', §2 πεξ.δ' ηνπ 

Ν.4174/2013 (ΚΦΓ) σο ίζρπε. Σν παξαπάλσ πνζφ βεβαηψζεθε απφ ηε ΓΟΤ ΦΑΔ 

Θεζζαινλίθεο κε ηνλ Α.Υ.Κ…. - 2018.  

Η παξαπάλσ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ εθδφζεθε βάζεη ηεο απφ 29/9/2017 έθζεζεο ειέγρνπ 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ΚΦΑ Ν.4093/2012 θαη ΔΛΠ Ν.4308/2014 ηεο ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο ζε εθηέιεζε 

ηεο κε αξ. ...εληνιήο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο γηα επεμεξγαζία θαηαζρεζέλησλ 

ζηνηρείσλ (κε αξ. ...6/10/2015 θαη ...6/10/2015 εθζέζεσλ θαηάζρεζεο), πνπ ζηάιζεθε ζηε ΓΟΤ ΦΑΔ 

Θεζζαινλίθεο κε ην κε αξ. πξση. ...2/10/2017 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο ΤΔΓΓΔ (αξ. εηζεξρ. πξση.: ... 

5/10/2017 ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο). χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε γηα ηελ πξνζθεχγνπζα 

δηαπηζηψζεθε ε κε έθδνζε Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 2.025 πεξηπηψζεηο πσιήζεσο 

αγαζψλ αμίαο 122.163,44€ γηα ηελ πεξίνδν απφ 2/7/2014 κέρξη θαη 31/12/2014 θαη ε κε έθδνζε 

Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 1.387 πεξηπηψζεηο πσιήζεσο αγαζψλ αμίαο 101.876,42€ 

γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2015 κέρξη θαη 5/10/2015.   

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ έθζεζεο ηεο ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηεο 

πξνζθεχγνπζαο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο: α) ε κε αξηζκφ ...- 5/6/2018 πξάμε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 κε πξφζηηκν ζπλνιηθνχ 

χςνπο 30.000,00€, ιφγσ κε έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 2025 πεξηπηψζεηο θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7§§1 θαη 4 πεξ. α', 1§1 θαη 4§2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ1 ηεο 

παξαγξάθνπ Δ ηνπ Ν.4093/2012 (ΚΦΑ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπ άξζξνπ 13§1 ηνπ 

Ν.4174/2013 (ΚΦΓ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 54§1 πεξ.ζ', §2 πεξ.δ' ηνπ Ν.4174/2013 (ΚΦΓ) 

σο ίζρπε θαζψο θαη β) ε σο άλσ αλαθεξνκέλε κε αξηζκφ ...- 5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, πξφζηηκν χςνπο 30.000,00€. 

H κε αξηζκφ ...- 5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 

2014 εμεηάζηεθε κε ηε κε αξ. πξση. ... 13/7/2018 ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη εθδφζεθε ε κε αξηζκφ ... 

7/12/2018 απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Η πξνζθεχγνπζα, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζ. ...- 

5/6/2018 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηεο ΓΟΤ 

ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. Δζθαικέλε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ 

Ν.4174/2013, νη νπνίεο ηπγράλνπλ κε εθαξκνζηέεο ιφγσ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο κε ην αξ. 3 
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παξ. 3 πεξ. β', δ' θαη ε' ηνπ Ν.4337/2015 θαη ηεο έιιεηςεο εηδηθήο κεηαβαηηθήο δηάηαμεο πνπ λα 

πξνβιέπεη ξεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρηεθαλ πξν ηεο έλαξμεο 

ηζρχνο ηνπ Ν.4337/2015 (φπσο ππήξμε παιαηφηεξα ην αξ. 66 παξ. 2 ηνπ Ν.4174/2013). 

2. Έιιεηςε εηδηθήο αηηηνινγίαο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ – παξάιεηςε κλείαο ησλ δηαηάμεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη 

θαηαινγηζηέα είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε δηαδηθαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη 

παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 θαη φρη ε νπζηαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 55 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ 

Ν.4174/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αξ. 7 παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ν.4337/2015,  

3. Έιιεηςε πξνεγνχκελεο ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο αθξφαζεο θαηά παξάβαζε ησλ αξ. 62 παξ. 

4 ηνπ Ν.4174/2013 θαη 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο. 

4. Πιεκκειήο ζηνηρεηνζέηεζε ηεο απνδηδφκελεο παξάβαζεο, έιιεηςε αηηηνινγίαο ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα - Οηεζδήπνηε πσιήζεηο αγαζψλ πξνθχπηνπλ απφ 

αλεπίζεκα έγγξαθα είηε δελ ζπλέβεζαλ πνηέ είηε, εάλ ζπλέβεζαλ, αθνξνχλ πξνδήισο ηελ 

αηνκηθή επηρείξεζε ηεο ..., ζε θάζε δε πεξίπησζε νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνζθεχγνπζαο. Παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

5. Δπηθνπξηθψο, εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 30.000,00€ ηνπ 

άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 αλά θνξνινγηθφ έηνο αληί ηεο νξζήο εθαξκνγήο 

ηνπ αλά θνξνινγηθφ έιεγρν (έρεη ήδε εθδνζεί ε ππ' αξηζ. .../2018 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ 

άξζξνπ 54 Ν.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 

2014 κε ηελ ίδηα δηαδηθαζηηθή παξάβαζε, ήηνη ηεο κε έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, 

χςνπο 30.000,00€, κε απνηέιεζκα λα έρεη εμαληιεζεί εμ νινθιήξνπ ην σο άλσ αλψηαην φξην. 

Ωο πξνο ηνλ ηξίην ιόγν πεξί έιιεηςεο πξνεγνύκελεο ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο αθξόαζεο 

θαηά παξάβαζε ησλ αξ. 62 παξ. 4 ηνπ Ν.4174/2013 θαη 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο 

Δπεηδή, κε ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ζεζπίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, δε ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ δηνηθνχκελνπ θνξνινγνχκελνπ λα 

αλαπηχζζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξηλ απφ θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 παξ. 2 θαη 4 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «2. Η πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκσλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνύκελν ή ην επζπλόκελν πξόζσπν: α) καδί κε ηελ πξάμε 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ ή β) απηνηειώο, εάλ ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ δελ εθδίδεηαη 

ηαπηόρξνλα…4. Ο θνξνινγνύκελνο ή ην επζπλόκελν πξόζσπν θαιείηαη εγγξάθσο από ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα λα ππνβάιιεη ελδερόκελεο αληηξξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε επηθείκελε έθδνζε πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (20) εκέξεο πξηλ ηελ έθδνζή ηεο, κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεώζεηο 

θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο, θαζώο θαη γηα πξόζηηκα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ θαη 

επηβάιινληαη θαηά ηνλ άκεζν, δηνηθεηηθό, εθηηκώκελν ή πξνιεπηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ». 

Δπεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ε πξνζβαιιφκελε 

πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ απνηειεί δηαδηθαζηηθή παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.41/7/2013 σο ίζρπε. 

ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

επηδφζεθε ην κε αξηζκφ ...2/12/2016 εκείσκα Γηαπηζηψζεσλ Διέγρνπ – Κιήζε ζε αθξφαζε (άξζξνπ 28 
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θαη 62 ηνπ Ν.4174/2013 θαη άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2690/99) ζηελ πξνζθεχγνπζα, ε νπνία αληαπνθξηλφκελε 

θαηέζεζε ηηο απφςεηο ηεο επ’ απηνχ κε ην κε αξ. πξση. ...29/12/2016 έγγξαθφ ηεο. 

πλεπώο ν ζρεηηθόο ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο απνξξίπηεηαη σο αιπζηηειώο 

πξνβαιιόκελνο. 

Ωο πξνο ηνλ πξώην, ηνλ δεύηεξν θαη ηνλ πέκπην ιόγν πεξί εζθαικέλεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013, νη νπνίεο ηπγράλνπλ 

κε εθαξκνζηέεο ιόγσ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο κε ην αξ. 3 παξ. 3 πεξ. β', δ' θαη ε' ηνπ Ν.4337/2015 

θαη ηεο έιιεηςεο εηδηθήο κεηαβαηηθήο δηάηαμεο πνπ λα πξνβιέπεη ξεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηηο 

παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρηεθαλ πξν ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4337/2015, πεξί παξάιεηςεο 

κλείαο ησλ δηαηάμεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη θαηαινγηζηέα είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε 

δηαδηθαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 θαη όρη ε 

νπζηαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 55 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ Ν.4174/2013 ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξ. 7 παξ. 

3, 4 θαη 5 ηνπ Ν.4337/2015 θαζώο θαη πεξί εζθαικέλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αλώηαηνπ 

νξίνπ ησλ 30.000,00€ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 αλά θνξνινγηθό έηνο αληί 

ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ αλά θνξνινγηθό έιεγρν 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 30 ηνπ Ν.4174/2013 νξηδφηαλ φηη: «Δηδηθά νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 10 ηνπ Κώδηθα ηζρύνπλ γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη από ηελ 

εκεξνκελία ηζρύνο απηνύ κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 55, ην νπνίν ηζρύεη γηα παξαβάζεηο 

πνπ δηαπξάηηνληαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2523/1997 θαηαξγνύληαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο» 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 νξίδεηαη φηη: «Οη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (Α΄179), πνπ εθαξκόδνληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Ν.4174/2013 θαηαξγνύληαη από ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Οη παξάγξαθνη 30, 32, 33, 34 θαη 48 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.4174/2013, θαηά 

ην κέξνο πνπ αθνξνύλ ηηο σο άλσ παξαβάζεηο, θαηαξγνύληαη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. (ζ.ζ. 

απφ 17-10-2015 θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (παξαβάζεηο 

ΚΒ, ΚΦΑ)». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 σο ίζρπε έσο 

16/10/2015, πξηλ θαηαξγεζεί κε ην αξζξν 3 παξ.3 πεξ. β θαη ε ηνπ Ν.4337/2015 (ΦΔΚ Α 129 - 

17/10/2015), νξηδφηαλ φηη: « 1. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ 

θνξνινγνύκελν ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ Κώδηθα ή ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ: … ζ) δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβώο 

απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο ή επαγγεικαηηθά ζηνηρεία. 2. Τα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο: … δ) πεληαθόζηα (500) επξώ, γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ β΄, γ΄, δ΄, ζη΄ θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, κε αλώηαην όξην ην πνζό 

ύςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έιεγρν, ζηελ πεξίπησζε ηεο κε έθδνζεο ή 

έθδνζεο αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ», ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο 

ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα». 
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Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 πεξ. β' θαη ε' ηνπ Ν.4337/2015 νξίδεηαη φηη: «3. … β. Η 

πεξίπησζε ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θαηαξγείηαη. … ε. Σηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 54 ε θξάζε «β΄, γ΄, δ΄, ζη΄ θαη ζ΄» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «β΄, γ΄, δ΄ θαη ζη΄» θαη ε 

θξάζε «κε αλώηαην όξην ην πνζό ύςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ αλά θνξνινγηθό έιεγρν, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο κε έθδνζεο ή έθδνζεο αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ» δηαγξάθεηαη. …». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4174/2013 σο ίζρπζε απφ 

26/7/2013 (θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 31/12/2013 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4223/2013) έσο 

16/10/2015 νξηδφηαλ φηη: «2. α) Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε 

παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο, 

ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιύηεξε ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 

γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο 

απηήο πνπ απνθξύθηεθε κε ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 πεξ ζη’ θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν.4337/2015 (σο ηζρύεη από 17/10/2015 θαη κεηά) νξίδεηαη φηη: «3. Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Β.Σ. (Π.Γ. 186/1992, Α΄ 84) θαη ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, Α΄ 222), πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Ν.4174/2013 θαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ παξόληνο 

δελ έρνπλ εθδνζεί νη νξηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν.2523/1997, αιιά επηβάιινληαη ηα θαησηέξσ πξόζηηκα: …ζη) Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ κε 

έθδνζε ή αλαθξηβή έθδνζε ζηνηρείσλ ή άιιεο παξαβάζεηο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο 

ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο, ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιύηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) 

επξώ, πνζό ίζν κε ην 25% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο ηεο απνθξπβείζαο (κε εκθαληζζείζαο) 

αμίαο γηα θάζε παξάβαζε. 5. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη γηα παξαβάζεηο 

πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο θαη γηα ηηο νπνίεο είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4174/2013 (Α΄170)…». 

Δπεηδή, κε ηελ ΠΟΛ.1252/2015 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Γέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (N.4174/2013, άξζξα 53-62) δηεπθξηλίζηεθε 

φηη: « ε) Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (παξ. 1 πεξ. ζ΄): «1. Μεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4337/2015 (έλαξμε ηζρύνο 17.10.2015), γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο κε έθδνζεο ή 

αλαθξηβνύο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο ή επαγγεικαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξάρζεθαλ από 

ηηο 17.10.2015 θαη κεηά δελ επηβάιινληαη απηνηειή πξόζηηκα. Οη πεξηπηώζεηο απηέο πιένλ 

αληηκεησπίδνληαη σο κηα εληαία παξάβαζε, καδί κε ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηδίνπ ειέγρνπ, αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ παξαβάζεσλ θαη εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54. 

Αληίζεηα, ηα πξόζηηκα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο θαη 

16.10.2015, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν δηαπίζησζήο ηνπο. Γηα αληίζηνηρεο παξαβάζεηο πξνγελέζηεξεο 

ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ΚΦΓ εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
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άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4337/2015, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, θαηαξγνύληαη ηα αλώηαηα όξηα ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ, πνπ 

πξνβιέπνληαλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2. 

… Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ (πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξ. ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54) παξαηίζεληαη ηα αθόινπζα 

παξαδείγκαηα:…. 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ζηηο 15.9.2015, ζε αηνκηθή επηρείξεζε (ζπλεξγείν 

απηνθηλήησλ) πνπ ηεξεί βηβιία κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα δηαπηζηώζεθε ε κε έθδνζε 

ζαξάληα (40) ΑΛΣ θαηά ηελ πεξίνδν από 1.9.2014 έσο 15.9.2015. Σηελ πεξίπησζε απηή 

θαηαινγίδνληαη νη εμήο παξαβάζεηο: α. Γηα ηε κε έθδνζε ζαξάληα ΑΛΣ, θαηαξράο θαηαινγίδεηαη 

παξάβαζε ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν 250 επξώ γηα 

θάζε παξάβαζε κε αλώηαην όξην ηα 30.000,00 επξώ (άξζξν 54 παξ.2 πεξ. γ΄, όπσο ίζρπε κέρξη ηελ 

16.10.2015). Σε πεξίπησζε, όκσο, πνπ ε κε έθδνζε ησλ ΑΛΣ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο 

ζπλαιιαγήο ή κέξνπο απηήο θαη ε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιύηεξε ησλ 5.000,00 επξώ, ηόηε αληί ηνπ 

αλσηέξσ πξνζηίκνπ, ζα επηβιεζεί πξόζηηκν ίζν κε ην 25% επί ηεο αμίαο ησλ κε εθδνζεηζώλ ΑΛΣ ( άξζξν 

7 παξ. 5 Ν.4337/2015 ). …». 

Δπεηδή, απφ ηε ζεσξία έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη: (Γ. ηακαηφπνπινο/ Γ. ηακαηφπνπινο/ Π. 

ηακαηφπνπινο, Αλάιπζε – Δξκελεία Κπξψζεσλ Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, Δθδφζεηο FORIN 

– ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ, Αζήλα, 2018, ζειίδεο 410 - 411) «Με ηελ πεξ. ζ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

ΚΦΓ, ε νπνία ίζρπζε από 1/1/2014 έσο 16/10/2015, πξνβιεπόηαλ ε επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε 

κε έθδνζεο ή αλαθξηβνύο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο ή επαγγεικαηηθώλ ζηνηρείσλ. Γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ, ηα πξόζηηκα αλέξρνληαη ζε: 250 επξώ, γηα θάζε 

παξάβαζε κε έθδνζεο ή έθδνζεο αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, κε αλώηαην όξην ην πνζό ύςνπο 

30.000 επξώ αλά θνξνινγηθό έιεγρν, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα θαη 500 επξώ, γηα θάζε παξάβαζε κε 

έθδνζεο ή έθδνζεο αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, κε αλώηαην όξην ην πνζό ύςνπο 30.000 επξώ 

αλά θνξνινγηθό έιεγρν, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα. Δπηζεκαίλεηαη όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά θαη ζηελ εγθ. 

ΠΟΛ. 1252/2015, ηα πξόζηηκα απηά επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο θαη 

16.10.2015, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν δηαπίζησζήο ηνπο. Γηα αληίζηνηρεο παξαβάζεηο πξνγελέζηεξεο 

ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ΚΦΓ (έσο 31.12.2013) εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015. … Με ηηο θαηαξγεζείζεο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη' ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 55 νξηδόηαλ όηη σο «θνξνδηαθπγή» λννύληαλ θαη ε κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε 

παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, εθόζνλ ε ζπλνιηθή απνθξπβείζα αμία αλεξρόηαλ ηνπιάρηζηνλ ζε πέληε ρηιηάδεο 

(5.000,00) επξώ. Σηελ πεξίπησζε απηώλ ησλ παξαβάζεσλ, επηβαιιόηαλ πξόζηηκν, ζύκθσλα κε ηελ 

πεξ. α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55, γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο 

αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε κε ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ. Οη δηαηάμεηο απηέο ίζρπζαλ 
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από 26.7.2013 (ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 § 30 ηνπ ΚΦΓ) έσο 16.10.2015, εκεξνκελία θαηάξγεζήο 

ηνπο κε ην Ν.4337/2015. Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 νξίδεηαη όηη νη κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο πξνζηίκσλ ηνπ λόκνπ απηνύ (άξζξν 7 § 3, 4) γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Β.Σ. θαη ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. εθαξκόδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη 16.10.2015 θαη 

γηα ηηο νπνίεο είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΓ. Δπνκέλσο, γηα 

παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ από 26.7.2013 κέρξη 16.10.2015, εθόζνλ είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΓ, δειαδή, ζε πεξηπηώζεηο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνύο έθδνζεο 

παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηηο νπνίεο ε ζπλνιηθή απνθξπβείζα αμία αλεξρόηαλ ηνπιάρηζηνλ ζε πέληε 

ρηιηάδεο (5.000,00), εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 νη 

νπνίεο πεξηνξίδνπλ ην επηβαιιόκελν πξόζηηκν ζε πνζό ίζν κε ην 25% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ 

κέξνπο ηεο απνθξπβείζαο (κε εκθαληζζείζαο) αμίαο γηα θάζε παξάβαζε. Δπηζεκαίλνπκε όηη αλ δελ 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 (δειαδή, πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

ζπλνιηθή απνθξπβείζα αμία δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο (5.000,00) επξώ, δελ εθαξκόδνληαη 

νη αλσηέξσ κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 7 § 3 Ν.4337/2015) αιιά απηέο ηηο πεξ. ζ' ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ ΚΦΓ». 

Πεξαηηέξσ (βι. Ι. Φσηφπνπινο/ Μ. Βξαράηε/ Β. Βπδαο/ Κ. Καξαγθνχλεο/ Γ. Κεξακεπο/ Υ. Ληβηηζάλνπ/ 

Α. Μάιιηνπ/ Δ. Μπαθάιεο/ Π.Παληαδφπνπινο/ η. Παπαδεκεηξίνπ/ Θ. Παπαθπξηάθνπ/ Κ. Πέξξνπ/ Δ. 

Πειίγθνπ/ Δ. Πξηζηνχξε/ Λ. σθξνλά/ Αλ. Σζνπξνπθιήο/ Γ. Φνπθφπνπινο/ Γ. Φσηφπνπινο/ Θ. 

Φπρνγπηφο, Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο – πζηεκαηηθή θαη’ άξζξν εξκελεία Ν.4174/2013, 

Δθδφζεηο ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 2018, ζειίδεο 1517 - 1518) «Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4337/2015, νη παξαβάζεηο ηεο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνύο έθδνζεο 

επαγγεικαηηθώλ ζηνηρείσλ αληηκεησπίδνληαη, πιένλ, σο κία εληαία δηαδηθαζηηθή παξάβαζε, θαη' εθαξκνγή 

ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ απ ηε ινγηζηηθή λνκνζεζία. Τνύην επαλαιήθζεθε θαη ζηελ εγθύθιην 

ΠΟΛ.1252/2015, όπνπ αλαθέξεηαη όηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54, κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4337/2015, γηα ηηο παξαβάζεηο 

ηεο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνύο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο ή επαγγεικαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ από ηηο 17.10.2015 θαη κεηά δελ επηβάιινληαη απηνηειή πξόζηηκα. Οη πεξηπηώζεηο απηέο 

πιένλ αληηκεησπίδνληαη σο κηα εληαία παξάβαζε, καδί κε ηηο ινηπέο πεξαηώζεηο πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηδίνπ ειέγρνπ, αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ παξαβάζεσλ θαη εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54. … Με ηελ εγθύθιην ΠΟΛ.1252/2015 

παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ην ρξνληθό πεδίν εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο απηήο, δεδνκέλνπ όηη γηα ην 

δηάζηεκα σο ηελ θαηάξγεζή ηεο εθαξκόδεηαη. Δηδηθόηεξα, δηεπθξηλίζηεθε όηη ηα πξόζηηκα ηεο πεξίπησζεο 

ζ' επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο θαη 16.10.2015, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν 

δηαπίζησζήο ηνπο. Γηα αληίζηνηρεο παξαβάζεηο πξνγελέζηεξεο ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ΚΦΓ 

εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015». 

Δπεηδή, κε ηελ ΠΟΛ. 1210/06-09-2013 Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 55 θαη 66 ηνπ λ. 

4174/26.7.2013 (ΦΔΚ 170/Α), «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβψλ, πιαζηψλ, εηθνληθψλ θαη ηε ιήςε εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δηεπθξηλίζηεθε φηη: «Αα. Με έθδνζε – Αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθώλ 
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ζηνηρείσλ, απνθξπβείζαο αμίαο άλσ ησλ 5.000 επξώ. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνθύπηεη όηη, όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή 

ζε αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή 

κέξνπο απηήο, ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιύηεξε ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ, επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ 

κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε κε ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζό ησλ δύν 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ. … Σεκεηώλεηαη όηη, ζε ζρέζε κε ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 απμήζεθε ην όξην ηεο απνθξπβείζαο 

αμίαο (από 1.200 επξώ ζε 5.000 επξώ) ελώ κεηώζεθε ην πνζνζηό ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (από 100% 

ζε 40%), γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν».  

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5§10 ηνπ Ν.2523/1997 (Όπσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 

αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 5 θαη πξνζηέζεθαλ λέεο παξ. 2, 3 θαη 4 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 

3943/2011 (ΦΔΚ Α΄ 66/31-3-2011) θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηζρχνπλ 

απφ 31/3/2011 θαη κεηά) νξηδφηαλ φηη: 10. Οη παξαθάησ πεξηπηώζεηο, επίζεο, ζεσξνύληαη απηνηειείο 

παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ε Βάζε Υπνινγηζκνύ Νν2 (ΒΑΣ. ΥΠ. 2), όπσο εηδηθόηεξα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηηο θαη΄ ηδία δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ηηκή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

ηζρύνληνο ζπληειεζηή βαξύηεηαο: α) Όηαλ ε παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε κε έθδνζε ή ζε αλαθξηβή έθδνζε 

ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη από ηνλ Κ.Β.Σ. θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απόθξπςε ηεο ζπλαιιαγήο ή 

κέξνπο απηήο ε δε απνθξπβείζα αμία είλαη κεγαιύηεξε ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξώ, επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν γηα θάζε παξάβαζε ίζν κε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε. 

…». 

Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο έθζεζεο θαη ηηο ζπλεκκέλεο ζε απηή 

θαηαζηάζεηο (ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη ε αμία έθαζηνπ κε εθδηδφκελνπ ζηνηρείνπ), πξνθχπηεη φηη ηα ππφ 

θξίζε κε εθδνζέληα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο) αθνξνχλ αλά ζηνηρείν 

απνθξπβείζα αμία θάησ ησλ 5.000,00€ (φπσο δηεπθξηλίζηεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1210/06-09-2013), επνκέλσο 

θαηαξρήλ νξζψο ε αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή δελ εθάξκνζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

Ν.4174/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7§3 ηνπ Ν.4337/2015, αιιά απηέο 

ηεο πεξ. ζ' ηεο παξ. 1 θαη πεξ. δ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013. 

Δπεηδή, ζπγθξηλφκελε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013  

κε ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 πεξ. β', δ' θαη ε' ηνπ Ν.4337/2015 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νπδέλ 

πξφζηηκν επηβάιιεηαη απφ 17/10/2015 θαη εθεμήο γηα αθξηβψο ίδηεο παξαβάζεηο, ε αλσηέξσ κεηαβαηηθή 

ξχζκηζε είλαη ιηγφηεξν επλντθή. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ αλαγλσξίδεηαη ε αλαδξνκηθή 

εθαξκνγή ηεο επηφηεξεο θνξνινγηθήο θχξσζεο, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη ξεηή πξφβιεςε ζηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λεφηεξνπ επηεηθέζηεξνπ λφκνπ. Σα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη θαη κε βάζε ηε 

λνκνινγία (ηΔ 2462/1981, 2672/1994, 3821/2005, 3278/2007, 2408/2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη µελ ε αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επηεηθέζηεξεο θνξνινγηθήο θχξσζεο, σο 

γεληθή αξρή ηνπ Γηθαίνπ, ε ηζρχο ηεο νπνίαο φκσο ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηε λεφηεξε ξχζκηζε 

δελ πθίζηαηαη ξεηή πξφβιεςε πεξί ηνπ αληηζέηνπ. ηηο απνθάζεηο ηνπ ηΔ 120/2013 θαη 543/2013, δελ 
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αλαγλσξίδεηαη ππεξλνµνζεηηθή ηζρχο ηεο αξρήο ηεο αλαδξνκηθφηεηαο θαη έηζη ζεσξνχληαη έγθπξνη νη 

πεξηνξηζκνί ζηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο επηφηεξεο θχξσζεο πνπ ηίζεληαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λεφηεξνπ επηεηθέζηεξνπ Νφκνπ. ηηο απνθάζεηο απηέο ε ππφ εμέηαζε αξρή λνείηαη σο Γεληθή Αξρή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ππνρσξεί φηαλ ν Νφκνο νξίδεη ξεηά φηη δελ ηζρχεη αλαδξνκηθά. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

είλαη αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα, θαη ηδίσο απηέο 

πνπ αθνξνύλ ην θνξνινγηθό έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ ηελ παξαγξαθή θαη ηελ είζπξαμε, 

εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ». 

Δπεηδή, κε ηνλ ίδην θνξνινγηθφ έιεγρν, ήηνη ηελ απφ 29/9/2017 (αξ. ...εληνιήο) έθζεζε ειέγρνπ 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ΚΦΑ Ν.4093/2012 θαη ΔΛΠ Ν.4308/2014 ηεο ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο 

δηαπηζηψζεθε γηα ηελ πξνζθεχγνπζα ε κε έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 2.025 

πεξηπηψζεηο πσιήζεσο αγαζψλ αμίαο 122.163,44€ γηα ηελ πεξίνδν απφ 2/7/2014 κέρξη θαη 31/12/2014 

θαη ζε ηνπιάρηζηνλ 1.387 πεξηπηψζεηο πσιήζεσο αγαζψλ αμίαο 101.876,42€ γηα ηελ πεξίνδν απφ 

1/1/2015 κέρξη θαη 5/10/2015. Δπνκέλσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 54 παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

Ν.4223/2013 γηα ην άξζξν 47, γηα ηελ παξαπάλσ δηαπηζησζείζα παξάβαζε γηα ηελ πεξίνδν από 

2/7/2014 κέρξη θαη 5/10/2015 (κε έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 3.412 

πεξηπηψζεηο πσιήζεσο αγαζψλ αμίαο 224.039,86€) πξέπεη λα επηβιεζεί έλα πξόζηηκν κε αλώηαην 

όξην ην πνζό ύςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ 30.000,00€, θαζώο ξεηά νξίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

αλώηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνζηίκνπ αλά θνξνινγηθό έιεγρν θαη όρη αλά θνξνινγηθό έηνο.  

Δπνκέλσο ν ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί εζθαικέλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 30.000,00€ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 αλά θνξνινγηθφ έηνο 

αληί ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ αλά θνξνινγηθφ έιεγρν γίλεηαη απνδεθηφο. χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ... 

7/12/2018 απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο πνπ εθδφζεθε θαηφπηλ εμέηαζεο ηεο κε αξ. πξση. ... 13/7/2018 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο πξνζθεχγνπζαο επηθπξψζεθε ε σο άλσ αλαθεξφκελε κε αξηζκφ ...- 

5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 

(δηαπηζησζείζα απφ ηνλ ίδην θνξνινγηθφ έιεγρν). πλεπψο, κε ηε κε αξηζκφ ...- 5/6/2018 πξάμε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 επηβιήζεθε ην αλψηαην φξην πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 

54 παξ. 1 πεξ. ζ' φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 (30.000,00€) θαη εμαληιήζεθε ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα ην ζχλνιν ησλ δηαπηζησζεηζψλ παξαβάζεσλ ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο (ήηνη ηεο κε έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 

3.412 πεξηπηψζεηο πσιήζεσο αγαζψλ αμίαο 224.039,86€ γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2014 - 2015 - πεξίνδνο 

2/7/2014 - 5/10/2015). Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ κε ηελ παξνύζα απόθαζε αθπξώλεηαη ε κε αξηζ. ...- 

5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 πνπ αθνξά ην θνξνινγηθό έηνο 

2015, ιόγσ θάιπςεο ηνπ αλώηαηνπ ύςνπο πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαη όρη ιόγσ κε απνδνρήο ησλ δηαπηζηώζεσλ θαη ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ΤΔΓΓΔ. 
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πλεπώο, νη ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί εζθαικέλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013, νη νπνίεο ηπγράλνπλ κε 

εθαξκνζηέεο ελόςεη ηεο θαηάξγεζήο ηνπο κε ην αξ. 3 παξ. 3 πεξ. β', δ' θαη ε' ηνπ Ν.4337/2015 θαη 

ηεο έιιεηςεο εηδηθήο κεηαβαηηθήο δηάηαμεο πνπ λα πξνβιέπεη ξεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηηο 

παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρηεθαλ πξν ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4337/2015, πεξί παξάιεηςεο 

κλείαο ησλ δηαηάμεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη θαηαινγηζηέα είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε 

δηαδηθαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 54 παξ. 1 πεξ. ζ' θαη παξ. 2 πεξ. δ' ηνπ Ν.4174/2013 θαη όρη ε 

νπζηαζηηθή παξάβαζε ηνπ αξ. 55 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ Ν.4174/2013 ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξ. 7 παξ. 

3, 4 θαη 5 ηνπ Ν.4337/2015 απνξξίπηνληαη σο αβάζηκνη. Ο ηζρπξηζκόο ηεο πεξί εζθαικέλεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αλώηαηνπ νξίνπ ησλ 30.000,00€ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. δ' 

ηνπ Ν.4174/2013 αλά θνξνινγηθό έηνο αληί ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ αλά θνξνινγηθό έιεγρν 

γίλεηαη απνδεθηόο. 

Ωο πξνο ηνλ ηέηαξην ιόγν πεξί πιεκκεινύο ζηνηρεηνζέηεζεο ηεο απνδηδόκελεο παξάβαζεο, 

έιιεηςεο αηηηνινγίαο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα θαη πεξί παξαβίαζεο ηεο 

αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: 

«1. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζώο θαη 

ινηπώλ εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία ν θνξνινγνύκελνο δειώλεη όηη αληηπξνζσπεύνπλ αθξηβή αληίγξαθα. …. 

2. Δάλ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεξνύληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε έρεη δηθαίσκα 

πξόζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηδόκελα αξρεία. Δηδηθόηεξα, ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα 

παξάζρεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηνλ νξηδόκελν ππάιιειν ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ 

απηώλ. … 3. Ο ππάιιεινο πνπ έρεη νξίζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δύλαηαη λα θαηάζρεη βηβιία θαη 

ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ή δηαθπιάζζνληαη ζύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε 

άιια αλεπίζεκα βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή ζηνηρεία, εθόζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε απνδεηθηηθή αμία απηώλ. 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 

ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηάζρεζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη από ην όξγαλν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ 

ελεξγεί ηελ θαηάζρεζε θαη ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνύκελν ή ηνλ παξόληα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο 

ππάιιειν ή εθπξόζσπό ηνπ ή ινγηζηή ηνπ, ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη νληνηήησλ, 

εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ, από νπνηνλδήπνηε εηαίξν ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή 

θνξνινγηθό εθπξόζσπό ηνπο. …». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 2 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ησλ απόςεσλ ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ ππνβάιιεη 

ηηο απόςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η νξηζηηθή πξάμε 

δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εθδίδεηαη κε βάζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Η έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλόηα, 

ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππόςε ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 
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ηνπ θόξνπ. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ 

θνηλνπνηνύληαη ζηνλ θνξνινγνύκελν». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Ο Γεληθόο 

Γξακκαηέαο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα, θαη 

ηδίσο απηέο πνπ αθνξνύλ ην θνξνινγηθό έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ ηελ παξαγξαθή θαη ηελ 

είζπξαμε, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ. … 3. Η πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απηνηειή αηηηνινγία». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνύκελνο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγσ ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο 

ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ». 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν. 2717/1999 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο» νξίδεηαη φηη: 

«1. Τα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν θαη θαηά ηνπο λόκηκνπο ηύπνπο 

απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα όζα βεβαηώλεηαη ζε απηά, είηε όηη ελήξγεζε ν ζπληάθηεο ηνπο είηε όηη 

έγηλαλ ελώπηόλ ηνπ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπόδεημε κόλν εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά 

πξνζβιεζνύλ σο πιαζηά… 4. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζνληαη από θνξνινγηθά όξγαλα έρνπλ, 

εθηόο από ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηέο πιεξνθνξίεο ή νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ, ηελ θαηά ηελ παξ. 1 

απνδεηθηηθή δύλακε». 

Δπεηδή, λνκνινγηαθά έρεη θξηζεί (ΣΔ 2056/1994, ΓΔΦ Θεζζαινλίθεο 41/2002) ε πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ είλαη δπλαηφλ λα ζηεξίδεηαη ζε έθζεζε ειέγρνπ πνπ έρεη ζπληάμεη ν δηελεξγήζαο ηνλ έιεγρν 

ππάιιεινο θαη ν νπνίνο είλαη άιινο απφ εθείλνλ πνπ εθδίδεη ηελ πξάμε επηβνιήο, αξθεί ε ηειεπηαία λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ θαη ζηηο δηαηππσζείζεο ζε απηή δηαπηζηψζεηο. Παξάβαζε ηνπ ηχπνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο δελ πθίζηαηαη.  

Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην ζψκα ηεο πξάμεο δελ απαηηείηαη ε δηαηχπσζε εηδηθήο αηηηνινγίαο, πνπ 

κπνξεί λα πεξηέρεηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ (ηΔ 2695/1993 θαη ηΔ 

962/2012). 

Δπεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε κε έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηππψλεηαη 

θαη ζηνηρεηνζεηείηαη αλαιπηηθά, δηεμνδηθά, επαξθψο, ζαθψο θαη εκπεξηζηαησκέλα ζηελ απφ 29/9/2017 

έθζεζε ειέγρνπ ηεο ΤΔΓΓΔ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πξνζθεχγνπζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζειίδεο ...(θαη 

ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο).  

Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα δελ πξνζθφκηζε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηνπο 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ ηζρπξηζκνχο ηεο. 
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Καηά ζπλέπεηα νη σο άλσ ηζρπξηζκνί απνξξίπηνληαη σο έσινη θαη αβάζηκνη. 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

Σελ απνδνρή ηεο κε αξηζ. πξση. ... – 13/7/2018 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία «...» κε ΑΦΜ:..., θαη ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζ. ...- 5/6/2018 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, 

ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζην ζθεπηηθφ παξνχζαο. 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ παξνύζα απόθαζε: 

Φνξνινγηθό έηνο 2015 

Η κε αξηζ. ...- 5/6/2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 

 
Βάζεη 

Διέγρνπ 

Βάζεη 
απόθαζεο 

Γ.Δ.Γ. 

Πξφζηηκν 30.000,00€ 0,00€ 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα απφθαζε 

ζηελ ππφρξεε. 
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