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Άρθρο πρώτο 
Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κυρώνεται, σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76
του Συντάγµατος, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδι-
κασίας ο παρών Κώδικας νοµοθεσίας που αφορά στη φο-
ρολογική διαδικασία.

TMHMA I
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 ορί-
ζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις κυρώσεις για τη µη
συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, η οποία ρυθµίζει τα έσο-
δα 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) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
δ) Φόρο Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και

Κερδών από Τυχερά Παίγνια,
ε) Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που

αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κώδικα και κάθε άλλο
φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τον
προσδιορισµό (βεβαίωση) ή είσπραξη των οποίων, κατά
την 1η.1.2014, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες
διατάξεις των φορολογιών των περ. α΄ και β΄,
στ) Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέ-

πονται από τον Κώδικα.

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Κώδικα ισχύουν οι ορισµοί της
κείµενης νοµοθεσίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετι-
κά 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
αβ) κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί

φόρους και να τους αποδίδει στην 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 και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτή-
ρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως
συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εται-
ρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε

µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρ-
φωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο
ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή
προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προ-
σωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κά-
θε µορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας
ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κά-
θε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δι-
καίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες α-
στικού δικαίου,�
ε) ως «νόµιµη προθεσµία καταβολής» νοείται το χρονι-

κό διάστηµα µέσα στο οποίο καταβάλλονται οι φόροι και
τα πρόστιµα, όπως προβλέπεται στον νόµο που επιβάλ-
λει την αντίστοιχη φορολογία και στον Κώδικα, ενώ ως
«ληξιπρόθεσµα» νοούνται οι φόροι και τα πρόστιµα µετά
την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος,�
στ) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται η Ανεξάρτητη

Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ζ) ως «Διοικητής» νοείται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ,� 
η) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών,�
θ) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε

πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.).

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων 

και εξουσιοδότηση υπογραφής

1. Ο Διοικητής δύναται, µε απόφαση του, να µεταβιβά-
ζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του ή
της Φορολογικής Διοίκησης, σύµφωνα µε τον Κώδικα και
την κείµενη νοµοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής Δι-
οίκησης. Επίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιο-
δοτεί ιεραρχικά υφιστάµενά του όργανα να υπογράφουν,
µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότη-
τάς του. Η άσκηση της αρµοδιότητας που µεταβιβάστηκε
και η εξουσιοδότηση υπογραφής µπορεί, σύµφωνα µε
την απόφαση του Διοικητή, να αφορά περισσότερα όρ-
γανα της Φορολογικής Διοίκησης. Επιτρέπεται η περαι-
τέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα ο-
ποία µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες ή τα οποία εξου-
σιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Διοικητή, σε ιε-
ραρχικά υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις
που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκ-
δοθεί κατ` εξουσιοδότηση των εδαφίων πρώτου και δεύ-
τερου.

2. Οι αποφάσεις για µεταβίβαση αρµοδιότητας, ανάθε-
ση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογραφής µπορεί να
τροποποιούνται εν όλω ή εν µέρει από το όργανο που τις
εξέδωσε.

Άρθρο 5
Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων

1. Η κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων που
εκδίδει σύµφωνα µε τον Κώδικα η Φορολογική Διοίκηση
προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο γίνεται εγγρά-
φως ή ηλεκτρονικώς.

2. Εάν η πράξη ή το έγγραφο αφορά φυσικό πρόσωπο,
η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α΄184) ή στον λογαριασµό
του εν λόγω προσώπου ή του νόµιµου αντιπροσώπου
του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφο-
ριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία α-
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κολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) αποσταλεί συστηµένη επιστολή στην τελευταία δη-

λωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµα-
τικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τον Κώδικα

Διοικητικής Δικονοµίας (Κ.Δ.Δ.), µόνο εφόσον δεν είναι
δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση, σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, κατά το
πρώτο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τε-
λευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση
κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω
προσώπου.

3. Εάν η πράξη ή το έγγραφο αφορά νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις του ν. 4727/2020 ή στον λογαριασµό του νοµι-
κού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή του νόµιµου
εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο
πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την
οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού

προσώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υ-
πογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νό-
µιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής ο-
ντότητας, 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 κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,

µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρό-
πο. Η κοινοποίηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, κατά το πρώτο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, ε-
φόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική
Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή της κατοι-
κίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκη-
ση νόµιµου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νοµιµότητα
της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτη-
σης των προσώπων του δεύτερου εδαφίου, εφόσον κατά
τον χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί
στη Φορολογική Διοίκηση ο διορισµός νέου νόµιµου ή
φορολογικού εκπροσώπου.

4. Με απόφαση του Διοικητή, έγγραφα που έχουν πλη-
ροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισµού φόρου
του άρθρου 32, µπορούν να κοινοποιούνται µε απλή επι-
στολή.

5. Πράξη ή έγγραφο που αποστέλλεται µε συστηµένη
επιστολή, θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά
την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα α-
ποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη
κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση
που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η
πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νο-
µίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την
ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής. Σε περί-
πτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιη-
θεί στον φορολογούµενο ή στον εκπρόσωπό του για ο-
ποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την
ταχυδροµική υπηρεσία την επιστροφή αυτής µε συνο-
δευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλου-
θες πληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την οποία η συ-

στηµένη επιστολή προσκοµίστηκε και παρουσιάστηκε
στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη µη κοινο-
ποίηση ή τη µη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογι-
κή Διοίκηση µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστη-
µένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας
υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να µπορεί αυ-
τή να παραδοθεί στον φορολογούµενο ή εκπρόσωπό του
οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς δαπάνη.

6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης
στον λογαριασµό φυσικού, νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. α΄ των
παρ. 2 και 3, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νο-
µίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα (10) ηµε-
ρών από την ανάρτησή της στον λογαριασµό του προσώ-
που το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδο-
ποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος
χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Διοικητή καθο-
ρίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρ-
µογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετι-
κά µε την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής ε-
πικοινωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης
στον λογαριασµό της κοινοποιούµενης πράξης ή του εγ-
γράφου, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ι-
χνών παραλαβής, η δηµιουργία πιστοποιητικού παραλα-
βής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που
ορίζονται στις παρ. 2 και 3 δεν µπορεί να λάβει χώρα, τό-
τε κοινοποίηση πράξης ή εγγράφου που αφορά τη φορο-
λογία ακινήτων είναι δυνατόν να συντελεστεί µε επίδο-
ση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο
που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή επικαρπωτή του α-
κινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση
της πράξης ή του εγγράφου στο ακίνητο.

Άρθρο 6 
Έγγραφα

1. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, καθορίζει τον τύπο
και το περιεχόµενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων,
δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που υποβάλλει
ο φορολογούµενος.

2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προ-
βλέπονται στην παρ. 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. Το πρώτο εδάφιο δεν
εφαρµόζεται για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλε-
ται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε
στην ηµεροµηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλάται α-
πό τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυ-
δροµικώς, την ηµεροµηνία σήµανσης µε ταχυδροµική
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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 Διοικητής, µε απόφασή του, καθορίζει τις
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του πρώτου
εδαφίου.

2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του
Φ.Π.Α., φορολογούµενου, 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 Διοικητής δύναται να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυ-
κλίους, καθώς και οδηγίες για την εφαρµογή της φορο-
λογικής νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δηµοσι-
εύονται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και ισχύουν από τη δη-
µοσίευσή τους.

2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη
Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως
ότου τροποποιηθεί η νοµοθεσία την οποία ερµηνεύουν.
Η τυχόν µεταβολή της ερµηνευτικής θέσης της Φορολο-
γικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδροµικά σε περίπτωση
που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορο-
λογουµένων.

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 Κώδικα.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ακολούθησε
τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά
µε τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θε-
ωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υ-
ποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση.

TMHMA II
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 10 
Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο

1. α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότη-
τα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή
παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµο-
θεσία, ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπί-
πτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα, υποβάλλει δήλω-
ση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο. Με την εγγραφή
η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό Αριθµό Φορο-
λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµενο κα-
τά τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο. Στη δήλωση εγγρα-
φής περιλαµβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορο-
λογούµενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς

και η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περί-
πτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας. Προκει-
µένου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, η δή-
λωση εγγραφής υποβάλλεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέ-
ρες από τη νόµιµη σύστασή τους.
β) Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή νοµική οντότητα,

που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατι-
κού περιεχοµένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φο-
ρολογικό µητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν
την πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαί-
σιο άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εάν
δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυ-
τόχρονα µε τη δήλωση έναρξης. Προκειµένου για νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες που πρόκειται να ασκή-
σουν δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου,
ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύ-
στασής τους. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από τη νόµιµη σύσταση. Στη δήλω-
ση έναρξης περιλαµβάνονται ο τόπος άσκησης της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, τυχόν υποκαταστήµατα, το αντικείµενο των
εργασιών, το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα, καθώς και
το καθεστώς Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται ο φορολογού-
µενος.
γ) Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται ο τρόπος, ο

χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής
και έναρξης στο φορολογικό µητρώο, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των περ. α΄ και
β΄. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζονται άλλες κατη-
γορίες προσώπων, για τις οποίες απαιτείται εγγραφή
στο φορολογικό µητρώο, καθώς και επιπλέον στοιχεία
τα οποία πρέπει να δηλώνονται από τον φορολογούµενο
µε τη δήλωση εγγραφής και έναρξης, πέραν των αναφε-
ρόµενων στις περ. α΄ και β΄.
δ) Η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιο-

δήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηµατι-
κού περιεχοµένου, εάν:
δα) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το

τρέχον και τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υπο-
βολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε
ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής,
πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρό-
σωπο εντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου ή ο-
ντότητας 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 κατά
τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε
δβ) µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον

τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέλος του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ή της νοµι-
κής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και
τα προηγούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της
δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόε-
δρος, διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο ε-
ντεταλµένο στη διοίκηση νοµικού προσώπου, ή οντότη-
τας, ή ήταν συνδεδεµένο πρόσωπο κατά το άρθρο 2 του
Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγ-
γυα, κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο και η πτώχευση ή άλλη
αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα να οφείλεται στη
Φορολογική Διοίκηση, κατά τον χρόνο υποβολής της δή-
λωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσµη φορο-
λογική οφειλή από φόρο εισοδήµατος, Φ.Π.Α., παρακρα-
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τούµενους φόρους από µισθωτή εργασία και συντάξεις
και πρόστιµα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευ-
ρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές,
οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε α-
ναστολή που έχει χορηγηθεί µε προσωρινή διαταγή, δι-
καστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του
νόµου, καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε
ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία
τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) δό-
σεις αυτής. Ως αφερέγγυο, για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου, πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νο-
είται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία
ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυ-
γίανσης, σε ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει
υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 3869/2010 (Α΄130). Εξαιρού-
νται νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχει-
ρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, αµιγείς ή µεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συν-
δέσµων δήµων, δηµόσιοι οργανισµοί, καθώς και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προ-
ϋπολογισµού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµε-
σα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτο-
χος.
ε) Η εγγύηση, σύµφωνα µε την περ. δ΄, απαιτείται µό-

νο µετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, από
την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της ανωτέρω περίπτωσης και µε την οποία προσδιορίζε-
ται το ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική Διοίκηση οφεί-
λει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή στη
νοµική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την απαίτη-
ση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη
στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά την
παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν µε την υποβολή
της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα και δή-
λωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούµενου στο
φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά την πα-
ροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης
προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της περ. δ΄, καθώς και τη
νοµική µορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.
Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται το είδος, η διάρ-
κεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης,
οι περιπτώσεις κατάπτωσής της και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των περ. δ΄ και ε΄. 

2. α) Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον
Φ.Π.Α., υποχρεούται να δηλώνει την πραγµατοποίηση
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και την πραγµατο-
ποίηση απαλλασσόµενων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
Κώδικα Φ.Π.Α., ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.
β) Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον

Φ.Π.Α., υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση
παροχής υπηρεσιών προς υποκείµενο στον φόρο εγκα-
τεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, για τις οποίες ο τόπος
δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την περ.
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α..
γ) Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον

Φ.Π.Α., ή το µη υποκείµενο στον Φ.Π.Α. νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσω-
τερικό της χώρας, υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή

παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείµενο στον φόρο ε-
γκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, για τις οποίες ο
τόπος φορολόγησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµ-
φωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδι-
κα Φ.Π.Α., και ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος στην
καταβολή του φόρου.
δ) Η δήλωση για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών

συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγµατοποίηση της
πρώτης συναλλαγής.

3. α) Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει τη Φορο-
λογική Διοίκηση για µεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή
έναρξής του µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών στο
φορολογικό µητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την πραγµατοποίηση της µε-
ταβολής. Ειδικά ο φορολογούµενος που είναι υποκείµε-
νος στον Φ.Π.Α., για τη µεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α.
στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση µετάταξης µέσα
στην ίδια ανωτέρω προθεσµία, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από τον Κώδικα Φ.Π.Α.. Η υποχρέωση ενη-
µέρωσης για µεταβολές στα στοιχεία φορολογούµενου
φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσµία. Ο
φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της
Φορολογικής Διοίκησης τις µεταβολές των στοιχείων
του µέχρι τον χρόνο ενηµέρωσής της.
β) Ο φορολογούµενος που είναι υποκείµενος στον

Φ.Π.Α. και πρόκειται να πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτικές
συναλλαγές, υποβάλλει δήλωση µεταβολών στο φορο-
λογικό µητρώο για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλ-
λαγών.

4. Ο φορολογούµενος που ασκεί επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα υποχρεούται να ενηµερώνει τη Φορολογική
Διοίκηση για την οριστική παύση των εργασιών του µε
την υποβολή στο φορολογικό µητρώο δήλωσης διακο-
πής εργασιών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για τα φυσικά πρόσωπα

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την οριστική παύση
των εργασιών τους και για τα νοµικά πρόσωπα και τις νο-
µικές οντότητες µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λύ-
ση τους ή από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή
από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γενικό Ε-
µπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), κατά περίπτωση. Σε περί-
πτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου,
η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους
κληρονόµους µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ενερ-
γό ανάµειξή τους στην κληρονοµούµενη επιχείρηση και
όχι πέραν των τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προ-
θεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από το άρθρο
1847 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), σε κάθε άλλη περίπτω-
ση.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος παραλείψει
τις δηλωτικές του υποχρεώσεις, δεν απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φό-
ρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

6. Με απόφαση του Διοικητή: α) καθορίζονται ο τρό-
πος, ο χρόνος ενηµέρωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή των παρ. 2, 3 και 4 και β) δύναται να
χορηγείται διαφορετική προθεσµία για την υποβολή των
δηλώσεων του παρόντος άρθρου ή να παρατείνεται η
προθεσµία υποβολής αυτών, σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περι-
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πτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων ε-
ξαιρετικών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν
φορολογούµενους. Η απόφαση παράτασης υπογράφε-
ται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προ-
θεσµίας και ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.

Άρθρο 11 
Αριθµός φορολογικού µητρώου

1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµε-
νο.

2. Ο Α.Φ.Μ., ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά έ-
να 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 δύναται και χωρίς την υπο-
βολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Α.Φ.Μ. σε φορο-
λογούµενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογού-
µενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση φυ-
σικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία του και σε περί-
πτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, την ε-
πωνυµία και την έδρα:
α) προκειµένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαι-

τήσεις κατά αυτού,
β) προκειµένου να πραγµατοποιήσει επιστροφές αχρε-

ωστήτως καταβληθέντων ποσών σε µη εγκαταστηµέ-
νους υποκείµενους στον φόρο, στo πλαίσιο της διαχείρι-
σης των συστηµάτων M.O.S.S. και O.S.S./I.O.S.S.,
γ) εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νό-

µου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α.Φ.Μ.
σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική ο-
ντότητα, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα
πληρωµών της ηµεδαπής. Με απόφαση του Διοικητή
µπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις απόδο-
σης Α.Φ.Μ. σε πρόσωπα που δεν τυγχάνουν φορολογού-
µενοι, εξαιρέσεις σε περιπτώσεις συναλλαγών µε πιστω-
τικά ιδρύµατα και ιδρύµατα πληρωµών, καθώς και µε φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης.

4. α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει
τη χρήση Α.Φ.Μ. ή να προβαίνει σε απενεργοποίησή του,
εάν υφίστανται αντικειµενικά στοιχεία, τα οποία υποδη-
λώνουν ότι ο φορολογούµενος έχει παύσει να ασκεί οι-
κονοµική δραστηριότητα, ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή,
ή ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεµβαίνει κατά οποιον-
δήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλε-
κτρονικών µηχανισµών, ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανα-
κριβή στοιχεία για την απόκτησή του, ή έχει εγγραφεί
στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές. Ο φορο-
λογούµενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να α-
ποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώ-
του εδαφίου.
β) Για τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε νέα έ-

ναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούµενης
δραστηριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου, ο
Α.Φ.Μ. τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις αναστολής του, σε εφαρµογή των οριζόµενων στην
περ. α, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγ-
γύησης προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το ύψος της
φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής και την τυχόν
υποτροπή, µε ελάχιστο ποσό εγγύησης τις δεκαπέντε χι-
λιάδες (15.000) ευρώ. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει

αυτοδικαίως, σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του
Α.Φ.Μ.. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση
που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα υποβάλλει δή-
λωση έναρξης και µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής του-
λάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή µέ-
λος του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου
ή της νοµικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:
βα) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-

γούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής,
διευθύνων σύµβουλος ή πρόσωπο εντεταλµένο στη διοί-
κηση νοµικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν συνδεδεµέ-
νο πρόσωπο κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, του οποίου ο
Α.Φ.Μ. είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. α΄, ή
ββ) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-

γούµενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης,
φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα ε-
πιχειρηµατικού περιεχοµένου και ο Α.Φ.Μ. του είχε ανα-
σταλεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. α΄, ή
βγ) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προη-

γούµενα πέντε (5) φορολογικά έτη πριν την υποβολή της
δήλωσης, ως νοµικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρη-
µατικού περιεχοµένου και ο Α.Φ.Μ. του είχε ανασταλεί,
σύµφωνα µε την περ. α΄.

5. Ο Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου που ασκεί δραστηριό-
τητα επιχειρηµατικού περιεχοµένου δεν καταργείται µε
την οριστική παύση των εργασιών του.

6. Ο Α.Φ.Μ. των νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων δεν καταργείται µε την αλλαγή της νοµικής µορ-
φής τους. Ο Α.Φ.Μ. φορολογούµενου φυσικού προσώ-
που που απεβίωσε, νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότη-
τας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθά-
ρισης ή διαγράφηκε από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση,
χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
των προσώπων αυτών στη Φορολογική Διοίκηση, κατά
την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και για την επιβολή και
βεβαίωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κυ-
ρώσεων και για την είσπραξη αυτών.

7. Ο Α.Φ.Μ. της υπό ίδρυση επιχείρησης παραµένει ο ί-
διος για την επιχείρηση και µετά το πέρας των εργασιών
της ίδρυσης.

8. Στους υποκείµενους στον Φ.Π.Α., που είναι εγκατε-
στηµένοι σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Α.Φ.Μ. χορηγεί-
ται µε την υποβολή δήλωσης εγγραφής και έναρξης. Ο
αριθµός αυτός δεν µεταβάλλεται σε περίπτωση ορισµού,
αλλαγής ή παύσης φορολογικού αντιπροσώπου.

9. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιµοποιεί τον Α.Φ.Μ. σε
κάθε µορφή επικοινωνίας µε τον φορολογούµενο, σχετι-
κά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

10. Ο Διοικητής, µε απόφαση του, ορίζει:
α) το περιεχόµενο και τον τρόπο χορήγησης του

Α.Φ.Μ.,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Α.Φ.Μ. στις δηλώ-

σεις ή τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται κατά την ε-
φαρµογή του Κώδικα,
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Α.Φ.Μ. για σκο-

πούς πληροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών
υποχρεώσεων,
δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.,

τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης,
ε) το είδος, το ύψος, τη διάρκεια και τη διαδικασία κα-
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τάθεσης της εγγύησης της περ. β΄ της παρ. 4, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
περίπτωσης αυτής,
στ) τη διαδικασία και όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες

για την εκκαθάριση του φορολογικού µητρώου και
ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή

του παρόντος άρθρου.

TMHMA III
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 12 
Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής

1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό
ενηµερότητας ισχύος µέχρι και δύο (2) µηνών για την
πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ο-
ρίζονται.

2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµε-
ρότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει ο-
φειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία
και έχει υποβάλει τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώ-
σεις των τελευταίων πέντε (5) ετών.

3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να µη χορηγεί απο-
δεικτικό ενηµερότητας, εάν ο φορολογούµενος έχει λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη αρχή του δηµόσιου τοµέα.
Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται η διαδικασία που α-
κολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενηµερώνουν τη
Φορολογική Διοίκηση, σχετικά µε φορολογούµενους
που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς αυτές, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας.

4. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παρ. 2 και 3,
σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε
πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξι-
πρόθεσµες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδει-
κτικό ενηµερότητας περιορισµένης ισχύος, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα. Η Φορολογική
Διοίκηση και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη σε πρό-
γραµµα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτη-
σης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενηµερότητας
εκδίδεται για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου
ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ' αυτού από ε-
παχθή αιτία. Το παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υπό-
ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών.

5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκοµί-
ζεται αποδεικτικό ενηµερότητας, οι προϋποθέσεις χορή-
γησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προ-
σκόµισής του, οι οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη
χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται
να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο
τύπος του, το περιεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσο-
στά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία
δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν το αποδεικτικό, τα
όργανα έκδοσής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ε-
φαρµογής ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή.

6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 για τη χορήγησή του,
ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, εκδί-
δεται από την αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δηµό-
σιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερό-

τητας στην υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής ή κατα-
τίθεται για τη µεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαίω-
ση αυτή αποδίδεται στην υπηρεσία που εξέδωσε τη βε-
βαίωση το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιµήµα-
τος και µέχρι του ύψους της οφειλής.

7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι
οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή της,
τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορί-
ζονται µε απόφαση του Διοικητή.

8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συµ-
φερόντων του Δηµοσίου ή σε περιπτώσεις οικονοµικού
εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, µπο-
ρεί µε γραπτή συναίνεση του Διοικητή να µην χορηγηθεί
αποδεικτικό ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής του. Με απόφαση του Διοικη-
τή ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δηµοσίου συµφέ-
ροντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή της παρούσας.

9. Σε περίπτωση προσυµφώνου µεταβίβασης ποσο-
στών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, στο πλαίσιο εργολαβικής
σύµβασης µε την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πο-
λυκατοικίας µε αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδού-
χος από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενη-
µερότητας κατά τη µεταβίβαση ποσοστών επί του οικο-
πέδου σε τρίτο, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιο-
πραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση
αυτή, το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από
τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

TMHMA IV
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

(ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

Άρθρο 13 
Λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)

1. Κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστι-
κό σύστηµα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και
στοιχεία), για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών κα-
ταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα µε τα λο-
γιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµο-
θεσία και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της φο-
ρολογικής νοµοθεσίας. Για την εφαρµογή του Κώδικα,
το λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζο-
νται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασµατικά τα επιµέ-
ρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και
την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί
µηχανισµοί, οι φορολογικές µνήµες και αρχεία που δηµι-
ουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί πρέπει
να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:
α) για διάστηµα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντί-

στοιχου φορολογικού έτους, µέσα στο οποίο υπάρχει η
υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του

άρθρου 36, έως ότου παραγραφεί το δικαίωµα έκδοσης
από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισµού του
φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή
ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση την οποία αφορά

η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνέχεια
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διενέργειας φορολογικού ελέγχου, ή έως ότου αποσβε-
στεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.

3. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14 
Πληροφορίες από τον φορολογούµενο

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολο-
γική Διοίκηση από τον φορολογούµενο, πρέπει να παρέ-
χονται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοι-
νοποίηση 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 έγγραφου αιτήµατος (πρόσκλησης) της Φο-
ρολογικής Διοίκησης, αντίγραφα µέρους των λογιστικών
αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ή οποιουδήποτε συνα-
φούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική
Διοίκηση µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
κοινοποίηση του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορο-
λογούµενος προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθα-
νές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και παράδοση
των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέ-
ρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της
Δηµόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν
τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται µηχανο-
γραφικά, παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρ-
χείων. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να παραδί-
δει στον φορολογούµενο αποδεικτικό παράδοσης, στο
οποίο γίνεται µνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων
ή αρχείων.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική ο-
ντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς αγροτών του Κώδικα Φ.Π.Α. υποβάλλουν κα-
ταστάσεις παραστατικών πωλήσεων (φορολογικών στοι-
χείων) προµηθευτών και πελατών για τα εκδοθέντα και
ληφθέντα παραστατικά πωλήσεων (φορολογικά στοι-
χεία) αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (µηχανογραφικά ή
χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του πρώτου εδαφίου αφο-
ρούν παραστατικά πωλήσεων (φορολογικά στοιχεία),
που σχετίζονται αποκλειστικά µε την επαγγελµατική ε-
ξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των
προσώπων του πρώτου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλ-
λαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδοµένα.

4. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται ο χρόνος υ-
ποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έ-
κταση εφαρµογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο
τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την
εφαρµογή της παρ. 3.

5. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, µπορεί να ορίζει κα-
τηγορίες φορολογουµένων, οι οποίοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτοµάτως πληροφορίες για την επιχειρηµα-
τική τους δραστηριότητα, τον τρόπο, τον χρόνο και τη
διαδικασία υποβολής των πληροφοριών αυτών, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της πα-
ρούσας.

Άρθρο 15 
Πληροφορίες από τρίτους

1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του
Διοικητή, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γε-
νικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστι-
κών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δηµόσιων ορ-
γανισµών, φορέων και εταιρειών, όπου συµµετέχει ή έχει
την εποπτεία το κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρ-
χών, υποχρεούνται να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκη-
ση κάθε διαθέσιµη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χω-
ρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα
πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοιχεία που έχουν
στην κατοχή τους.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Φορολογική Διοίκηση
δεν µπορεί να λαµβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγρά-
φων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεµούν
ενώπιον των αρµόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινι-
κών δικαστηρίων, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη ά-
δεια του αρµόδιου Εισαγγελέα. Πληροφορίες οι οποίες
προέρχονται από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες χο-
ρηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 34 και 52 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), µε την επιφύλα-
ξη του πρώτου εδαφίου.

3. Ο Διοικητής δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγ-
γραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς συλλο-
γικών επενδύσεων, τα επιµελητήρια, τους συµβολαιο-
γράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταµένους
των κτηµατολογικών γραφείων, τους οικονοµικούς ή κοι-
νωνικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις, για
τον προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης, που
προκύπτει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και
για την είσπραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδι-
κότερους όρους που προβλέπονται στην παρ. 1. Για την
εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση
δύναται να αποστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή ηλεκτρονι-
κό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή του. Σε ε-
ξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσµία µπορεί να
παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ηµέρες.

3α. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να ζητά, µε έγ-
γραφο ή ηλεκτρονικό αίτηµα, από κάθε διαχειριστή ψη-
φιακής πλατφόρµας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην
οικονοµία του διαµοιρασµού, ανεξάρτητα από το εάν αυ-
τή έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. ή στις Συµβάσεις Αποφυ-
γής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η
Ελλάδα, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, σχετικά
µε πρόσωπα που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα ως πω-
λητές, για τα οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώ-
σεις στην ηµεδαπή. Οι κατά τα ως άνω αιτούµενες πλη-
ροφορίες ή στοιχεία παρέχονται ή διαβιβάζονται από
τον διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρµας στην ΑΑΔΕ µέ-
χρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα, από τον
µήνα παραλαβής του αιτήµατος. Η προθεσµία του δεύτε-
ρου εδαφίου δύναται να παρατείνεται κατά έναν (1) µή-
να, ανάλογα µε τον όγκο των αιτούµενων πληροφοριών
ή στοιχείων, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από τον δια-
χειριστή της ψηφιακής πλατφόρµας. Οι πάροχοι υπηρε-
σιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε άλλο πρόσωπο, φυσικό
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ή νοµικό, ή νοµική οντότητα ή αρχή διαβιβάζουν στη Φο-
ρολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικού αιτήµατός της, µε
το οποίο ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος διαβίβασης,
κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και αφορά
στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή
την ευθύνη λειτουργίας ή διαχείρισης των ιστότοπων/ο-
νοµάτων χώρου των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορµών.
Για τις ανάγκες της παρούσας, νοούνται:
Ως «ψηφιακή πλατφόρµα», κάθε λογισµικό, συµπερι-

λαµβανοµένου ενός δικτυακού τόπου ή ενός µέρους του
και εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών
για κινητά, όπου δύο (2) ή περισσότεροι χρήστες ή οµά-
δες χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου µε τη µεσο-
λάβηση του διαχειριστή της πλατφόρµας, προκειµένου
να διευκολυνθεί µια συναλλαγή µεταξύ τους, επιτρέπο-
ντας στους πωλητές να συνδέονται µε άλλα πρόσωπα
για την παροχή σε αυτούς σχετικών υπηρεσιών και αγα-
θών, έναντι αντιτίµου.
Ως «διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρµας», κάθε φυσι-

κό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει ή καθιστά διαθέσιµη
την πλατφόρµα ή µέρος αυτής στους χρήστες ή νόµιµο
εκπρόσωπό της στην Ελλάδα.
Ως «πωλητής», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε εί-

δους νοµική οντότητα, που χρησιµοποιεί την πλατφόρµα
για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και τη σύνδεσή
του µε αντισυµβαλλόµενα πρόσωπα µέσω της ψηφιακής
πλατφόρµας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή δύναται να
καθορίζονται κάθε αναγκαίο θέµα και διαδικασία, καθώς
και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες διαδικαστικού περιεχο-
µένου για την εφαρµογή της παρούσας.

4. Ο Διοικητής δύναται να εκδίδει απόφαση µε την ο-
ποία ορίζονται ορισµένες κατηγορίες προσώπων που υ-
ποχρεούνται να παρέχουν αυτοµάτως πληροφορίες,
σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε φορολο-
γούµενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή
αυτών των πληροφοριών, καθώς και οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή της παρούσας.

5. Τρίτα πρόσωπα που δεσµεύονται από επαγγελµατι-
κό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληρο-
φοριών της παρ. 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονοµικές
συναλλαγές τους µε τον φορολογούµενο. Για τις λοιπές
πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελµατικό
απόρρητο, απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρµόδιο
Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο Διοι-
κητής υποβάλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα 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
φορολογούµενου,
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.

6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται ανάλογα και για
τις πληροφορίες που ζητούνται από τις υπηρεσίες του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.),
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για τον έλεγχο της
εισπραξιµότητας των οφειλών και τον εντοπισµό πηγών
αποπληρωµής των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργα-
νισµών.

Άρθρο 15Α 
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά
στην ΑΑΔΕ δεδοµένα των εκδιδόµενων λογιστικών αρ-
χείων - στοιχείων ανεξαρτήτως της µεθόδου έκδοσης
αυτών, των τηρούµενων λογιστικών αρχείων - βιβλίων,
των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, των φορο-
λογικών µνηµών και των αρχείων που δηµιουργούν οι
φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκτα-
ση εφαρµογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώ-
σεις των οντοτήτων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέ-
µα, διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.

Άρθρο 16 
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα

1. Ο Διοικητής δύναται να ζητά από τον φορολογούµε-
νο να υποβάλει, σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) και κάθε
άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιο-
ρισµό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογούµε-
νου. Ο Διοικητής θέτει εύλογη προθεσµία για τη συµµόρ-
φωση του φορολογούµενου.

2. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής,
σύµφωνα µε την παρ. 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 του Υπουργείου Οικονο-
µικών ή συνδέονται ή συνδέονταν µε οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας ή έργου µε αυτά, καθώς και οποιοδήποτε
πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότη-
τες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης, οφείλουν
να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφο-
ρίες 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,

µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και δικηγόρους του Δηµοσίου στο πλαίσιο
εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης

αδικηµάτων,
γ) δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδή-

ποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης ή αστικής υπό-
θεσης µε διάδικο το Δηµόσιο ή άλλο Φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης,
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δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διεθνείς συµβάσεις, τον ν. 4170/2013
(Α΄ 163), σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον το-
µέα της φορολογίας, τα άρθρα 295 έως και 319 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή
για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε φόρους, δα-
σµούς και άλλα µέτρα, καθώς και τη νοµοθεσία για τη δι-
καστική συνδροµή,
ε) υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφό-

σον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση,
προκειµένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, των φορολογουµένων
προς αυτούς τους φορείς, ή και να εντοπιστούν πηγές α-
ποπληρωµής των απαιτήσεών τους,
στ) εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρε-

σιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δηµοσίων οργανισµών µε αρµοδιότη-
τα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρηµατο-
δοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς
ή ενωσιακούς πόρους,
ζ) διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιό-

ντες και κατιόντες, για τον καθορισµό διατροφής κατό-
πιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που ανα-
γράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Ε-

σόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της, που ορίζονται στον
ν. 4557/2018 (Α΄ 139),
θ) τρίτους, κατόπιν αιτιολογηµένης εισαγγελικής πα-

ραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού
απορρήτου,
ι) φορολογούµενους που ασκούν επιχειρηµατική δρα-

στηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και µόνο καθ' ο µέ-
ρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειµένου να δια-
κριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελµατική υπόσταση άλ-
λου φορολογούµενου που ασκεί επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα,
ια) εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) για σκοπούς υλοποίησης προ-
γραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραµµα-
τείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων ή άλλων προβλέψεων παροχών κοινωνικού
χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών
υγείας σε οµάδες πληθυσµού από το Υπουργείο Υγείας
και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της,
ιβ) την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο

ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται
από αυτή, και σε εξουσιοδοτηµένους προς τούτο υπαλ-
λήλους της Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο άσκησης των καθηκό-
ντων τους, σύµφωνα µε τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιγ) πρόσωπα και όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 και

του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), στο πλαίσιο ε-
λέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υ-
πόχρεων του άρθρου 1 του ίδιου νόµου. Τα στοιχεία χο-
ρηγούνται αποκλειστικά για τα ελεγχόµενα πρόσωπα
αρµοδιότητάς τους και αφορούν µόνον τα ελεγχόµενα
έτη, 
ιδ) εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού,
Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την άσκηση
του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

σε θέµατα που αφορούν όλες τις βαθµίδες της τυπικής
και της µη τυπικής εκπαίδευσης και τους εποπτευόµε-
νους φορείς του, καθώς και σε εξουσιοδοτηµένο προσω-
πικό των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της
χώρας, για τα θέµατα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιε) διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία

δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς χάριν των πιστω-
τικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, για τον σκοπό ε-
νηµέρωσης των αρχείων δεδοµένων που τηρούν. Για την
ενηµέρωση των αρχείων δεδοµένων της παρούσας περί-
πτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοι-
χεία και πληροφορίες φορολογουµένων: ιεα) ως προς τα
φυσικά πρόσωπα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλ-
λεται η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το όνοµα, το
επώνυµο, το όνοµα και επώνυµο πατέρα, το όνοµα και ε-
πώνυµο µητέρας και ο ταχυδροµικός κώδικας, ιεβ) ως
προς τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, ο
Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήµατος, η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος
και η έδρα,
ιστ) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επι-

χειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των
συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος
είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από
κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµε-
σα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτο-
χος, στοιχεία και πληροφορίες µητρώου φορολογουµέ-
νων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµα-
τος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοί-
κηση για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Ως στοιχεία και πληροφορίες µητρώου για την εφαρµο-
γή της παρούσας νοούνται τα στοιχεία και οι πληροφο-
ρίες που τηρούνται στο Υποσύστηµα Μητρώου Φορολο-
γουµένων της Φορολογικής Διοίκησης,
ιζ) εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµα-

τείας Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, σχετικά µε στοιχεία µητρώου και
οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραµµένες στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, καθώς και στους ελε-
γκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.

1α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή, δύναται να ορίζεται αποζηµίωση για το δι-
οικητικό κόστος, που η Φορολογική Διοίκηση αναλαµβά-
νει κατά τη χορήγηση των στοιχείων στα πρόσωπα των
περ. ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση προσ-
διορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζη-
µίωσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.

1β. Από τον περιορισµό της παρ. 1, αναφορικά µε τα
στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παρ. 1 οφείλουν να
τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά απο-
καλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επι-
χειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των
συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος
είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από
κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµε-
σα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτο-
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χος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες
µητρώου φορολογουµένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., όνοµα, ε-

πώνυµο, όνοµα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και επώνυµο
µητέρας, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη
στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επι-
κοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου) και 
β) για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες:

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επωνυµία, διακριτικός τίτλος, πλήρη
στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επι-
κοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου).

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτη-
µένο προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωποποιηµένα στοιχεία ανά Α.Φ.Μ., κα-
θώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη
Φορολογική Διοίκηση, µε την υποχρέωση χρήσης αυτών,
αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύµφω-
να µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38).

2α. Τα πρόσωπα της παρ. 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτη-
µένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης ή σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιηµένα στοιχεία
ανά Α.Φ.Μ., καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία
τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, µε την υποχρέωση
χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο
ζητούνται, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, ειδικότερα, µε σκοπό
τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συ-
στηµάτων και εφαρµογών των φορέων του δηµόσιου το-
µέα, κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η διαλειτουργικότητα του πρώτου
εδαφίου διενεργείται µετά από τη ρητή και ειδική έγγρα-
φη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των
δεδοµένων για τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των
ως άνω φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλει-
τουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα
του πρώτου εδαφίου διενεργείται σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συ-
γκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, για τη δια-
βίβαση των δεδοµένων µεταξύ των ως άνω φορέων α-
παιτείται αίτηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ
υποχρεούται να απαντήσει µέσα σε έναν (1) µήνα από
την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα
δεδοµένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πα-
ρόντος.

3. Τα πρόσωπα, τα οποία λαµβάνουν γνώση απόρρη-
των στοιχείων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε το παρόν, ο-
φείλουν να τηρούν το απόρρητο. Η χρήση των πληροφο-
ριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και µόνο για την
επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χορηγήθηκαν.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, κάθε πρόσωπο στο οποίο
περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία προστα-
τεύονται από το φορολογικό απόρρητο, οφείλει να µην
τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογική Διοί-
κηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και
περιλαµβάνουν τέτοιες πληροφορίες ή στοιχεία.

5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο
είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτή-
σεως, µε τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκα-
τάθεση του φορολογούµενου, η οποία δύναται να ανα-
κληθεί.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή προσδιορίζονται η εφαρµογή του πλαισίου
και των πολιτικών ασφαλείας του Υπουργείου Οικονοµι-
κών για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου α) από
τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και της περ. α΄ της
παρ. 1 και β) από τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων,
πλην της περ. α΄, της παρ. 1, καθώς και το σύστηµα κα-
ταχώρισης και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων
στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός
της Φορολογικής Διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του
Διοικητή και των αρµόδιων υπουργών για τα θέµατα έ-
ρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας και για τα θέµατα
ελέγχου της αγοράς καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος,
το είδος και το πλήθος των στοιχείων µητρώου και οικο-
νοµικών στοιχείων που διαβιβάζονται στη Γενική Γραµ-
µατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγο-
ράς, δυνάµει της περ. ιζ΄ της παρ. 1.

Άρθρο 17Α 
Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πλη-
ροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση από
τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται στο άρθρο 2
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26), συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παρα-
πτώµατα της παράβασης καθήκοντος και της παραβία-
σης της υποχρέωσης εχεµύθειας, τα οποία µπορεί να ε-
πισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης κατά τις περ.
γ΄ και η της παρ. 1 του άρθρου 107 και την περ. η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα αυτού.

2. Με απόφαση του Διοικητή επιβάλλεται στα πρόσω-
πα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το
απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και
πληροφορίες που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση
και περιήλθαν σε γνώση τους, πρόστιµο ύψους από χίλια
(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περι-
στάσεις. Το ανωτέρω πρόστιµο διαγράφεται, εάν το πρό-
σωπο, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε µε α-
µετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθη-
κε µε αµετάκλητο βούλευµα, λόγω της ανυπαρξίας των
πραγµατικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την α-
ντικειµενική υπόσταση του συγκεκριµένου παραπτώµα-
τος.

3. Η µη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό ή
τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες δια-
χειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονοµικών, τιµωρεί-
ται µε πρόστιµο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευ-
ρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία
µε απόφαση του Διοικητή.

4. Για την επιβολή των κυρώσεων των παρ. 1 έως και 3
απαιτείται προηγούµενη ακρόαση του προσώπου, στο ο-
ποίο επιβάλλεται.
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5. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από το
ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιο του αρχι-
κώς επιβληθέντος.

6. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται η ειδικότερη
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο ανα-
γκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ V
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 18 
Υποβολή φορολογικής δήλωσης

1. α) Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων
υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική
Διοίκηση κατά τον χρόνο που προβλέπεται από την οι-
κεία φορολογική νοµοθεσία.
β) Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οπο-

τεδήποτε µέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορ-
θωτικού προσδιορισµού του φόρου από τη Φορολογική
Διοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της
Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορι-
σµού του φόρου.
γ) Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται

µέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλη-
σης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14, έχει όλες τις
συνέπειες της εκπρόθεσµης δήλωσης.
δ) Εάν η εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβληθεί

µετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλη-
σης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 και µέχρι την
κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορι-
σµού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς
καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του
προστίµου του άρθρου 54, πρόστιµο που ισούται µε το
ποσό του προστίµου της παρ. 2 του άρθρου 58, της παρ.
2 του άρθρου 58Α ή της παρ. 1 του άρθρου 59, κατά πε-
ρίπτωση. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης, σύµφω-
να µε την παρούσα περίπτωση µε επιφύλαξη.
ε) Εξαιρουµένων των δηλώσεων παρακρατούµενων

φόρων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, εφόσον η
προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες από τον προσδιορισµό του φόρου, το επιβληθέν
σύµφωνα µε την περ. δ΄ πρόστιµο περιορίζεται στο εξή-
ντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. 
στ) Φόροι, πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά,

που έχουν προσδιορισθεί κατά τις περ. δ΄ και ε΄ δεν δια-
γράφονται ούτε συµψηφίζονται ή επιστρέφονται.
Με απόφαση του Διοικητή δύναται να καθορίζεται κά-

θε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
2. Με αποφάσεις του Διοικητή ορίζονται:
α) η µορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να ανα-

γράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν συνο-
δευτικά έγγραφα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής,
δ) ο τρόπος µε τον οποίο αυτή υπογράφεται, 
ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοι-

χεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία
σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

3. Ο φορολογούµενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά
ανίκανου, ο νόµιµος εκπρόσωπός του, και, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, ο νόµιµος εκ-

πρόσωπος ή ο φορολογικός εκπρόσωπός τους, βεβαιώ-
νει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλω-
σης µε την υπογραφή του.

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 µέσα στην προθεσµία 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.α) Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται
οποτεδήποτε µέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσ-
διορισµού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή µέ-
χρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής
Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισµού του φό-
ρου.
β) Τροποποιητική φορολογική δήλωση που υποβάλλε-

ται µέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρό-
σκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14, έχει ό-
λες τις συνέπειες της εκπρόθεσµης δήλωσης.
γ) Εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβλη-

θεί µετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρό-
σκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 και µέχρι
την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισµού του φόρου,
εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλ-
λεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίµου του άρ-
θρου 54, πρόστιµο που ισούται µε το ποσό του προστί-
µου της παρ. 1 του άρθρου 58, της παρ. 2 του άρθρου
58Α ή της παρ. 2 του άρθρου 59, κατά περίπτωση. Για
τον υπολογισµό του ανωτέρω προστίµου λαµβάνεται ως
βάση υπολογισµού το ποσό της διαφοράς µεταξύ του
φόρου που προκύπτει µε βάση την υποβαλλόµενη τρο-
ποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύ-
πτει µε βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και τις
τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω µεταξύ
υποβληθεί. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύµ-
φωνα µε την παρούσα περίπτωση µε επιφύλαξη.
δ) Εξαιρουµένων των δηλώσεων παρακρατούµενων

φόρων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, εφόσον η
προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες από τον προσδιορισµό του φόρου, το επιβληθέν
σύµφωνα µε την περ. γ΄ πρόστιµο περιορίζεται στο εξή-
ντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος.
ε) Φόροι, πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά

που προσδιορίζονται κατά τις περ. γ΄ και δ΄ δεν διαγρά-
φονται ούτε συµψηφίζονται ή επιστρέφονται.
Με απόφαση του Διοικητή δύναται να καθορίζεται κά-

θε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 1Α του άρθρου 50 του

Κ.Φ.Ε. η τροποποιητική φορολογική δήλωση και η συνο-
δευτική έκθεση ελέγχου υποβάλλονται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση
της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου στον
πρώτο υπαγόµενο στον φόρο, κατά παρέκκλιση των παρ.
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1 έως και 3 του παρόντος. Αν η πράξη διορθωτικού προσ-
διορισµού του φόρου εκδίδεται εντός του πέµπτου έ-
τους της προθεσµίας παραγραφής του σχετικού δικαιώ-
µατος της Φορολογικής Διοίκησης βάσει του άρθρου 36,
η προθεσµία έκδοσης προσδιορισµού φόρου ως προς
τον δεύτερο υπαγόµενο στον φόρο, κατόπιν υποβολής
της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου, πα-
ρατείνεται έως και έναν (1) µήνα από τη λήξη της προθε-
σµίας για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και
της συνοδευτικής έκθεσης ελέγχου, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 36. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, που
προκύπτει, προς τον δεύτερο υπαγόµενο στον φόρο δεν
παραγράφεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 42, πριν α-
πό την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υ-
ποβολής της τροποποιητικής δήλωσης της παρούσας.
Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συµψηφισµό φό-
ρου στον δεύτερο υπαγόµενο στον φόρο είναι η εξόφλη-
ση από τον πρώτο υπαγόµενο στον φόρο, του φόρου
που προέκυψε από τη διόρθωση των κερδών των µεταξύ
τους ενδοοµιλικών συναλλαγών. Αν µετά από αµφισβή-
τηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού από τον
πρώτο υπαγόµενο στον φόρο εκδοθεί απόφαση του άρ-
θρου 63 ή του άρθρου 63Β ή πρακτικό της Επιτροπής Ε-
ξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου
16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) ή δικαστική απόφαση, διε-
νεργείται, µε πρωτοβουλία της Φορολογικής Διοίκησης,
η ανάλογη κάθε φορά διόρθωση και στα κέρδη του δεύ-
τερου υπαγόµενου στον φόρο συνδεδεµένου προσώ-
που, η προθεσµία για την έκδοση της σχετικής πράξης
προσδιορισµού φόρου παρατείνεται για τρεις (3) µήνες
από την κοινοποίηση της σχετικής, σύµφωνα µε τα πα-
ραπάνω, απόφασης και για τα δύο υπαγόµενα στον φό-
ρο πρόσωπα και αναζητούνται αµελλητί τυχόν επιστρο-
φές φόρου κατά τα οριζόµενα στα εδάφια πρώτο έως και
τέταρτο. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να ορίζεται
κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

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 Διοικητής δύναται να
δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φο-
ρολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλα-
ξη µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την υποβολή της
δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή
παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας απάντησης, ο
φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοι-
κητική Διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 63.

2. Οµοίως, µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι α-
φορά τον χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία,
σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση µε τυ-
χόν εφαρµοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. Ειδικά προ-
κειµένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγο-
ρία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα για τη φορολογία ή κατηγορία
αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της
είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επι-
φύλαξης από τον Διοικητή, ο φόρος που τυχόν καταβλή-

θηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 42. 

3. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

TMHMA VI
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 21
Φάκελος τεκµηρίωσης

1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο
άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τη µεταξύ τους µεταφο-
ρά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κ.Φ.Ε., τα συνδεδε-
µένα πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2
του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίω-
σης. Φάκελο Τεκµηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και
οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους µε το
κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα πρόσωπα του κεντρικού
τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά πρό-
σωπα και νοµικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλα-
γές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην
αλλοδαπή.

2. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 απαλλάσσονται από την υ-
ποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών

ανέρχονται µέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς,
όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει
τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ανά φορολογικό
έτος, ή
β) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών

ανέρχονται µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς,
όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ανά φορολογικό έ-
τος.

3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης, που αποτελείται κατά πε-
ρίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον
Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λή-
ξη της προθεσµίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος και συνοδεύεται από Συνοπτικό
Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονι-
κά στη Φορολογική Διοίκηση µέσα στην ίδια προθεσµία.
Τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν Συνοπτικό
Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφό-
σον δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις των περ. α΄ και β΄
της παρ. 2.

4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υ-
πόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο υφί-
σταται υποχρέωση διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων και στοιχείων) του αντίστοιχου φορολογικού έ-
τους. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση της
Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή του σχε-
τικού αιτήµατος από τον υπόχρεο.

5. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης της παρ. 3 περιλαµβάνει ει-
δικό κεφάλαιο, όπου περιγράφονται γεγονότα που έ-
χουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που
παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε ο-
ποιαδήποτε µεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υπο-
κείµενος στον φόρο οφείλει να ενηµερώνει τον φάκελο
έως το τέλος του φορολογικού έτους µέσα στο οποίο η
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παραπάνω µεταβολή λαµβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη
των ανωτέρω, οι Φάκελοι Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών της παρ. 3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για το επόµενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιη-
θούν, ενσωµατώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η
επικαιροποίηση του φακέλου γίνεται µέσα σε τέσσερις
(4) µήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, κατά τη
διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίη-
σης. Με απόφαση του Διοικητή, είναι δυνατός ο καθορι-
σµός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες,
όσον αφορά το περιεχόµενο των Φακέλων Τεκµηρίωσης,
είτε σε ετήσια, είτε σε µόνιµη βάση.

6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται και εξειδι-
κεύονται το ακριβές περιεχόµενο και τα στοιχεία που πε-
ριέχονται στον Φάκελο Τεκµηρίωσης, τον Βασικό Φάκε-
λο Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και
τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κα-
τά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται µη πλή-
ρεις ή µη επαρκείς, οι αποδεκτές µέθοδοι καθορισµού
των τιµών των συναλλαγών και οι µέθοδοι καθορισµού
του αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου κέρ-
δους. Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η µέθο-
δος υπολογισµού του κύκλου εργασιών και των αντίστοι-
χων λογιστικών προτύπων, όπως, επίσης, απλουστευµέ-
νη διαδικασία για πολύ µικρές και µικρές οντότητες, ό-
πως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251), καθώς και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκ-
µηρίωσης για πολύ µικρές οντότητες.

Άρθρο 22
Προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης

1. Συνδεδεµένα πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ΄
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., µόνιµες εγκαταστάσεις αλλο-
δαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές
τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τα συνδεδεµένα πρό-
σωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και µό-
νιµες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελλη-
νική επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Διοικητή
αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγη-
ση συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλ-
λαγών τους µε συνδεδεµένα πρόσωπα.

2. Αντικείµενο της προέγκρισης της παρ. 1 αποτελεί το
ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων, που χρησιµοποιούνται
για τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών,
κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιό-
δου. Τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν, κυρίως, τη χρησι-
µοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρι-
σης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς
και τις κρίσιµες παραδοχές για τις µελλοντικές συνθή-
κες. Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί, επίσης, να α-
ποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα, που α-
φορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα
πρόσωπα.

3. α) Ο Διοικητής εξετάζει την αίτηση και την αποδέχε-
ται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται µέσα
σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την υποβολή της αίτησης
προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης,
σε περίπτωση αίτησης για µονοµερή προέγκριση, και κοι-
νοποιείται στους αιτούντες. Η µονοµερής προέγκριση
µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης δεν εφαρµόζε-
ται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ι-
σχύος της απόφασης προέγκρισης δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Με απόφαση του Διοικητή

µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση
της απόφασης του πρώτου εδαφίου που δεν µπορεί, πά-
ντως, να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) µήνες από την
υποβολή της αίτησης.
β) Σε περίπτωση αίτησης για διµερή ή πολυµερή προέ-

γκριση, µπορεί να περιέχεται και αίτηµα εφαρµογής της
απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έ-
τος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως ρήτρα ανα-
δροµικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγµα-
τικών περιστατικών των ετών, για τα οποία ζητείται η α-
ναδροµική ισχύς µε τα πραγµατικά περιστατικά της υπό
εξέταση αίτησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι ο-
ποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβο-
λή του αιτήµατος:
βα) να µην έχει παραγραφεί το δικαίωµα της Φορολο-

γικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισµού φό-
ρου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και
ββ) να µην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο ε-

ντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά
έτη.

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.
Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαµ-
βάνεται ρήτρα αναδροµικής ισχύος, ο φορολογικός έ-
λεγχος των συναλλαγών των ετών, τα οποία καταλαµβά-
νονται από την εν λόγω ρήτρα, περιορίζεται στην επαλή-
θευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην απόφαση προέ-
γκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των πραγµατικών περι-
στατικών των ετών που καταλαµβάνει µε τα πραγµατικά
περιστατικά των συναλλαγών για τα οποία ζητήθηκε η
προέγκριση. Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και δια-
φύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες διατά-
ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεού-
ται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης που αφο-
ρούν την απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστη-
µα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης λογι-
στικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) κάθε φορολογι-
κού έτους, το οποίο αφορά η απόφαση προέγκρισης.

5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήπο-
τε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης από
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον
Διοικητή, 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 οριζόµενων 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 διόρθωσης των κερδών συν-
δεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ί-
διου φορολογουµένου. Ο Διοικητής εκδίδει απόφαση για
την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης, η
οποία κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτε-

15



λέσµατα που ορίζονται στην παρ. 4, αρχής γενοµένης α-
πό την έκδοσή της.

6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από
τον Διοικητή κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλου-
θες 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

τον Διοικητή 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 παρ. 5. Σε περίπτωση ακύρωσης, η
ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό
σηµείο που ορίζεται µε την απόφαση ακύρωσης.

8. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται τα ειδικότερα
θέµατα, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των
παρ. 1 έως και 7 και, συγκεκριµένα, η διαδικασία για την
προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης,
την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το
ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης, οι ό-
ροι και προϋποθέσεις αναδροµικής ισχύος της απόφα-
σης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία
συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές αλλοδαπών εµπλε-
κόµενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόµενο των απο-
φάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα.

9. Αν από απόφαση προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοο-
µιλικής τιµολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής
τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθό-
ντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρι-
σης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εµπρόθεσµα µέ-
σα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποί-
ηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούµενο.

ΤΜΗΜΑ VII
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23 
Εξουσίες της 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 αρχεία (βι-
βλία και στοιχεία) και στοιχεία γνωστοποιήσεων και πα-
ρόµοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορο-
λογούµενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκατα-
στάσεις και µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για
τη διενέργεια επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφω-
να µε τις διαδικασίες και χρησιµοποιώντας µεθόδους
που προβλέπονται στον Κώδικα.

2. Ο έλεγχος που διενεργείται από τη Φορολογική Δι-
οίκηση, σύµφωνα µε την παρ. 1, είναι δυνατόν να έχει τη
µορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορο-
λογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:
α) Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να διενεργεί φορο-

λογικό έλεγχο από τα γραφεία της µε βάση τις δηλώσεις
και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούµε-
νος, τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τα
έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της
ή µε βάση τα λογιστικά αρχεία που προσκοµίζονται από
τον φορολογούµενο, κατόπιν σχετικής έγγραφης πρό-
σκλησης της Φορολογικής Διοίκησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 14.
β) Η απόφαση (εντολή) της Φορολογικής Διοίκησης

για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου που εκδίδεται
σύµφωνα µε το άρθρο 25, πρέπει, στην περίπτωση πλή-
ρους επιτόπιου ελέγχου, να κοινοποιείται στον φορολο-
γούµενο µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε
άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να
διενεργείται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Με πράξη
του Διοικητή είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επι-
τόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη ειδο-
ποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έ-
χει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Ο Διοικητής δύναται, µε α-
πόφασή του, να ορίζει λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσας περίπτωσης.

3. Ο Διοικητής µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει ειδι-
κό τρόπο διενέργειας των ελέγχων, ενδεδειγµένες ελε-
γκτικές επαληθεύσεις, για ορισµένες ή και για όλες τις
κατηγορίες των υπόχρεων, ανάλογα και µε το αντικείµε-
νο δραστηριότητας και το ύψος των οικονοµικών δεδο-
µένων, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά
τον έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 24 
Πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αντίγραφα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχεί-
ων), καθώς και των λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φο-
ρολογούµενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή α-
ντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αρνεί-
ται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόµενος από
τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος για τη διενέργεια
του ελέγχου προβαίνει σε σχετική επισηµείωση επί των
εγγράφων. Ο οριζόµενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρο-
να να απαιτεί από τον φορολογούµενο ή τον φορολογι-
κό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διε-
νεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερω-
τήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διε-
νέργεια του φορολογικού ελέγχου.

2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρο-
νική µορφή, η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα πρό-
σβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόµενα αρχεία. Ειδικότε-
ρα, ο φορολογούµενος υποχρεούται να παράσχει κάθε
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απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση
στον οριζόµενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης,
ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και τη µορ-
φή των δεδοµένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν
και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον
φορολογούµενο, οι οποίες σχετίζονται µε την αποθή-
κευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων, εφόσον
αυτό ζητηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Η Φορολογι-
κή Διοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρ-
χεία σε αναγνώσιµη 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.

4. Για την εφαρµογή της παρ. 3 συντάσσεται έκθεση
κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της
Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και
τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τον παρόντα κατά τη διε-
νέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή
λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νοµικών προσώπων
και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από ο-
ποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησής
τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της έκ-
θεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούµενο ή
στα λοιπά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση
άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η
έκθεση θυροκολλάται. Ο φορολογούµενος δικαιούται να
λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων µε
δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και
λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούµενου δεν απαιτεί-
ται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.

Άρθρο 25
Είσοδος σε εγκαταστάσεις

1. Ο οριζόµενος ή οι οριζόµενοι από τη Φορολογική Δι-
οίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υ-
πάλληλος ή υπάλληλοι φέρουν έγγραφη εντολή διενέρ-
γειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκ-
δοθεί από τον Διοικητή ή από εξουσιοδοτηµένα από αυ-
τόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και η οποία περι-
λαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου ή των υπαλλή-

λων, στους οποίους έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγ-
χος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση

και τον Α.Φ.Μ. του φορολογούµενου, αν αυτός έχει απο-
δοθεί στον φορολογούµενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φο-

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

κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δη-

µοσιεύεται.
2. Ο οριζόµενος ή οι οριζόµενοι από τη Φορολογική Δι-

οίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υ-
πάλληλος ή υπάλληλοι πρέπει να επιδεικνύουν το δελτίο
ταυτότητάς τους και την εντολή φορολογικού ελέγχου
πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις

εγκαταστάσεις του φορολογούµενου, κατά το επίσηµο
ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης, και µπορεί
να παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολο-
γική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό
έλεγχο και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργασίας, εφό-
σον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του
φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνε-
ται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η
είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται
µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος
πραγµατοποιείται µόνο µε την παρουσία δικαστικού λει-
τουργού.

4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που
προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παραταθεί άπαξ κα-
τά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι (6) ακό-
µη µήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου
φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης, για την οποία έχει ή-
δη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν
νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική
οφειλή υπερβαίνει αυτή που είχε προσδιορισθεί κατόπιν
του αρχικού ελέγχου. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε
στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να είναι γνωστό στη
Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγ-
χο.

6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται
πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου ή
των οριζόµενων για τη διενέργεια του φορολογικού ε-
λέγχου υπαλλήλου ή υπαλλήλων της Φορολογικής Διοί-
κησης. Οι οριζόµενοι υπάλληλοι δεν δύνανται να µετακι-
νούν βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη
διάθεσή τους σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούµε-
νος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή και ακριβή α-
ντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24.
Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι
δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις ένα-
ντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορο-
λογούµενο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλα-
βή. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα τα α-
ναφερόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 24. 

7. Ειδικά προκειµένου για τον µερικό επιτόπιο έλεγχο
σε φορολογούµενους ορισµένης περιοχής ή και δραστη-
ριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας
του ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 1,
µπορεί να περιλαµβάνει, αντί των στοιχείων των περ. γ΄
και δ΄, την περιοχή του ελέγχου ή και το είδος των δρα-
στηριοτήτων των φορολογουµένων. Ο χρόνος διενέρ-
γειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, µπορεί να εί-
ναι και εκτός του επισήµου ωραρίου της Φορολογικής Δι-
οίκησης.

8. Ο οριζόµενος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκη-
σης µπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο,
να ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής Α-
στυνοµίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου
και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται
να παρέχουν αυτή τη συνδροµή, κατά τον χρόνο και
στον τόπο που ζητείται.

Άρθρο 26 
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
επιλέγονται µε απόφαση του Διοικητή µε βάση κριτήρια
ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτε-
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ρικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, µε βάση άλλα
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή και δεν
δηµοσιοποιούνται.

2. α) Με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται έως
το τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτε-
δήποτε, καθορίζεται ο αριθµός των µερικών ή και πλή-
ρων ελέγχων που θα διενεργούνται µέσα στο επόµενο
έτος κατά προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πη-
γές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε
βάση άλλα κριτήρια, σύµφωνα µε την παρ. 1, λαµβανο-
µένων υπόψη του αριθµού των ελεγκτών κατά τον χρόνο
έκδοσης της απόφασης και του αριθµού των διενεργηθέ-
ντων ελέγχων κατά τους προηγούµενους δώδεκα (12)
µήνες από τον µήνα έκδοσης της απόφασης. Στην από-
φαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των πλήρων και µερι-
κών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις,
περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία
πενταετία, συµπεριλαµβανοµένου και του έτους έκδο-
σης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται
του ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου
πλήρων και µερικών ελέγχων, αντίστοιχα, των κατά προ-
τεραιότητα ελεγχόµενων υποθέσεων, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα. 
β) Ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό

(75%) των ελέγχων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της περ. α΄ αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταί-
ων τριών (3) ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσµία υ-
ποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Οι έλεγχοι
του πρώτου εδαφίου µπορούν να επεκτείνονται στα δύο
προηγούµενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογι-
κά έτη ή χρήσεις, µε βάση κριτήρια κατά τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο.

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 τον συνολικό

όγκο 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 Διοικητή καθορίζονται το ειδικότε-
ρο περιεχόµενο των τεχνικών ελέγχου της παρ. 1, ο τρό-
πος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 28 
Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον
φορολογούµενο σηµείωµα διαπιστώσεων µε τα αποτε-

λέσµατα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισµό φόρου, ο οποίος πρέπει να εί-
ναι πλήρως αιτιολογηµένος. Ο φορολογούµενος δύνα-
ται να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων, στα
οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Ο
φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγ-
γράφως τις απόψεις του, σχετικά µε τον προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισµό φόρου, µέσα σε είκοσι (20) η-
µέρες από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίη-
σης.

2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, µέσα σε ένα (1)
µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του
φορολογούµενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούµε-
νος δεν υποβάλει τις απόψεις του, από την εκπνοή της
προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 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 Διοικητή.

Άρθρο 28Α
Έλεγχος υποθέσεων που διαβιβάζονται 

από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος

1. Για τις υποθέσεις που διαβιβάζονται στη Φορολογι-
κή Διοίκηση από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος (εφεξής «Υπηρεσία»), διενεργείται έλεγχος
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατά παρέκκλιση δε του
άρθρου 28, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε προσω-
ρινό και οριστικό προσδιορισµό φόρου ως ακολούθως:
Μέσα σε έναν (1) µήνα από τη διαβίβαση της πορισµατι-
κής έκθεσης της Υπηρεσίας, των σχετικών εγγράφων
και των προσκοµισθέντων από τον ελεγχόµενο στοιχεί-
ων, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον
φορολογούµενο αντίγραφο αυτής, σηµείωµα διαπιστώ-
σεων µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και τον προσωρι-
νό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου, βάσει της πορισµα-
τικής έκθεσης της Υπηρεσίας.

2. Ο φορολογούµενος δύναται να λαµβάνει αντίγραφα
των εγγράφων, στα οποία βασίζεται ο προσωρινός διορ-
θωτικός προσδιορισµός φόρου και να διατυπώσει εγγρά-
φως τις απόψεις του σχετικά µε αυτόν µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστο-
ποίησης.

3. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του
φορολογούµενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούµε-
νος δεν υποβάλει τις απόψεις του, µετά την εκπνοή της
προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 2. Το εν λόγω διά-
στηµα δύναται να παρατείνεται αιτιολογηµένα για έναν
(1) επιπλέον µήνα ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της
υπόθεσης, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης προς την Υ-
πηρεσία.

4. Σε περίπτωση που, µέσα στην προθεσµία των είκοσι
(20) ηµερών της παρ. 2, ο φορολογούµενος προσκοµίσει
νέα στοιχεία στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία της Φο-
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ρολογικής Διοίκησης, η τελευταία δύναται να τα διαβιβά-
ζει στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση. Η Υπηρεσία υπο-
χρεούται να αποστείλει στην αρµόδια ελεγκτική υπηρε-
σία της Φορολογικής Διοίκησης εγγράφως τις απόψεις
της επί των νέων αυτών στοιχείων µέσα σε έναν (1) µή-
να από την ηµεροµηνία λήψης του φακέλου. Εφόσον ο
φορολογούµενος προσκοµίσει εµπρόθεσµα νέα στοιχεία
στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία της Φορολογικής Διοί-
κησης, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο και δεύ-
τερο δεν προσµετράται στην αναφερόµενη στην παρ. 3
προθεσµία των τριών (3) µηνών για την έκδοση της ορι-
στικής πράξης προσδιορισµού φόρου, η οποία σε καµία
περίπτωση δεν υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις (4) ή,
κατόπιν αιτιολογηµένης παράτασης, τους πέντε (5) µή-
νες από τη λήψη των νέων αυτών στοιχείων από τη Φο-
ρολογική Διοίκηση.

5. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του
φόρου εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου, την οποία συ-
ντάσσει η Φορολογική Διοίκηση και περιλαµβάνει εµπε-
ριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοι-
χεία και τις διατάξεις που έλαβε υπόψη της για τον
προσδιορισµό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση ελέγχου
κοινοποιούνται στον φορολογούµενο.

6. Οι διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου κα-
θορίζονται µε απόφαση του Διοικητή.

Άρθρο 29
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή

1. Ως προς την αµοιβαία διοικητική συνδροµή, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ταυτόχρονων φορολογικών ελέγ-
χων, εφαρµόζονται τα Κεφάλαια Α΄ έως και Η΄ του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163), ο ν. 4153/2013 (Α΄ 116) για την
κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (Ο.Ο.Σ.Α.), σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συν-
δροµή σε φορολογικά θέµατα, οι διεθνείς συµβάσεις, ό-
πως κυρώνονται και ισχύουν µε τις διατάξεις εφαρµογής
τους και τα σχετικά σχόλια του Ο.Ο.Σ.Α., καθώς και η νο-
µοθεσία σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή.
Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που αφο-
ρούν τη συµµόρφωση µε τους κανόνες υποβολής στοι-
χείων και δέουσας επιµέλειας από τα Δηλούντα Ελληνι-
κά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα εφαρµόζεται από τη Φο-
ρολογική Διοίκηση ο Κώδικας.

2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής και επιβολής του
ν. 4170/2013 και διασφάλισης της λειτουργίας της διοι-
κητικής συνεργασίας που θεσπίζει, θεσπίζεται η πρόσβα-
ση της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολο-
γικών αρχών, δυνάµει του ίδιου νόµου, στους µηχανι-
σµούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο άρθρο 13, την παρ. 4 του άρθρου
14 και τα άρθρα 20, 21 και 30 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

3. Με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή µπορεί
να ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα της πρόσβασης της
Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών
αρχών στους µηχανισµούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα
και τις πληροφορίες της παρ. 2.

4. Με απόφαση του Διοικητή µπορεί να ορίζονται ειδι-
κότερα θέµατα των φορολογικών ελέγχων βάσει του
πλαισίου της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

TMHMA VIII
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 30 
Προσδιορισµός φόρου

1. Πράξη προσδιορισµού φόρου είναι η πράξη µε την
οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή
απαίτησης του φορολογούµενου για µια (1) ή περισσότε-
ρες φορολογικές περιόδους ή για ένα (1) ή περισσότερα
φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για µια (1)
ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη
προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φο-
ρολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούµενου. Η
πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο
ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφα-
ση του Διοικητή καθορίζονται τα βιβλία στα οποία γίνε-
ται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι ε-
ξαιρέσεις από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

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, καταβάλ-
λοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούµενος επι-
στροφή του υπερβάλλοντος φόρου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 42. Ο άµεσος προσδιορισµός φόρου, που προκύπτει
από την τροποποιητική δήλωση, υποκαθιστά τον αρχικό
άµεσο προσδιορισµό φόρου.

Άρθρο 32
Διοικητικός προσδιορισµός φόρου

1. Στις περιπτώσεις που κατά τη φορολογική νοµοθε-
σία η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσο προσδιορι-
σµό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοι-
κητικού προσδιορισµού φόρου.

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

Άρθρο 33 
Εκτιµώµενος προσδιορισµός φόρου

Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος, παρά την υπο-
χρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση, σύµφωνα
µε τη φορολογική νοµοθεσία, δεν την υποβάλει, η Φορο-
λογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου
προσδιορισµού φόρου, ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη,
µε βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διά-
θεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του
φορολογούµενου, την άσκηση της επαγγελµατικής ή ε-
πιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή οµοειδείς επιχει-
ρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ο Διοικη-
τής δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά µε τον τρόπο
προσδιορισµού της κατ' εκτίµηση φορολογητέας ύλης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου. Εάν, µετά την έκδοση της πράξης
αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλει φορολογική δήλω-
ση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Άρθρο 34 
Διορθωτικός προσδιορισµός φόρου

1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, µετά α-
πό 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 που εκδίδεται κατό-
πιν πλήρους φορολογικού ελέγχου υπόκειται σε µεταγε-
νέστερη διόρθωση, µόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία,
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 25.  

2. 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 εκδίδει πρά-
ξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µόνο εφόσον κά-
νει αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση.

3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδο-
ση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και στην
περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από
τον φορολογούµενο και δεν έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώ-
µενου προσδιορισµού φόρου.

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,
ο φορολογούµενος δύναται να προσφύγει κατά της πρά-
ξης προληπτικού προσδιορισµού φόρου απευθείας ενώ-

πιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου αµφισβητώ-
ντας τη συνδροµή των περιστάσεων που δικαιολογούν
την έκδοση της πράξης προληπτικού προσδιορισµού φό-
ρου.

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 οφειλής.

3. Ο προληπτικός προσδιορισµός φόρου ακολουθείται
από διορθωτικό προσδιορισµό φόρου µέσα σε ένα (1) έ-
τος από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης προληπτι-
κού 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
έτους, εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής
δήλωσης. Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία
προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκ-
δοση της πράξης του πρώτου εδαφίου µπορεί να γίνει ε-
ντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του ο-
ποίου λήγει η προθεσµία υποβολής της τελευταίας δή-
λωσης.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 παρατείνε-
ται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν, εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας πα-

ραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση
ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης
νέα στοιχεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 25
σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε
κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορο-
λογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή
εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει
φορολογική οφειλή και µόνο για το ζήτηµα στο οποίο α-
φορούν, για περίοδο ενός (1) έτους από τη λήξη της πε-
νταετίας,
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
(1) έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Δι-
οίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθη-

µα ή µέσο, για περίοδο ενός (1) έτους µετά την έκδοση
απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδο-
ση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, και µόνο για το
ζήτηµα, το οποίο αφορά,
δ) για όσο διάστηµα διαρκεί η προθεσµία υποβολής αι-

τήµατος Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού (Δ.Α.Δ.)
του άρθρου 63Α, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες
διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής αι-
τήµατος Δ.Α.Δ., και µόνο για την υποβολή και αποδοχή
του σχετικού αιτήµατος, καθώς επίσης και εφόσον υπο-
βληθεί τέτοιο αίτηµα, για όσο χρόνο διαρκεί η Δ.Α.Δ. και
µόνο για το ζήτηµα το οποίο αφορά ή σχετίζεται µε αυ-
τή. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Αµοιβαίου Διακα-
νονισµού, παρατείνεται για ένα (1) έτος µετά την έκδο-
ση της απόφασης η περίοδος παραγραφής του δικαιώµα-
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τος του Δηµοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητι-
κού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
µε έρεισµα την απόφαση αυτή και µε σκοπό τη συµµόρ-
φωση µε αυτήν, 
ε) εάν υποβληθεί αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση,

σύµφωνα µε το άρθρο 63Β ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ά-
µεσος προσδιορισµός φόρου, πράξη προσδιορισµού φό-
ρου ή πράξη επιβολής προστίµου χωρίς αίτηση του φο-
ρολογούµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 63Β, για περίοδο
ενός (1) έτους µετά την έκδοση της πράξης ακύρωσης ή
τροποποίησης του άρθρου 63Β, και µόνο για το ζήτηµα,
το οποίο αφορά.

3.α) Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µπορεί να εκδοθεί ε-
ντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του ο-
ποίου λήγει η προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης ή
της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται
η υποβολή περισσότερων δηλώσεων: 
αα) σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν έχει υ-

ποβάλει δήλωση εντός της περιόδου που αναφέρεται
στην παρ. 1, 
αβ) σε περίπτωση που µετά την πενταετία περιέλθουν

σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής
Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα µπο-
ρούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας
και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυ-
τήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούµενου άµε-
σου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορι-
σµού φόρου και µόνο για το ζήτηµα το οποίο αφορούν.
β) Σε περίπτωση που µετά από την περαίωση ανέλε-

γκτων χρήσεων βάσει ειδικών διατάξεων νόµου ή µετά
από την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισµού φό-
ρου και εντός πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός
του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής αρχικής δήλω-
σης, περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης
νέα στοιχεία, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 25,
οι σχετικές πράξεις προσδιορισµού φόρου και επιβολής
προστίµου, βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου που έχει
διενεργηθεί πριν από την 1η.1.2014 ή βάσει πλήρους ε-
λέγχου που έχει διενεργηθεί από την 1η.1.2014 και µε-
τά, πρέπει να εκδοθούν κατά περίπτωση εντός της πε-
νταετούς προθεσµίας παραγραφής, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 36 ή την παρ. 1 του άρθρου 84 του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151) ή την παρ. 1 του άρθρου 57 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248). Εφόσον περιέλθουν σε γνώση της
Φορολογικής Διοίκησης συµπληρωµατικά στοιχεία κατά
το τελευταίο έτος της αρχικής (πενταετούς) παραγρα-
φής, το δικαίωµα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώ-
σει πράξη προσδιορισµού φόρου παρατείνεται κατά ένα
(1) έτος.

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
Έκδοση και κοινοποίηση πράξης

προσδιορισµού φόρου

Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορι-
σµού φόρου υπογράφεται από τον Διοικητή ή άλλον ειδι-
κά οριζόµενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης. Η
πράξη προσδιορισµού φόρου περιέχει τις εξής πληροφο-
ρίες:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φορολογού-

µενου,
β) τον Α.Φ.Μ. του φορολογούµενου, εφόσον έχει απο-

δοθεί στον φορολογούµενο,
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης,
δ) το είδος της πράξης προσδιορισµού του φόρου και

το αντικείµενο στο οποίο αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,
στ) την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να εξοφλη-

θεί ο φόρος,
ζ) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκη-

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

του προσδιορισµού φόρου, 
θ) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα,
ι) λοιπές πληροφορίες.
Η πράξη προσδιορισµού φόρου κοινοποιείται στο πρό-

σωπο το οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου. Με την
πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου κοινοποι-
είται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου, εκτός α-
πό την περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 34. Ο τύπος των πράξεων προσδιορισµού του
φόρου και της έκθεσης ελέγχου καθορίζεται µε απόφα-
ση του Διοικητή.

Άρθρο 38 
Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

1. Κατά τον προσδιορισµό του φόρου, η Φορολογική
Διοίκηση δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί µε κύριο σκο-
πό ή µε έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση
φορολογικού πλεονεκτήµατος που µαταιώνει το αντικεί-
µενο ή τον σκοπό των εφαρµοστέων φορολογικών δια-
τάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιµώµενων όλων των
σχετικών στοιχείων και περιστάσεων.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, ως «διευθέτηση» νοεί-
ται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συµφωνία, επιχορή-
γηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός. Μια
διευθέτηση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από έ-
να στάδια ή µέρη.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων είναι µη γνήσια στον βαθµό που δεν τίθε-
ται σε εφαρµογή για βάσιµους εµπορικούς λόγους που
απηχούν την οικονοµική πραγµατικότητα. Για τον καθο-
ρισµό του γνήσιου ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή
σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει
αν αυτές αφορούν µία ή περισσότερες από τις εξής, εν-
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δεικτικώς απαριθµούµενες, καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων στα-

δίων από τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι α-
συµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της διευθέτησης
στο σύνολό της,
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται

κατά τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατι-
κή συµπεριφορά,
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει

στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντι-
στάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους,
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα,
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε ση-

µαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντα-
νακλάται στους επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποί-
ους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος, ή στις ταµειακές
ροές του,
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από τον

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

4. Όταν, κατ' εφαρµογή της παρ. 1, διευθετήσεις ή σει-
ρά διευθετήσεων κρίνονται µη γνήσιες, τότε η φορολο-
γική υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών κυ-
ρώσεων, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων που θα τύγ-
χαναν εφαρµογής εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.

5. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικα-
σία εφαρµογής του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 39 
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας
κατά την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., η προσαύξη-
ση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολο-
γούµενος αποδείξει την πραγµατική πηγή αυτής, καθώς
επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόµιµη φορολο-
γία είτε απαλλάσσεται από τον φόρο σύµφωνα µε ειδι-
κές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΧ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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 και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων, ανήκει στην
αρµοδιότητα του Διοικητή.

2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασµό του Δηµο-
σίου των φόρων και των λοιπών εσόδων µπορούν να α-
νατεθούν, µε απόφαση του Διοικητή, σε ένα ή περισσό-
τερα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκα-

ταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρί-
σκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται

στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/2018
(Α΄ 84),
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιο-

δοτούνται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, να παρέ-
χουν υπηρεσίες πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών, κατά τον ορισµό υπ’ αριθµ. 4

του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
ε) την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε

την ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδι-

κασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων πο-
σών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.

3. Ο Διοικητής ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωµα να προ-
βαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ε-
νέργεια που αποσκοπεί, άµεσα ή έµµεσα, στην είσπραξη
φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαµβανοµένων, µεταξύ
άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη
του Δηµοσίου και της άσκησης αγωγής διάρρηξης. Κατά
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η
παρ. 3 του άρθρου 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 41
Καταβολή φόρου

1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά τον χρόνο που προβλέ-
πεται από τον 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 Διοικητή.

3. Σε περίπτωση διορθωτικού ή εκτιµώµενου προσδιο-
ρισµού φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέ-
σα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της πρά-
ξης προσδιορισµού του φόρου στον φορολογούµενο. Σε
περίπτωση προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ο ο-
φειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) ηµέ-
ρες από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης προσ-
διορισµού του φόρου.

4. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικη-
τικού δικαστηρίου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται
σε δύο (2) ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση κα-
ταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµό-
σιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από την κοινο-
ποίηση στον φορολογούµενο της πράξης εκκαθάρισης
του φόρου που προκύπτει µε βάση το διατακτικό της α-
πόφασης και η δεύτερη δόση µέχρι την τελευταία εργά-
σιµη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί. Τα ανωτέρω εφαρ-
µόζονται και για την καταβολή του φόρου βάσει απόφα-
σης Αµοιβαίου Διακανονισµού.

Άρθρο 42 
Επιστροφή φόρου

1. Εάν ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή φό-
ρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συµψηφίσει τους ο-
φειλόµενους από τον φορολογούµενο φόρους µε το πο-
σό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυ-
χόν προκύπτουσας διαφοράς. 
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2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολο-
γούµενο µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την υποβο-
λή έγγραφου αιτήµατος του φορολογούµενου, εκτός ε-
άν προβλέπεται µικρότερο χρονικό διάστηµα από άλλη
διάταξη της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικά για αιτήµα-
τα επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκειµένους µη εγκατεστη-
µένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκη-
ση αποφαίνεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήψη
του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν απαιτείται η προσκό-
µιση συµπληρωµατικών στοιχείων, οπότε η ως άνω προ-
θεσµία παρατείνεται µέχρι οκτώ (8) µήνες.

3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαµβάνεται στην αίτη-
ση επιστροφής του φορολογούµενου, το επιστρεπτέο
ποσό παρακρατείται µε σκοπό τον συµψηφισµό του µε
µελλοντικές οφειλές του φορολογούµενου.

4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλή-
θηκε αχρεωστήτως, παραγράφεται κατά τον χρόνο που
παραγράφεται το δικαίωµα της Φορολογικής Διοίκησης
για έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 αναφορικά µε την αντί-
στοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η
αξίωση προς επιστροφή. Η παραγραφή της αξίωσης για
επιστροφή φόρου που προκύπτει ότι καταβλήθηκε αχρε-
ωστήτως ως αποτέλεσµα έκδοσης πράξης για την ακύ-
ρωση ή την τροποποίηση άµεσου προσδιορισµού ή πρά-
ξης προσδιορισµού του φόρου ή πράξης επιβολής προ-
στίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 63Β, παρατείνεται κατά έ-
να (1) έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης α-
κύρωσης ή τροποποίησης, εφόσον η πράξη ακύρωσης ή
τροποποίησης εκδίδεται εντός του τελευταίου έτους της
προθεσµίας παραγραφής ή µετά από τη συµπλήρωση
του χρόνου παραγραφής κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 36.

5. Με απόφαση του Διοικητή µπορούν να ορίζονται οι
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 43 
[Έχει καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 67 

του ν. 4646/2019 (Α΄ 201)]

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 τον 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 τον χρό-

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

άρθρο 48.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

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 τον 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,
γ) στην περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού φό-

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

ρου, 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,
ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίµων, οι αντίστοιχες

πράξεις,
η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφα-

ση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών,
θ) σε περίπτωση Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονι-

σµού, η απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού,
ι) στην περίπτωση του άρθρου 63Β, η πράξη ακύρωσης

ή τροποποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυ-
τό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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 ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την εί-
σπραξη των φόρων, να προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό
τίτλο του άρθρου 45 πριν τη λήξη της προθεσµίας κατα-
βολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην ε-
πιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, ε-
µπράγµατων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενι-
κά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του
Δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια
τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια
σε αναγκαστική µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας
καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της ανα-
γκαστικής κατάσχεσης από τον χρόνο της εγγραφής
της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα
707 έως και 723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(Κ.Πολ.Δ.), εξαιρουµένων της παρ. 5 του άρθρου 715 και
του άρθρου 722 του ανωτέρω Κώδικα.
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2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί, µε τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπό-
µενων στον Κ.Πολ.Δ. ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον
εκτελεστό τίτλο, αλλά και πριν από την απόκτηση εκτε-
λεστού τίτλου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
691Α του Κ.Πολ.Δ..

3. Τα µέτρα της παρ. 3 διατάσσονται από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου
της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προη-
γούµενη κλήτευση του φορολογούµενου.

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.

5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει µη από-
δοση, ανακριβή απόδοση, συµψηφισµό, έκπτωση ή δια-
κράτηση Φ.Π.Α., Φόρου Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.), φό-
ρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων, επιρριπτόµενων
φόρων, τελών και εισφορών µε σκοπό τη µη πληρωµή
συνολικά στο Δηµόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστρο-
φής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της
Φορολογικής Διοίκησης µε την παράσταση ψευδών γε-
γονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή
απόκρυψη αληθινών γεγονότων, µπορεί, βάσει ειδικής
έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου
παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου
συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα.
Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να µην παρα-
λαµβάνει και να µη χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται
για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περί-
πτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%)
των καταθέσεων των πάσης φύσεως λογαριασµών και
παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του
υπόχρεου παραβάτη και κατ’ ανώτατο µέχρι του διπλάσι-
ου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός µη
πληρωµής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά τα ανωτέρω.
Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατι-
κές παρακαταθήκες δεσµεύονται στο σύνολό τους.

6. Τα µέτρα της παρ. 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βά-
ρος των οµόρρυθµων εταίρων προσωπικών εταιρειών,
καθώς και σε βάρος των προσώπων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 50. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται τα
πρόσωπα της παρ. 5, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα µέτρα αίρονται εν όλω ή εν µέρει και οι πε-
ριπτώσεις µη εφαρµογής τους και προσδιορίζονται ο
χρόνος διατήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό-
τερο θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση προσφυγής δεν α-
ναστέλλουν την εφαρµογή των µέτρων.

7. Τα µέτρα της παρ. 5 δεν εµποδίζουν τη δυνατότητα
της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
της, από τα δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε ανα-
γκαστική εκτέλεση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
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 προστίµων ή στην πράξη εκκαθάρισης
του φόρου µετά την έκδοση οριστικής δικαστικής από-
φασης ή σε οποιονδήποτε άλλο εκτελεστό τίτλο του άρ-

θρου 45 µέχρι την προβλεπόµενη σε αυτά ηµεροµηνία
πληρωµής, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φο-
ρολογούµενο ατοµική ειδοποίηση καταβολής των οφει-
λών του που δεν έχουν καταβληθεί µέσα στις νόµιµες
προθεσµίες πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ε-
κτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρ-
θρα του Κώδικα.

2. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέ-
ρονται στην ατοµική ειδοποίηση µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες από την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης
καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να
προβεί στη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα. Δεν απαιτείται η
κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχε-
σης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή
απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούµενου ή τρίτου.

3. Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και τα στοιχεία του

φορολογούµενου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογούµενου, εφόσον έχει αποδο-

θεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής ειδοποίησης

καθώς και παραποµπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς
τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών προθεσµιών,
ηµεροµηνιών καταβολής και αριθµού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόµενων φόρων, των

τόκων, των προστίµων και η φορολογική περίοδος ή πε-
ρίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά,
µε εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόµιµη ή διοικητική
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 µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοι-
νοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοί-
κηση µπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής εί-
σπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός ε-
άν ο φορολογούµενος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης
οφειλών µέσα στις τριάντα (30) αυτές ηµέρες. 

4. Η ατοµική ειδοποίηση, η οποία δεν εξοµοιώνεται µε
επιταγή προς πληρωµή, κοινοποιείται στον φορολογού-
µενο σύµφωνα µε το άρθρο 5.

5. Με απόφαση του Διοικητή ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του πα-
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 48 
Αναγκαστική εκτέλεση

1. Εξαιρουµένων των θεµάτων που ρυθµίζονται διαφο-
ρετικά από τον Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φό-
ρων και των λοιπών εσόδων του Δηµοσίου που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του διενεργείται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

2. Η Φορολογική Διοίκηση συµψηφίζει απαιτήσεις από
φόρους και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα και σε όλη την εν γέ-
νει φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η Φορολογική Διοίκηση δύνα-
ται να συµψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύµφωνα µε τα
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αναφερόµενα στο πρώτο εδάφιο.
3. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές

η πληρωµή των οποίων τελεί σε νόµιµη ή δικαστική ή δι-
οικητική αναστολή του άρθρου 63 και για όσο χρόνο αυ-
τή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επί-
σης για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούµενος συµµορφώ-
νεται µε το πρόγραµµα.

4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά
προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο-
φειλής υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
ή εξαιρετικά και µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί-
ζονται από τον Διοικητή και δεν δηµοσιοποιούνται. Ο Υ-
πουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων,
στοιχεία από τον Διοικητή σχετικά µε τα κριτήρια του
πρώτου εδαφίου.

5. α) Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική
διαγραφή των βεβαιωµένων ανείσπρακτων οφειλών στις
Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δη-
µοσίου, νοµικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρα-
κτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το πο-
σό του ενός (1) ευρώ.
β) Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται οι αναγκαί-

ες διαδικαστικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρ. 1, όπως ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα,
η περιοδικότητα διενέργειας της διαγραφής, καθώς και
οι οφειλές που εξαιρούνται από την εφαρµογή της πα-
ρούσας παραγράφου.

6.α) Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωµένων βασικών ο-
φειλών στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι του ποσού των
δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, εφόσον οι οφειλές έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσµες µέχρι τις 26.11.2019 και δεν υ-
φίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά τον
χρόνο της διαγραφής.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται

να ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου περιοδικά και να επαναπροσδιορίζεται το χρονι-
κό διάστηµα της διαγραφής, για λόγους εκκαθάρισης
του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσµων οφειλών.

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 στο άρθρο 47 για
την καταβολή της οφειλής.

2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1
µπορεί επίσης να εγγράφεται υποθήκη.

3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει
περιουσιακά στοιχεία του, η Φορολογική Διοίκηση µπο-

ρεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη
διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 939 επ. του Α.Κ.. Στην περίπτωση αυτή η
Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό
µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα άρθρα
725 επ. του Κ.Πολ.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 50
Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευ-
θυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες
σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές
των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, καθώς
και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγµασι τη διαχεί-
ριση ή διοίκηση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωµή
του φόρου εισοδήµατος, παρακρατούµενου φόρου, κάθε
επιρριπτόµενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που ο-
φείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές
οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους,
ως και για τους τόκους, πρόστιµα, προσαυξήσεις και ο-
ποιεσδήποτε διοικητικές χρηµατικές κυρώσεις επιβάλλο-
νται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατω-
τέρω προϋποθέσεις:
α) τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν µια από τις ανωτέρω ι-

διότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας είτε κατά τον χρόνο
λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής τους είτε κατά τη διάρ-
κεια της εκκαθάρισής τους,
β) οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά τη

διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ι-
διοτήτων µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Αν οι οφειλές διαπιστώνονται µετά από έλεγχο, ως

αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου νοούνται µόνο τα πρόσωπα στα
οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των περ. α΄ και γ΄
κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανά-
γονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι φορολογι-
κές οφειλές της παρούσας παραγράφου έχουν υπαχθεί
σε ρύθµιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρό-
σωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των περ.
α΄ και γ΄ κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθµισης
κατέστη ληξιπρόθεσµη ή η ρύθµιση απωλέσθηκε. Για τα
ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίµων και
των λοιπών χρηµατικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύ-
νη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυ-
να για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται
και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,
γ) οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδό-

θηκαν στο Δηµόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προ-
σώπων. Το βάρος απόδειξης για τη µη ύπαρξη υπαιτιότη-
τας φέρουν τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοι-
κητή δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλ-
λειψης υπαιτιότητας.

2. Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται
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αλληλεγγύως µε τα πρόσωπα της παρ. 1 για την πληρω-
µή των οφειλόµενων φόρου εισοδήµατος, παρακρατού-
µενου φόρου, κάθε επιρριπτόµενου φόρου, Φ.Π.Α. και
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των επ’ αυτών τόκων, προστίµων, προ-
σαυξήσεων και οποιωνδήποτε χρηµατικών κυρώσεων
του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που το α-
πορρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο που συστήθηκε, α-
νεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

3. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή
επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο
µαζί µε τους υπόχρεους για την πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
που βαρύνει το δικαίωµα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα
αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στη διαδικασία του
άρθρου 63 µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινο-
ποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας πράξης της
Φορολογικής Διοίκησης.

4. 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.

5. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι αρχηγοί
των διπλωµατικών αποστολών και των προξενικών αρ-
χών για τα χρέη του διαπιστεύοντος ή αποστέλλοντος
κράτους αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
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 µετά την πάροδο
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου
αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος εκτέλεσης (εκτελεστός τίτ-
λος). Η κοινοποίηση στον φορολογούµενο ατοµικής ει-
δοποίησης και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής ε-
κτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Επιπροσθέτως, την
παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση
στην πτώχευση, προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστη-
ριασµού, καθώς και στον εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή
διαλυθέντος νοµικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαρι-
στή επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κα-
θώς και η εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης επί οποι-
ουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούµε-
νου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόµενων, η διακοπή της πα-
ραγραφής ως προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά
των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος άρθρου ανα-
στέλλεται:
α) για όσο χρονικό διάστηµα είχε χορηγηθεί ρύθµιση

τµηµατικής καταβολής ή η Φορολογική Διοίκηση δεν
µπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής εκτε-
λέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή η
παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος
από τη λήξη της αναστολής,
β) κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµε-

νου,
γ) κατά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης του

εκτελεστού τίτλου της απαίτησης ή της νοµιµότητας της
είσπραξης ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και µέχρι

τη συµπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορο-
λογική Διοίκηση µε δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δι-
καστικής απόφασης.
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλε-

σης για την είσπραξη των φόρων που εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής του Κώδικα µέσα σε πέντε (5) έτη από τη
λήξη του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούµενος
κατέστη υπερήµερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύ-
νη του αρµόδιου οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης,
εκτός εάν αιτιολογηµένα κρίνεται από τον Διοικητή ότι η
µη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογηµέ-
νη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κανένας νόµος περί
παραγραφής δεν αποκλείει το δικαίωµα αναγκαστικής ε-
κτέλεσης για την είσπραξη από το Δηµόσιο των µη κατα-
βληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του Δηµοσίου που ε-
µπίπτουν 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 τα άρθρα 295 έως και 319 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

ΤΜΗΜΑ Χ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 53 
Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί µέσα
στη νόµιµη προθεσµία καταβολής, ο φορολογούµενος υ-
ποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού
φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόµενη µέρα
της λήξης της νόµιµης προθεσµίας. Σε περίπτωση εκπρό-
θεσµης, αρχικής ή τροποποιητικής, δήλωσης καθώς και
σε περίπτωση εκτιµώµενου, διορθωτικού ή προληπτικού
προσδιορισµού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισµού
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 εκπρόθεσµη, αρ-
χική ή τροποποιητική, δήλωση ή από την πράξη προσδιο-
ρισµού.

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 ειδοποίησης του φορο-
λογούµενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επι-
στροφή φόρου ολοκληρωθεί µέσα σε ενενήντα (90) ηµέ-
ρες από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της
αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογούµενου. Για
τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον
ποσό φόρου συµψηφιστεί µε άλλες οφειλές, το ποσό θε-
ωρείται ότι επιστράφηκε κατά τον χρόνο διενέργειας
του συµψηφισµού.

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

4. Ο Υπουργός Οικονοµικών, µε απόφασή του, ορίζει
τα επιτόκια υπολογισµού τόκων, καθώς και όλες τις ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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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 ή υποβάλ-

λει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορο-
λογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση
καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα φορολογι-

κή δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα δήλωση

παρακράτησης 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 τον

διορισµό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό µητρώο

ή εγγράφεται στο φορολογικό µητρώο περισσότερες
φορές,
η) δεν συµµορφώνεται µε τις κατά το άρθρο 13 υπο-

χρεώσεις του,
θ) [Έχει καταργηθεί, µε την περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-

θρου 3 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)],
ι) [Έχει καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 101 του

ν. 4714/2020 (Α΄ 148)],
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση

φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού ή από εγκεκρι-
µένο και µη δηλωµένο φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανι-
σµό,
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωµέ-

νο Σύστηµα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση
εγκεκριµένου µοντέλου µηχανισµού σήµανσης
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.),
ιγ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της παρ. 1

του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58),
ιδ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία ανα-

φορικά µε τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) υποχρεώσεις του,
ιε) δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαµβάνει

ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις
που δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.,
ιστ) διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών

στοιχείων διακίνησης,
ιζ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της παρ. 3

του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.
2. Τα πρόστιµα για τις παραβάσεις που αναφέρονται

στην παρ. 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση µη υποβολής ή εκ-

πρόθεσµης υποβολής σχετικά µε την περ. α΄ της παρ. 1
και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των
περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και ιγ΄ της παρ. 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β΄,

γ΄ και δ΄ της παρ. 1 σε περίπτωση που ο φορολογούµε-
νος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων (βι-
βλίων),
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση

των περ. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 1, σε περίπτωση που

ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφι-
κού λογιστικού συστήµατος και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των

περ. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 1, σε περίπτωση που ο
φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφι-
κού λογιστικού συστήµατος,
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περ. ε΄,

ζ΄, η΄ και ιδ΄ της παρ. 1,
στ) στο ύψος των προβλεπόµενων προστίµων της περ.

β΄ της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ,
ζ) [Έχει καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 101 του

ν. 4714/2020, (Α΄ 148)],
η) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε

περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρη-
σης απλογραφικού λογιστικού συστήµατος, και χίλια
(1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογού-
µενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστι-
κού συστήµατος στις περ. ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 1,
θ) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. ιζ΄

της παρ. 1.
ι) Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης υποβολής

ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(Ε9), επιβάλλεται πρόστιµο γι' αυτήν µε την πράξη προσ-
διορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως ά-
νω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοι-
χείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επι-
βάλλεται ένα µόνο πρόστιµο, εφόσον στις δηλώσεις αυ-
τές επαναλαµβάνονται οι ίδιες µεταβολές. Με απόφαση
του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία επιβολής του α-
νωτέρω προστίµου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή των δύο πρώτων εδαφίων
της παρούσας περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται πρόστιµο
στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις προσδιορισµού φό-
ρου, οι οποίες συντίθενται µηχανογραφικά από τη Φορο-
λογική Διοίκηση. 
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου,

σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής
δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούµενου φόρου, ε-
φόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εµπρό-
θεσµα. Τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλο-
νται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητι-
κής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώ-
που, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύ-
πτει προς καταβολή, σε σχέση µε την αρχική δήλωση, εί-
ναι έως εκατό (100) ευρώ.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου,
εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταε-
τίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο
και, στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης,
στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου.

Άρθρο 54Α 
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο

Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιο-
πραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλ-
λοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δι-
καιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείω-
σης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν ε-
πισυνάπτεται από τον συµβολαιογράφο, στο συµβόλαιο
που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκη-
σης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περι-
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λαµβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και ότι ο φορο-
λογούµενος έχει καταβάλει ή νόµιµα απαλλαγεί από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβά-
λει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµι-
µα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνη-
τα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προη-
γούµενα έτη (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Τα παραπάνω ι-
σχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκ-
θεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού. Στην περίπτωση
αυτή το πιστοποιητικό προσκοµίζεται µόνον από τον επι-
σπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασµό. Το πιστοποιητι-
κό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αφορά ακίνητο πτωχού, ακίνητο το ο-
ποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νοµικό πρόσωπο ή κλη-
ρονοµιαίο ακίνητο για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής
διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµιάς, χορηγείται, αντί-
στοιχα, στον, κατά τον χρόνο χορήγησης αυτού, σύνδικο
της πτώχευσης, στον εκκαθαριστή του νοµικού προσώ-
που, στον εκτελεστή διαθήκης ή στον εκκαθαριστή κλη-
ρονοµίας, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαµβάνεται στη
δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και εφόσον έχει καταβληθεί φόρος ή
νόµιµα έχει απαλλαγεί από αυτόν για τα πέντε (5) προη-
γούµενα έτη. Κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πρά-
ξης αποδοχής κληρονοµιάς µνηµονεύεται και επισυνά-
πτεται από τον συµβολαιογράφο το πιστοποιητικό
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Για τα έτη
κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονοµούµενος το πι-
στοποιητικό χορηγείται, εφόσον έχει καταβληθεί ο φό-
ρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωµα επί του
ακινήτου που κληρονοµείται ή εφόσον ο κληρονοµούµε-
νος έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον φόρο γι' αυτό. Δεν α-
παιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη υποθή-
κης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση υπο-
θήκης ή προσηµείωσης για εξασφάλιση δικαιωµάτων του
Ελληνικού Δηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έ-
γκυρη η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πι-
στοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσµα αποτυπώνε-
ται µε απόκλιση της επιφάνειάς του µέχρι πέντε (5) τε-
τραγωνικά µέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώ-
νονται µε απόκλιση µέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επι-
φάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλ-
µένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυ-
τότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή
µειωµένου φόρου.

2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των
κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν
τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βι-
βλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο συστή-
νονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται
από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέ-
χεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν
δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητι-
κό ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τη µεταγρα-
φή ή καταχώριση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκού-
σιου πλειστηριασµού, καθώς και για τη µεταγραφή ή κα-
ταχώριση της αποδοχής κληρονοµιάς.

3. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγρά-
φου και πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου της
παρ. 1, µε την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποι-
ητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό φό-
ρων και τόκων, για το συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο υ-
ποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµ-

βολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή
του. Είναι δυνατή, µετά από αίτηση του υπόχρεου, η χο-
ρήγηση πιστοποιητικού για µεταβίβαση συγκεκριµένου
ακινήτου µε παρακράτηση και απόδοση του συνολικού
τιµήµατος της αγοραπωλησίας, που καλύπτει τουλάχι-
στον το οφειλόµενο ποσό φόρων και τόκων για το συ-
γκεκριµένο ακίνητο έναντι του συνολικά οφειλόµενου
ποσού φόρων και τόκων για όλα τα ακίνητα για τα οποία
είναι υπόχρεος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο ε-
δάφιο, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Για την
εφαρµογή της παρούσας το τίµηµα δεν µπορεί να υπο-
λείπεται του οφειλόµενου ποσού. Εφόσον µε το ίδιο
συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταβιβάζεται µε αντάλ-
λαγµα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νο-
µικού προσώπου και το συνολικά οφειλόµενο ποσό φό-
ρων και τόκων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του
συµβολαίου, από τον συµβολαιογράφο µέσα στην προ-
θεσµία των τριών (3) εργασίµων ηµερών, χορηγείται ένα
ενιαίο πιστοποιητικό της παρ. 1 για το σύνολο των ακινή-
των, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Η ανωτέρω δια-
δικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στις συµβολαιογραφι-
κές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορη-
γούµενου δανείου από πιστωτικό ίδρυµα. Ο συµβολαιο-
γράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συµβο-
λαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο µέσα σε α-
ποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από
τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου και πά-
ντως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την εκταµίευση του
δανείου. Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώριση του συµ-
βολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία
οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµα-
τολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µε-
ταγραφή ή την καταχώριση, αν δεν προσκοµισθεί κυρω-
µένο αντίγραφο του αποδεικτικού εξόφλησης του οφει-
λόµενου ποσού.

4. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου
εµπράγµατης αγωγής επί ακινήτου, πλην της µονοµε-
ρούς εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης ή
της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκοµισθεί από τον υ-
πόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο
περιλαµβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα πέντε (5)
προηγούµενα έτη.

5. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι
προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που παρα-
βαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο ανά συµβολαιογραφική
πράξη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των συµβαλλοµένων,
των ακινήτων ή των δικαιωµάτων επ’ αυτών, το οποίο ο-
ρίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της διαφοράς της α-
ξίας των ακινήτων ή δικαιωµάτων, για τα οποία επισυνά-
πτεται ανακριβές πιστοποιητικό, το οποίο πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) και ανώτερο
από χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση που από τη χρήση
ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώλεια φό-
ρου, δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Ανακριβές είναι το πι-
στοποιητικό, στο οποίο δεν απεικονίζεται ορθά η φορο-
λογική ταυτότητα του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί α-
κινήτου. Ως φορολογική ταυτότητα του ακινήτου νοείται
το σύνολο των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στη
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δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και επιδρούν στον ορ-
θό υπολογισµό του φόρου. Με απόφαση του Διοικητή
καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν τη
φορολογική ταυτότητα των ακινήτων. Σε περίπτωση κα-
τά την οποία δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό, το πρό-
στιµο ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας των
ακινήτων ή δικαιωµάτων για τα οποία δεν επισυνάπτεται
πιστοποιητικό ανά συµβολαιογραφική πράξη και δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) και ανώτερο
από χίλια (1.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί από µετα-
γενέστερο έλεγχο, που διενεργείται εντός δεκαετίας α-
πό τον προηγούµενο έλεγχο, ότι συµβολαιογράφος, φύ-
λακας µεταγραφών ή προϊστάµενος κτηµατολογικού
γραφείου προέβη στην ίδια παράβαση για το ίδιο ακίνη-
το, το αναλογούν κατά τα οριζόµενα στην παρούσα πρό-
στιµο διπλασιάζεται.

6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται ο τύπος και
το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστο-
ποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 54Β 
Χρόνος επιβολής τόκων και προστίµων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αν ο φορολογούµενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχεί-
ων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσµη ή ανακριβή δήλω-
ση, µε συνέπεια τη µη διενέργεια εκκαθάρισης του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισµό αυτού
σε µεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή
των προστίµων, ορίζεται η εποµένη της καταληκτικής η-
µεροµηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως
αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η εποµένη
της ηµεροµηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των
πράξεων διοικητικού προσδιορισµού φόρου για το οικείο
έτος από τη Φορολογική Διοίκηση για τους υπόχρεους
του έτους αυτού.

Άρθρο 54Γ 
Πρόστιµα για παραβάσεις υποχρεώσεων 

για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών 
χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών

1. Για κάθε µία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλ-
λεται πρόστιµο στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστω-
τικά Ιδρύµατα, εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση
κατ’ εφαρµογή του οριζόµενου στο άρθρο 29 σχετικού
νοµοθετικού πλαισίου:
α) υποβάλλουν εκπρόθεσµα τις πληροφορίες σχετικά

µε κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό,
β) δεν υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε κάθε Δη-

λωτέο Λογαριασµό,
γ) υποβάλλουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες

σχετικά µε κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό,
δ) δεν ανταποκριθούν σε αίτηµα της Φορολογικής Δι-

οίκησης είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε
για συµπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων
σχετικά µε κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό εντός προθε-
σµίας, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15,
ε) δεν συνεργαστούν στη διάρκεια ελέγχου για τη

συµµόρφωση µε τους κανόνες υποβολής των στοιχείων
και δέουσας επιµέλειας,
στ) δεν συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις υποβολής

πληροφοριών σχετικά µε κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό

σύµφωνα µε τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέ-
ουσας επιµέλειας εντός προθεσµίας, κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή του άρθρου 15.

2. Τα πρόστιµα για τις παραβάσεις που αναφέρονται
στην παρ. 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. α΄ α-

νά Δηλωτέο Λογαριασµό,
β) τριακόσια (300) ευρώ, για κάθε παράβαση των

περ. β΄ και γ΄ ανά Δηλωτέο Λογαριασµό,
γ) χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. δ΄

ανά Δηλωτέο Λογαριασµό,
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε πα-

ράβαση της περ. ε΄,
ε) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση

της περ. στ΄ κατόπιν ελέγχου.
Αν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµα-

τα εκουσίως και µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών, που
αρχίζει από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των πλη-
ροφοριών αυτών στην αρµόδια Υπηρεσία της Φορολογι-
κής Διοίκησης, διορθώσουν ή συµπληρώσουν τις πληρο-
φορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό σχετικά µε τις
περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1, θεωρείται ότι δεν διαπράτ-
τουν παράβαση και δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Αν τα Δη-
λούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, κατόπιν
ελέγχου ή κατόπιν γνωστοποίησης της αρµόδιας αλλο-
δαπής αρχής, διορθώσουν ή συµπληρώσουν τις πληρο-
φορίες για κάθε Δηλωτέο Λογαριασµό σχετικά µε τις
περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1, εντός προθεσµίας, κατ’ α-
νάλογη εφαρµογή του άρθρου 15, τα πρόστιµα της παρ.
2 επιβάλλονται στο µισό, εφόσον η παράβαση αφορά
στα έτη 2017 και 2018.

3. Αν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύ-
µατα διαπράξουν την ίδια παράβαση µέσα σε µια πεντα-
ετία από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τα πρό-
στιµα των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται στο διπλάσιο. Αν ε-
παναληφθεί η ίδια παράβαση, για κάθε επόµενη παράβα-
ση τα πρόστιµα των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 2 επι-
βάλλονται στο τετραπλάσιο, ανεξαρτήτως της εφαρµο-
γής του τρίτου εδαφίου αυτής.

Άρθρο 54Δ 
Κυρώσεις για τη µη παροχή πληροφοριών 
ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρµες 

της οικονοµίας διαµοιρασµού

1. Η µη ανταπόκριση στο αίτηµα της παρ. 3α του άρ-
θρου 15, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, ή η παροχή
στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
του ως άνω αιτήµατος συνεπάγεται τη διακοπή της πρό-
σβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορµών
από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου µε καταστα-
τική έδρα ή µε τόπο πραγµατικής διοίκησης ή µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 6 του Κ.Φ.Ε. ή στις Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελ-
λάδα, όταν η πρόσβαση διενεργείται από Διεύθυνση Δια-
δικτυακού Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση IP) που βρίσκεται
στην ελληνική επικράτεια. Για τη διακοπή εκδίδεται κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικη-
τή, εφόσον το αίτηµα αφορά σε στοιχεία ή πληροφορίες
που συντελούν στην ταυτοποίηση ή και στην εκτίµηση
της φορολογικής υποχρέωσης πωλητών. Στην περίπτω-
ση αυτή, ο διαχειριστής της ψηφιακής πλατφόρµας δύ-
ναται, εάν αµφισβητεί τη συνδροµή των περιστάσεων
που δικαιολογούν την έκδοση της απόφασης του δεύτε-
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ρου εδαφίου, να προσφύγει κατά της απόφασης απευ-
θείας ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου χω-
ρίς την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 63. Στον
Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου που παραβαίνει την ανω-
τέρω υποχρέωση επιβάλλεται πρόστιµο από τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευ-
ρώ.

2. Πριν την έκδοση της απόφασης για τη διακοπή της
πρόσβασης και µετά την παρέλευση της ταχθείσας προ-
θεσµίας, αποστέλλεται επιστολή από τον Διοικητή στον
διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρµας για την επικείµε-
νη διακοπή πρόσβασης, µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσι-
µες ηµέρες από τη λήψη της επιστολής, προκειµένου ο
διαχειριστής να διατυπώσει τις απόψεις του. Η διακοπή
της πρόσβασης στους ιστότοπους των ανωτέρω ψηφια-
κών πλατφορµών αίρεται άµεσα µε την ικανοποίηση του
αιτήµατος της ΑΑΔΕ, κατόπιν απόφασης του Διοικητή. Η
Φορολογική Διοίκηση δύναται να δηµοσιεύει στον ιστό-
τοπό της κατάλογο ψηφιακών πλατφορµών στις οποίες
έχει επιβληθεί η κύρωση του πρώτου εδαφίου.

3. α) Σε περίπτωση που κατά παράβαση της επιβληθεί-
σας στην παρ. 1 διακοπής πρόσβασης, πραγµατοποιού-
νται συναλλαγές από τους πωλητές στις ανωτέρω πλατ-
φόρµες, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ στον πωλητή.
β) Στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου επιβάλλεται

πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, σε περίπτωση µη εφαρµογής
της απόφασης του Διοικητή, καθώς και σε περίπτωση µη
χορήγησης στοιχείων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3α
του άρθρου 15, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1.
γ) Σε περίπτωση µη χορήγησης στοιχείων του τετάρ-

του εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 15 από κάθε άλλο
πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή νοµική οντότητα πλην του
Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου, επιβάλλεται πρόστιµο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή δύναται να καθορίζονται η διαδικασία δια-
κοπής της πρόσβασης και άρσης αυτής, η επιβολή του
προστίµου της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία και ειδικό-
τερη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 54Ε 
Πρόστιµα για παραβάσεις µη τήρησης λογιστικών

αρχείων και µη διαφύλαξης φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών

µνηµών και αρχείων που δηµιουργούν οι Φ.Η.Μ.

1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, µετά από το πέ-
ρας του οριζόµενου από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251) χρόνου κατάρτισης των χρηµατο-
οικονοµικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόµενη οντότητα
δεν τήρησε τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από
επιχειρηµατική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόµενο έ-
τος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά
προκύπτουν από τον µέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων
µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών (3)
τελευταίων φορολογικών ετών, µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσµία
υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος. Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, ε-
φόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού
λογιστικού συστήµατος ή των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπό-
χρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος,
ούτε µπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά
περίπτωση κατώτερου προστίµου. Σε περίπτωση µη υπο-
βολής έστω και µίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήµατος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών
παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιµο υ-
πολογίζεται µε βάση τον µέσο όρο των εσόδων των υπο-
βληθεισών δηλώσεων και δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έ-
τος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφι-
κού λογιστικού συστήµατος και των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται
για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστή-
µατος, ούτε µπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του
κατά περίπτωση κατώτερου προστίµου. Για τους σκο-
πούς του παρόντος άρθρου ως µη τήρηση των λογιστι-
κών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η µη ενηµέρωση των
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) µετά από το πέρας του ο-
ριζόµενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014
χρόνου κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η µη επί-
δειξη για οποιονδήποτε λόγο, µετά από πρόσκληση του
άρθρου 14, των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φο-
ρολογικό έλεγχο εξισώνεται µε µη τήρηση αυτών. Το
πρόστιµο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, ε-
φόσον η µη τήρηση ή ενηµέρωση δεν επηρεάζει τη συµ-
µόρφωση µε τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υπο-
βολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο είναι δυνατός ο προσδιορισµός της φο-
ρολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υ-
ποχρεώσεων.
β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια µερικού ε-

πιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου 25
διαπιστώνεται ότι η ελεγχόµενη οντότητα δεν διαφύλα-
ξε ή δεν προσκόµισε, ύστερα από πρόσκληση του άρ-
θρου 14, Φ.Η.Μ. και φορολογικές µνήµες και αρχεία που
δηµιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρό-
στιµο της περ. α΄, εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετι-
κής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ..

2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προ-
στίµου της παρ. 1, ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο
πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή να υπο-
βάλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του, κατ' εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίµου εκ-
δίδεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των οριζόµενων στο άρ-
θρο 28.

3. Το πρόστιµο του παρόντος άρθρου είναι αυτοτελές.
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος για το
φορολογικό έτος (χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί
παραβάσεις της παρ. 1, το πρόστιµο του παρόντος άρ-
θρου µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%). Η ανωτέρω µείωση δεν εφαρµόζεται σε περίπτω-
ση που το ποσό του φόρου εισοδήµατος και του προστί-
µου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισµού υπολείπεται του πενήντα τοις εκατό
(50%) του προστίµου του παρόντος άρθρου, στην περί-
πτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιµο µειώνεται κατά πο-
σό που ισούται µε το άθροισµα του φόρου εισοδήµατος
και του προστίµου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης
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διορθωτικού προσδιορισµού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από

εισήγηση του Διοικητή, δύναται να καθορίζεται κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 54ΣΤ 
Πρόστιµα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης

ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών 
ηλεκτρονικών µηχανισµών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδο-
σης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος

δεν λειτουργεί µε εγκεκριµένες προδιαγραφές

1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή ε-
πέµβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., κατά οποιονδήπο-
τε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιµα ανά ελεγχόµενο έτος
ως εξής:
αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-

χρήστης του Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του
προστίµου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο
και τρίτο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς
να εφαρµόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω πε-
ρίπτωσης,
αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση

που έχει λάβει έγκριση λογισµικού (software) και υλισµι-
κού (hardware) από τα αρµόδια όργανα ή οποιοδήποτε
πρόσωπο έχει µεταπωλήσει λογισµικό ή παρέχει τεχνική
υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβα-
ση µε οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών, επιβάλλεται πρόστιµο εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλη-

σης από Φ.Η.Μ. ο οποίος δεν λειτουργεί µε εγκεκριµέ-
νες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του
προστίµου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο
και τρίτο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε. Το πρό-
στιµο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφό-
σον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης
και η ακεραιότητα του περιεχοµένου των στοιχείων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Στην
περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιµο της περ. ια΄
της παρ. 2 του άρθρου 54 και σε περίπτωση διαπίστω-
σης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας
παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχι-
κής πράξης, εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 54.

2. Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίµων
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 54Ε.

Άρθρο 54Ζ 
Πρόστιµα για τη µη συµµόρφωση µε το άρθρο 12

του ν. 2328/1995

1. Επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα στους διαφηµι-
στές ή διαφηµιζόµενους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες, που δεν συµµορφώνονται µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), ως ε-
ξής:
α) Αν χορηγηθεί επιβράβευση µεγαλύτερη από την

προβλεπόµενη στην παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995 στον διαφηµιστή από το µέσο ή υπάρξει κα-
ταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφηµιστή

στον διαφηµιζόµενο, επιβάλλεται στον διαφηµιστή ή και
στον διαφηµιζόµενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης
απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, πρόστιµο ίσο
µε το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.
β) Αν παραβιαστεί η απαγόρευση της περ. γ΄ της

παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 επιβάλλεται
πρόστιµο ίσο µε την οικονοµική αξία της µη εξουσιοδο-
τηµένης πώλησης.

2. Η καταβολή µη επιτρεπόµενων επιβραβεύσεων κατά
την περ. α΄ της παρ. 1 θεωρείται ως αχρεωστήτως κατα-
βληθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν που τις κατέβαλε.

3. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου
οι έλεγχοι της Φορολογικής Διοίκησης µπορούν να επε-
κτείνονται στις επιχειρήσεις που µεσολαβούν για την
πραγµατοποίηση της διαφήµισης ή της καταχώρισης, κα-
θώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άµεσα η διαφήµιση
ή καταχώριση.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, η ε-
πιβολή των προστίµων της παρ. 1 και κάθε άλλο ειδικό-
τερο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54Η
Κυρώσεις για τη µη διαβίβαση δεδοµένων στοιχείων
λιανικής πώλησης, που εκδίδονται µέσω Φορολογικού

Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.)

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη διαβίβασης των δεδο-
µένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκ-
δοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβά-
ζονται στην ψηφιακή πλατφόρµα «myDATA» µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισµών (Φ.Η.Μ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στον υπόχρεο:
α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται µε

Φ.Π.Α., πρόστιµο το οποίο ισούται µε το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε µη
διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί
να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο,
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, εφόσον πρόκειται
για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστή-
µατος, και των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον πρόκει-
ται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συ-
στήµατος.
β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται µε

Φ.Π.Α., πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά
φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούµενος είναι υ-
πόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήµα-
τος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν
ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήµατος.

2. Σε περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης που
διαπιστώνεται, στο πλαίσιο µεταγενέστερου ελέγχου ε-
ντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, ε-
πιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του ύψους του
προβλεπόµενου προστίµου της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή δύναται να καθορίζονται κάθε ειδικότερο
θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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Άρθρο 55 
Αρµοδιότητες Φορολογικής Διοίκησης

κατά την ποινική διαδικασία

1. Έχει καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

2. Έχει καταργηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4337/2015.

3. [Έχει καταργηθεί µε το άρθρο 92 του ν. 4745/2020
(Α΄ 214)]

4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική
διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση
χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγ-
γελέα.

5. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ερευνά παραβά-
σεις του Κώδικα και άλλων νόµων που εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του
άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ.).

Άρθρο 55Α 
Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής 

σε ποινική δίκη

1. Εάν, µε βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσ-
διορισµού φόρου ή την πράξη επιβολής προστίµου, συ-
ντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλή-
µατος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66, υπο-
βάλλεται µηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 68. Η ποινι-
κή δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

2. Η παραγραφή των εγκληµάτων του άρθρου 66 αρχί-
ζει από το πέρας του χρονικού διαστήµατος µέσα στο ο-
ποίο η Φορολογική Διοίκηση µπορεί, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 36, να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώ-
µενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, εκτός κι αν
έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή των
ως άνω εγκληµάτων αρχίζει από την έκδοση της πράξης
αυτής.

Άρθρο 56 
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή

ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
ή Φακέλου Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβο-
λής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών επιβάλλονται, αντί των προστίµων του άρ-
θρου 54, τα ακόλουθα πρόστιµα: 

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 21 επιβάλλεται
πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό
(1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογούµε-
νου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης. Το
παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιά-
δων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής
τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα, το παραπάνω πρό-
στιµο επιβάλλεται µόνο αν µεταβάλλονται τα ποσά των
συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπο-
βολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το
παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί των ποσών που α-

φορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται µόνο αν η ανακρίβεια
αφορά ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%)
των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υπο-
χρέωση τεκµηρίωσης.

2. Σε περίπτωση µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα
Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο σε
ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης, το οποίο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των δύο χιλιάδων πεντακο-
σίων (2.500) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκµηρίωσης της παρ. 1
του άρθρου 21 τεθεί στη διάθεση της Φορολογικής Διοί-
κησης από την τριακοστή πρώτη (31η) ηµέρα από την
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή
(60η) ηµέρα, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, αν διατεθεί από την εξηκοστή πρώτη (61η)
ηµέρα έως την ενενηκοστή (90ή) ηµέρα, επιβάλλεται
πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ αν δεν δια-
τεθεί καθόλου ή διατεθεί µετά την ενενηκοστή (90ή) η-
µέρα, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 54 εφαρµόζεται και για τις πα-
ραβάσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56Α 
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
ανακριβούς/ατελούς υποβολής έκθεσης ανά χώρα και

δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβο-
λής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα
και δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης, επιβάλλονται, α-
ντί των προστίµων του άρθρου 56, τα ακόλουθα πρόστι-
µα.

1. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά χώρα, επι-
βάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε
περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακρι-
βούς Έκθεσης ανά χώρα, επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ στους υπόχρεους της παρ. 1 του
άρθρου 9ΑΑ του ν. 4170/2013 (Α΄163).

2. Σε περίπτωση µη υποβολής πληροφοριών σχετικά
µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, επιβάλλεται στους υ-
πόχρεους του άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί α-
πλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λο-
γιστικό σύστηµα, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµι-
ση. Το συνολικό ύψος των προστίµων του πρώτου εδαφί-
ου δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλε-
πόµενου προστίµου ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε
δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.

3. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ελλιπών πλη-
ροφοριών σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, ε-
πιβάλλεται στους υπόχρεους του άρθρου 9ΑΒ του
ν. 4170/2013 πρόστιµο δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό λογι-
στικό σύστηµα, και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όταν ο
υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, για
κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Το συνολικό ύψος
των προστίµων του πρώτου εδαφίου δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλεπόµενου προστίµου
ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα διασυνορια-
κή ρύθµιση.
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4. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής πληροφοριών
σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, επιβάλλεται
στους υπόχρεους του άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 πρό-
στιµο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, όταν ο υπόχρεος
τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και πεντακοσίων
(500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογι-
στικό σύστηµα ανά µήνα καθυστέρησης και µέχρι τρεις
µήνες, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Σε περί-
πτωση που η υποβολή γίνεται µετά από την παρέλευση
τριών µηνών από τη λήξη της προθεσµίας εµπρόθεσµης
δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιµο δύο χιλιάδων πεντακο-
σίων (2.500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό
λογιστικό σύστηµα, και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ό-
ταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα,
για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Το συνολικό ύ-
ψος των προστίµων του δεύτερου εδαφίου δεν µπορεί
να υπερβαίνει το διπλάσιο του προβλεπόµενου προστί-
µου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή πέ-
ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα, ανά ηµερολογια-
κό έτος, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Σε πε-
ρίπτωση που το πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής επι-
βάλλεται µετά από έλεγχο, το συνολικό ύψος των προ-
στίµων δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του
προβλεπόµενου προστίµου των δύο χιλιάδων πεντακο-
σίων (2.500) ευρώ ή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί-
στοιχα, ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα δια-
συνοριακή ρύθµιση.

5. Σε περίπτωση που ενδιάµεσος, ο οποίος απαλλάσ-
σεται από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχε-
τικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, δεν προβαίνει
στη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
9ΑΒ, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευ-
ρώ, αν ο ενδιάµεσος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύ-
στηµα, και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αν ο ενδιάµε-
σος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Το συνολικό
ύψος των προστίµων του πρώτου εδαφίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλεπόµενου προστί-
µου ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα διασυνο-
ριακή ρύθµιση.

Άρθρο 57
[Έχει καταργηθεί µε το άρθρο 19 

του ν. 4321/2015 (Α΄ 32)]

Άρθρο 58 
Πρόστιµα 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 τον διορθωτικό προσδιορισµό φόρου
που πραγµατοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο
φορολογούµενος υπόκειται σε πρόστιµο επί της διαφο-
ράς που προκύπτει προς καταβολή ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, ε-

άν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε
τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου
που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση,
β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφο-

ράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) και ανέρχεται σε ποσοστό έως πενή-
ντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει µε βάση
τη φορολογική δήλωση,

γ) πενήντα τοις εκατό (50%) 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.

2. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης από την οποία
θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλε-
ται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη µη υποβλη-
θείσα δήλωση.

Άρθρο 58Α 
Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικά µε τον Φ.Π.Α.

Για παραβάσεις σχετικές µε τον Φ.Π.Α. οι οποίες διαπι-
στώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα
πρόστιµα.

1. Σε περίπτωση µη έκδοσης παραστατικού πωλήσεων
(φορολογικού στοιχείου) ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς
στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α., επιβάλ-
λεται πρόστιµο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου
που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της
διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί να
είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φο-
ρολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού
λογιστικού συστήµατος, και των πεντακοσίων (500) ευ-
ρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρε-
ος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος. Σε
περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο µεταγενέστερου ε-
λέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός
πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλ-
λεται πρόστιµο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου
που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο ή επί της
διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν µπορεί να είναι κα-
τώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντα-
κοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούµε-
νος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού
συστήµατος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση
που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλο-
γραφικού λογιστικού συστήµατος. Στην περίπτωση κάθε
επόµενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο µεταγενέστερου
ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής
πράξης, επιβάλλεται πρόστιµο διακόσια τοις εκατό
(200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκ-
δοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο
δεν µπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογι-
κό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο
φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφι-
κού λογιστικού συστήµατος και των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος εί-
ναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συ-
στήµατος.

2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται η υποβολή
ανακριβών δηλώσεων ή η µη υποβολή δηλώσεων, µε συ-
νέπεια τη µη απόδοση ή τη µειωµένη απόδοση ή την επι-
πλέον έκπτωση ή επιστροφή Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστι-
µο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του πο-
σού του φόρου που θα προέκυπτε από τη µη υποβληθεί-
σα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας
χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, πα-
ρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρό-
στιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του
ποσού του Φ.Π.Α. που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για ό-
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λη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριό-
τητας.

4. Σε κάθε πρόσωπο µη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσε-
ων Φ.Π.Α. που εκδίδει παραστατικά πωλήσεων (φορολο-
γικά στοιχεία) µε Φ.Π.Α., χωρίς να έχει τέτοια υποχρέω-
ση, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του αναγραφόµενου φόρου που δεν α-
ποδόθηκε.

5. Στην περίπτωση που επιβάλλονται τα πρόστιµα για
παραβάσεις των παρ. 1, 3 και 4 για τις οποίες συντρέχει
και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής α-
νακριβούς ή µη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιµα αυτά α-
φαιρούνται από το πρόστιµο της παρ. 2. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση επιβολής προστίµων για παραβάσεις της παρ. 1
για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της
παρ. 2, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιµο του πενήντα
τοις εκατό (50%) και όχι το ελάχιστο πρόστιµο των δια-
κοσίων πενήντα (250) ή πεντακοσίων (500) ευρώ ή το ε-
πιβληθέν σε επόµενους ελέγχους διπλάσιο ή τετραπλά-
σιο πρόστιµο για διάπραξη ιδίων παραβάσεων εντός πε-
νταετίας.

Άρθρο 59 
Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικές 

µε παρακρατούµενους φόρους

Για παραβάσεις σχετικές µε παρακρατούµενους φό-
ρους οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλ-
λονται τα ακόλουθα πρόστιµα.

1. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης παρακρατού-
µενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση
απόδοσης φόρου, επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού πε-
νήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που α-
ναλογεί στη µη υποβληθείσα δήλωση.

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρα-
κρατούµενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) επί της διαφοράς του φόρου.

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 Διοικητή
και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. του φορολογού-

µενου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογούµενου ή νόµιµα

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

ποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
3. Ο Διοικητής αποφαίνεται επί του αιτήµατος µέσα σε

τριάντα (30) ηµέρες και κοινοποιεί την απόφαση στον
φορολογούµενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση µέσα στην α-
νωτέρω περίοδο, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορρι-
φθεί.

Άρθρο 62 
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωµή προστίµων

1. Ο Διοικητής είναι αρµόδιος για την έκδοση πράξεων
επιβολής προστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως
αυτές που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, τον προσ-
διορισµό φόρου, την παραγραφή και την είσπραξη, ε-
φαρµόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής
προστίµων.

2. Η πράξη επιβολής προστίµων κοινοποιείται στον
φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο:
α) µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή
β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου

δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίµων πρέπει να περιλαµβά-

νει αυτοτελή αιτιολογία.
4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο κα-

λείται εγγράφως από τον Διοικητή να υποβάλει ενδεχό-
µενες αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη έκδοση
πράξης επιβολής προστίµων τουλάχιστον είκοσι (20) η-
µέρες πριν την έκδοσή της, µε εξαίρεση τις υποχρεώ-
σεις καταβολής προστίµων για διαδικαστικές παραβά-
σεις, καθώς και για πρόστιµα τα οποία προκύπτουν και ε-
πιβάλλονται κατά τον άµεσο, διοικητικό ή προληπτικό
προσδιορισµό του φόρου.

5. Τα πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την
τριακοστή (30ή) ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης
επιβολής. Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου
54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο
χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για
έκδοση πράξης επιβολής προστίµου άρχεται στο τέλος
του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιµα, υπερισχύει
η διάταξη που προβλέπει το µεγαλύτερο πρόστιµο.

7. Τα πρόστιµα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλο-
νται µόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις δια-
πιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιµο του άρθρου 58
δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα
πρόστιµα των άρθρων 58Α και 59. Το πρόστιµο για την
παράβαση της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 54 δεν επι-
βάλλεται όπου επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου
54Ε.

8. Δεν επιβάλλονται πρόστιµα στον εκτιµώµενο προσ-
διορισµό φόρου.
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ΤΜΗΜΑ ΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

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 ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υ-
ποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέ-
ταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας α-
πό τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής
Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή
που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της 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 µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε
αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσµία
του τρίτου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διά-
στηµα από 1η έως 31η Αυγούστου. Η προθεσµία του τρί-
του εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες για φορολο-
γούµενους κατοίκους εξωτερικού. Η υποχρέωση άσκη-
σης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει στις περιπτώ-
σεις των διαφορών που υπάγονται στην αρµοδιότητα
του Προέδρου Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου, σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.

2. Η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την ενδικοφανή
προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά
έγγραφα και τις απόψεις της, µέσα σε επτά (7) ηµέρες α-
πό την υποβολή, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της
Φορολογικής Διοίκησης, προκειµένου η τελευταία να α-
ποφανθεί. 

3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ανα-
στέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%). Η αναστολή, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δεν ι-
σχύει επί του άµεσου προσδιορισµού του φόρου, καθώς
και επί πράξης διοικητικού προσδιορισµού του φόρου,
που εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί
από τον φορολογούµενο σε φορολογική του δήλωση.

4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα
µε την ενδικοφανή προσφυγή, και αίτηµα αναστολής της
καταβολής που προβλέπεται στην παρ. 3. Η Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την εν λόγω
πληρωµή, µέχρι την έκδοση της απόφασής της, µόνο
στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως
συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν
δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αί-
τηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν α-
ναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο α-
πό την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθε-
σµης καταβολής του φόρου.

5. Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την υποβο-
λή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοί-
κηση, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφα-
ση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υ-
πόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από
τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής
αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχε-

τική µε την υπόθεση. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφί-
ου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1η έως
31η Αυγούστου. Σε περίπτωση που για το ζήτηµα που έ-
χει τεθεί µε την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της ο-
ποίας εκκρεµεί ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών, έχει δηµοσιευθεί πράξη του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του
ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει
αίτηση ενώπιον του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Επί-
λυσης Διαφορών, για αναστολή της προθεσµίας των ε-
κατόν είκοσι (120) ηµερών, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η
κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον διαπιστώ-
σει την ταυτότητα του νοµικού ζητήµατος, εκδίδει από-
φαση αναστολής της προθεσµίας, πριν από την πάροδο
της προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, η οποία
κοινοποιείται στον υπόχρεο. Η αναστολή καταλαµβάνει
το σύνολο της ενδικοφανούς προσφυγής και ανατρέχει
στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης του Συµβου-
λίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3900/2010 ή, σε περίπτωση που η ενδικο-
φανής προσφυγή υποβληθεί µεταγενέστερα της ηµερο-
µηνίας δηµοσίευσης της πράξης του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, στην ηµεροµηνία υποβολής της ενδικοφα-
νούς προσφυγής. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου της Επικρατείας στη Διεύθυνση Επίλυ-
σης Διαφορών συνεχίζει η προθεσµία των εκατόν είκοσι
(120) ηµερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφα-
νούς προσφυγής. Σε περίπτωση που η προθεσµία που α-
ποµένει για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς
προσφυγής υπολείπεται των τριάντα (30) ηµερών, η προ-
θεσµία των εκατόν είκοσι (120) ηµερών παρατείνεται αυ-
τοδικαίως για επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες. Αν η Διεύ-
θυνση Επίλυσης Διαφορών το κρίνει απαραίτητο, δύνα-
ται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση
που προσκοµισθούν νέα στοιχεία στη Διεύθυνση Επίλυ-
σης Διαφορών ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών περι-
στατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση.
Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Επίλυ-
σης Διαφορών, που εκδίδεται πριν από την πάροδο της
ανωτέρω προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120) ηµερών
και κοινοποιείται στον υπόχρεο, η εν λόγω προθεσµία
δύναται να παρατείνεται άπαξ για τριάντα (30) ηµέρες,
σε περίπτωση που προσκοµισθούν από τον υπόχρεο νέα
στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών περιστατι-
κών κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ηµέρες πριν από
την πάροδο της προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120) η-
µερών για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς
προσφυγής. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εκ-
δοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προ-
σφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Δια-
φορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της α-
πόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής. Ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µπο-
ρεί, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλή-
λους της ίδιας υπηρεσίας να υπογράφουν, µε εντολή
του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτή-
σεων αναστολής.

6. Αν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή
τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Διεύ-
θυνση Επίλυσης Διαφορών οφείλει να αιτιολογεί την α-
πόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή και πραγµατικούς
ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής, η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται
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στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης της
φορολογικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέ-
πει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υ-
ποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και
την προθεσµία καταβολής του. Η φορολογική αρχή, της
οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πληµµέλειες, εκ-
δίδει νέα πράξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφα-
ση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

7. Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωµα προσφυ-
γής κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών.

8. Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς
προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση
της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυ-
γή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Για την α-
ναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύει ανάλογα η
παρ. 3. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας
κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική
Διοίκηση είναι απαράδεκτη.

9. Ο Διοικητής δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανο-
νιστικές πράξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου και, ιδίως, να καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη λει-
τουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την εφαρ-
µοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσε-
ών της.

Άρθρο 63Α 
Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού

1. Η Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού (Δ.Α.Δ.) κατ'
εφαρµογή των Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολο-
γίας και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερ-
δών συνδεδεµένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ) (Σύµβα-
ση Διαιτησίας), που κυρώθηκε µε τον ν. 2216/1994
(Α΄ 83), διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα
αποτελέσµατά της επέρχονται µε την έκδοση Απόφασης
Αµοιβαίου Διακανονισµού του Διοικητή.

2. Μετά την ολοκλήρωση της Δ.Α.Δ., το αποτέλεσµα
αυτής κοινοποιείται στον φορολογούµενο τον οποίο α-
φορά και ο οποίος δύναται να αποδεχθεί αυτήν µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίησή της. Σε περί-
πτωση αποδοχής της Δ.Α.Δ. µέσα στην ανωτέρω προθε-
σµία, εκδίδεται Απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού η ο-
ποία δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδή-
ποτε ένδικο βοήθηµα.

3. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικα-
σία υποβολής του αιτήµατος για έναρξη Δ.Α.Δ. και το
περιεχόµενό του, οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εξέτα-
σή του, η διαδικασία επίτευξης Συµφωνίας Αµοιβαίου
Διακανονισµού, κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την κοινο-
ποίηση του αποτελέσµατος της Δ.Α.Δ. στον φορολογού-
µενο και τη διαδικασία αποδοχής αυτής, το περιεχόµενο
της Απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού και κάθε άλλο
σχετικό µε τη Δ.Α.Δ. θέµα.

Άρθρο 63Β
Ακύρωση ή τροποποίηση άµεσου προσδιορισµού
φόρου, πράξης προσδιορισµού φόρου και πράξης

επιβολής προστίµου

1. Άµεσος προσδιορισµός φόρου ή πράξη διοικητικού,
εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή
πράξη επιβολής προστίµου δύναται να ακυρωθεί ή να
τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, µε τη διαδικασία του πα-
ρόντος άρθρου, για έναν από τους εξής λόγους:
α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, 
β) για αριθµητικό ή υπολογιστικό λάθος.
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτη-

ση του φορολογούµενου µέσα σε προθεσµία τριών (3) ε-
τών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση ά-
µεσου προσδιορισµού του φόρου, από την υποβολή της
δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφεί-
λεται σε επιγενόµενο λόγο, που γεννήθηκε µέσα στο τε-
λευταίο τρίµηνο της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, η
αίτηση δύναται να υποβληθεί µέσα σε (3) µήνες από τη
γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη ακύρωσης ή
τροποποίησης εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από την υποβολή της αίτησης.

3. Άµεσος προσδιορισµός ή πράξη διοικητικού, εκτιµώ-
µενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή πράξη επι-
βολής προστίµου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιη-
θεί για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 και
χωρίς την αίτηση της παρ. 2. Επιπλέον, ποσά που οφεί-
λονται από τον φορολογούµενο µε βάση την πράξη τρο-
ποποίησης της παρούσας, καταβάλλονται µέσα σε προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
πράξης αυτής στον φορολογούµενο.

4. Κατά της πράξης της Φορολογικής Διοίκησης, µε
την οποία απορρίπτεται η αίτηση του φορολογούµενου,
καθώς και κατά της πράξης που εκδόθηκε µε βάση την
παρ. 3, χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63.

5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν αναστέλλει
την προθεσµία και δεν κωλύει την άσκηση της ενδικοφα-
νούς προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του δικαστη-
ρίου. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή η εκκρεµο-
δικία δεν κωλύουν τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή µε την οποία
προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης ή τροποποίησης πρά-
ξης λόγος που αναφέρεται στην παρ. 1, δεν χωρεί κατά
της ίδιας πράξης και για τον ίδιο λόγο υποβολή αίτησης
µε βάση την παρ. 2 ή έκδοση πράξης χωρίς αίτηση µε βά-
ση την παρ. 3.

6. Με απόφαση του Διοικητή µπορεί να καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος υποβολής της αίτησης, τα αρµόδια
όργανα για την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το πε-
ριεχόµενο της πράξης και κάθε ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 64
Επαρκής αιτιολογία

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

Άρθρο 65
Βάρος απόδειξης

Σε περίπτωση αµφισβήτησης πράξης προσδιορισµού
φόρου στο πλαίσιο 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.

Άρθρο 65Α 
Φορολογικό πιστοποιητικό

1. Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρεί-
ες, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγ-
χους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης, σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, καθώς
και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδί-
δουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητι-
κό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και
επιχειρήσεις και εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενερ-
γείται, παράλληλα µε τον υποχρεωτικό έλεγχο, ως προς
την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολο-
γικά αντικείµενα. Στα πιο πάνω πρόσωπα επιβάλλονται
αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται για κάθε πα-
ράβαση της νοµοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ορ-
κωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρει-
ών, περιλαµβανόµενων και των διατάξεων περί ανεξαρ-
τησίας και απαγόρευσης παροχής µη ελεγκτικών υπηρε-
σιών, σύµφωνα µε τον ν. 4449/2017 και τον Κανονισµό
(ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (EE L 158).

2. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και µη απόδοση ή
ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα
τηρούµενα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), κατά
τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο
πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύ-
πτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την ε-
λεγχθείσα εταιρεία µε τα οποία συµφωνεί και η αρµόδια
ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου
της ως άνω αρχής. Η διαπίστωση ή µη στο φορολογικό
πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νοµοθε-
σίας µπορεί να λαµβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υπο-
θέσεων προς έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 26.

3. Αν από µεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Δι-
οίκησης προκύψουν σηµαντικές πρόσθετες επιβαρύν-
σεις, οι οποίες υπερβαίνουν το ουσιώδες µέγεθος, όπως
αυτό προσδιορίζεται κατά το Διεθνές Πρότυπο Εργα-
σιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ε-
λέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφό-
ρησης» και τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός
ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, επιβάλλεται
στους ανωτέρω, µε απόφαση του Διοικητή, διοικητικό
πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως ε-
κατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή, το οποίο
εκδίδεται ύστερα από δεσµευτική πρόταση της Επιτρο-
πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), µε

την οποία προσδιορίζεται και το ύψος του επιβλητέου
προστίµου.

4. Με απόφαση του Διοικητή, που εκδίδεται ύστερα α-
πό γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζονται τα συγκεκριµένα ε-
πί µέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου, ενδε-
χόµενες συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που
πρέπει να διενεργούνται, το ειδικότερο περιεχόµενο του
πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυ-
χόν διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η
διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1124/2015 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων (Β΄ 1196), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει, δυνάµενη να τροπο-
ποιηθεί ή να αντικατασταθεί µε απόφαση του Διοικητή
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε..

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 66
Εγκλήµατα φοροδιαφυγής

1. Έγκληµα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος µε πρό-
θεση:
α) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου ει-

σοδήµατος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.),
αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
φορολογητέα εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή ή πε-
ριουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει
δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρί-
ζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή µερικά)
δαπάνες ή επικαλούµενος στη φορολογική δήλωση τέ-
τοιες δαπάνες, ώστε να µην εµφανίζεται φορολογητέα
ύλη ή να εµφανίζεται αυτή µειωµένη,
β) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του Φ.Π.Α.,

του Φ.Κ.Ε., του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρα-
τούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφο-
ρών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή
εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλα-
νά τη Φορολογική Διοίκηση µε την παράσταση ψευδών
γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση
ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή α-
ποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς
αυτούς ή λαµβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρα-
τεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου

πλοίων, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δηµόσιο
τον φόρο αυτόν.

2. Παρακρατούµενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι ε-
κείνοι που ρητά ορίζονται σε επί µέρους διατάξεις ότι
παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο Δηµόσιο ή
άλλον φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγµατικού
φορολογούµενου.

3. Όποιος διαπράττει έγκληµα φοροδιαφυγής από τα
αναφερόµενα στην παρ. 1 τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον δύο (2) ετών ή χρηµατική ποινή σύµφωνα µε το
άρθρο 57 του Π.Κ.:
α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδή-

µατα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί
υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκα-
τό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή
β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέ-

λους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανα-
κριβώς ή επεστράφη ή συµψηφίστηκε ή εξέπεσε ή δια-
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κρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έ-
τος:
αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφο-

ρά Φ.Π.Α. ή
ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φό-

ρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.
4. Επιβάλλεται κάθειρξη, αν το ποσό του φόρου, τέ-

λους ή εισφοράς της παρ. 3 υπερβαίνει ανά φορολογικό
ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
εφόσον αφορά Φ.Π.Α., ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους
ή εισφοράς.

5. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοι-
χεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά
στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το
αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών ή χρηµα-
τική ποινή σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Π.Κ., εκτός και
αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν για τη
διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των
παρ. 1 έως και 4, οπότε ο δράστης τιµωρείται µόνο για
την τελευταία ως αυτουργός ή συµµέτοχος. Ειδικά, ό-
ποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοι-
χεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέ-
ρος αυτής, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους ή χρηµατική ποινή σύµφωνα µε το άρθρο 57
του Π.Κ., εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορο-
λογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα
πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) µε φυλάκιση τουλά-
χιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, εφόσον
το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ. Για την κάλυψη των παραπάνω ορίων
δεν υπολογίζονται φορολογικά στοιχεία που χρησιµο-
ποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας α-
πό τις πράξεις των παρ. 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιµω-
ρείται µόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συµµέτο-
χος. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο
που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρό-
πο, χωρίς να έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία της αρ-
µόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής
του και εφόσον η µη καταχώριση τελεί σε γνώση του υ-
πόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.
Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και
όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυ-
που ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που
αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονι-
κό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για συ-
ναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή
για συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο φο-
ρολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει
την έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει
στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επί-
σης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί
από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη ο-
ποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή νοµική οντότητα ή α-
πό φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι
παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπό-
τε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη α-
σκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύ-
πτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται
αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής θεωρού-
νται πάντοτε για τους σκοπούς του Κώδικα ως ανακριβή,
ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται α-

ξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονι-
κά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας. Δεν εί-
ναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το ο-
ποίο αφορά πραγµατική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του
εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται
στο στοιχείο. Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο
που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόµων ή ο κληρο-
νόµος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδο-
τηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδό-
θηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτη-
θέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλ-
λαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο έχει
καταχωρισθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα όσο και
του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συµπερι-
ληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας ει-
σοδήµατος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που
προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.

6. Για την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται ιδίως υ-
πόψη το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν απο-
δόθηκε και η διάρκεια της απόκρυψης ή µη απόδοσης ή
ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης. Η µεταχείριση α-
πό τον δράστη ιδιαιτέρων τεχνασµάτων συνιστά επιβα-
ρυντική περίσταση.

Άρθρο 67 
Αυτουργοί και συνεργοί

1. Στα νοµικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκληµά-
των του Κώδικα θεωρούνται, εφόσον µε οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους:
α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, οι πρόεδροι των

διοικητικών συµβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλµένοι
ή συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί δι-
ευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο ε-
ντεταλµένο είτε άµεσα από τον νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή δια-
χείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα πα-
ραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη
των διοικητικών συµβουλίων των εταιρειών αυτών, εφό-
σον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα
καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι ο-

µόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν
γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από τον
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική από-
φαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχεί-
ριση αυτών.
γ) Στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές

κεφαλαιουχικές εταιρείες οι διαχειριστές αυτών ως και
εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από τον
νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική από-
φαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχεί-
ριση αυτών και, όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν, οι
εταίροι αυτών.
δ) Στους συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών οι πρόε-

δροι, οι γραµµατείς, οι ταµίες, ως και εν γένει κάθε πρό-
σωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από τον νόµο είτε από ι-
διωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από ο-
ποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.
ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχι-

κές ή αφανείς εταιρείες, ως αυτουργοί του εγκλήµατος
της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους, µε
βάση την ιδιωτική βούληση ή τον νόµο ή δικαστική από-
φαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη τους. Όταν στα
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µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλ-
λοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµό-
ζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας
παραγράφου.
στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κά-

θε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί του
εγκλήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυ-
ντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελ-
λάδα.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφερο-

µένων ή στις νοµικές οντότητες κατά την έννοια της
παρ. 3 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) ή της
περ. δ΄ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., ως αυτουργοί θεωρού-
νται οι εκπρόσωποι αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο
εντεταλµένο είτε άµεσα από τον νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή δια-
χείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

2. Επίσης, αυτουργοί των ανωτέρω εγκληµάτων, κατά
την έννοια της παρ. 1, θεωρούνται και: α) όσοι δυνάµει
νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας
βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β)
ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις
διατάξεις του Α.Κ..

3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δή-
λωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος µε οποιονδή-
ποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συµπράττει ή προσφέρει ά-
µεση συνδροµή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµά-
των τιµωρείται ως άµεσος συνεργός.

4. Αυτουργοί ή συµµέτοχοι των ανωτέρω εγκληµάτων
θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις
πράγµασι τις εξουσίες και αρµοδιότητες που αντιστοι-
χούν στις ιδιότητες και θέσεις της παρ. 1.

Άρθρο 68
Μηνυτήρια αναφορά και ποινική διαδικασία

1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέ-
λεσης εγκλήµατος του Κώδικα υποβάλλεται αµελλητί
µηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή ή από τα όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονο-
µικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ποινική
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

2. α) Αν, µε βάση εκτελεστή πράξη της φορολογικής
αρχής, συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλε-
σης εγκλήµατος φοροδιαφυγής, εκ των οριζόµενων στο
άρθρο 66, η έκδοση τέτοιας πράξης αναστέλλει την προ-
θεσµία της παραγραφής του σχετικού εγκλήµατος και
συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή
της αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυ-
τόν, η οικεία φορολογική αρχή ενηµερώνει αµελλητί τον
αρµόδιο εισαγγελέα και του αποστέλλει αντίγραφο της
ως άνω διοικητικής πράξης.
β) Αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ο αρµόδιος ει-

σαγγελέας πληµµελειοδικών αναβάλλει, µε πράξη του,
κάθε περαιτέρω ενέργεια της ποινικής διαδικασίας. Αν έ-
χει ασκηθεί ποινική δίωξη και η υπόθεση εκκρεµεί στην
κύρια ανάκριση, ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του ει-
σαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ποινικής διαδι-
κασίας. Αν η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στο ακροατή-
ριο, το ποινικό δικαστήριο διατάσσει την αναστολή της
ποινικής διαδικασίας, σε κάθε άλλη δε περίπτωση την α-
ναστολή διατάσσει το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο.
γ) Η αναστολή της προθεσµίας της παραγραφής και η

αναβολή ή αναστολή της ποινικής διαδικασίας διαρκούν

µέχρι την οριστικοποίηση της οικείας πράξης της φο-
ρολογικής αρχής, λόγω άπρακτης παρόδου της προθε-
σµίας άσκησης προσφυγής, ή µέχρις ότου καταστεί αµε-
τάκλητη η απόφαση του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρί-
ου επί της προσφυγής που ασκήθηκε.
δ) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων ενώπιον των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου
της Επικρατείας και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων
γίνονται κατά προτεραιότητα. Η φορολογική αρχή που ε-
ξέδωσε την πράξη ή η γραµµατεία του οικείου διοικητι-
κού δικαστηρίου ενηµερώνουν αµελλητί τον αρµόδιο ει-
σαγγελέα, αντιστοίχως, για την οριστικοποίηση της πρά-
ξης, λόγω µη άσκησης προσφυγής, ή για την έκδοση α-
µετάκλητης απόφασης του αρµόδιου διοικητικού δικα-
στηρίου και υποβάλλουν, κατά περίπτωση, υπηρεσιακό
αντίγραφο του διοικητικού φακέλου ή της δικογραφίας
της υπόθεσης.
ε) Σε περίπτωση αναστολής της προθεσµίας της παρα-

γραφής, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περ. α΄, δεν
ισχύει ο χρονικός περιορισµός της αναστολής του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού
Κώδικα (Π.Κ.).

3. Αρµόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι αυτό της έδρας
της αρµόδιας για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ..

4. Το Δηµόσιο µπορεί να παρίσταται ενώπιον των ποι-
νικών δικαστηρίων για τα εγκλήµατα του Κώδικα προς υ-
ποστήριξη της κατηγορίας. Όταν η δίωξη ασκείται σε
βαθµό πληµµελήµατος, το Δηµόσιο µπορεί να εκπροσω-
πείται και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας φορολογι-
κής αρχής ή τον οριζόµενο από αυτόν υπάλληλο.

5. Στις δίκες που αφορούν εγκλήµατα του Κώδικα, η
εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υπο-
χρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενηµέρωση
του αρµόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους
της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε την υ-
πόθεση, εκτός εάν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή κα-
τόπιν αιτήµατος του κατηγορούµενου, κρίνει ότι πρέπει
να κληθεί µάρτυρας, για να καταθέσει για ουσιώδη για
την έκβαση της δίκης ζητήµατα που δεν µπορούν να
προκύψουν από τα έγγραφα της υπόθεσης.

6. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κ.Π.Δ. και του Γενικού Μέρους του Π.Κ..

Άρθρο 69
Αναστολή της ποινής 

Για τα εγκλήµατα του Κώδικα η αναστολή της ποινής
γίνεται κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 99 επ.
του Π.Κ..

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά την 1η.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή ο-
ριστικού φορολογικού ελέγχου που αφορά χρήσεις, πε-
ριόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν α-
πό την 1η.1.2014, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιο-
ρισµού του φόρου. Για όσα αφορούν τα σχετικά µε την
έκδοση της πράξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδι-
κα.

2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
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του άρθρου 34 του Κώδικα, πράξεις διορθωτικού προσ-
διορισµού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που έχουν εκδο-
θεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγ-
χου, ο οποίος διατάχθηκε µέχρι την 31η.12.2013, δεν
κωλύουν τη µετά από νέο έλεγχο µεταγενέστερη διόρ-
θωσή του. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για πράξεις διορ-
θωτικού προσδιορισµού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
µετά από τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο που δια-
τάχθηκε έως την 31η.12.2013, στις περιπτώσεις στις ο-
ποίες, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 68 του
ν. 2238/1994 (Α΄151), την παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248) και κάθε άλλη συναφή διάταξη, εκ-
δίδεται µερική καταλογιστική πράξη.

3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή
υποχρεώσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί µέχρι την
31η.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Τµήµατος VII του Κώδικα, εφόσον κατά την
1η.1.2014 δεν είχε γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη
του ελέγχου για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου λο-
γίζεται η θεώρηση των βιβλίων του φορολογούµενου α-
πό όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση
πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην πε-
ρίπτωση που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή
η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν
τηρούνται βιβλία. Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια
του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις
31.12.2013 επιστολής στο φορολογούµενο, µε την ο-
ποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορο-
λογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις
31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου
και για οποιονδήποτε λόγο, µετά την ηµεροµηνία αυτή,
για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υπο-
χρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννοµες συνέ-
πειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.

4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα διενερ-
γούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέ-
σεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.

5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά
την 1η.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο,
τη φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφο-
ρούν, διενεργείται άµεσος προσδιορισµός του φόρου ή
εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου,
κατά περίπτωση.

6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή
υποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31η.12.2013 έχουν
εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις
προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή οποι-
αδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά
την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα, θεωρείται οποιο-
δήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρµόδιας
για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής,
κατά τον χρόνο διενέργειάς του.

7. Σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δι-
καστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέ-
λειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισµού, η Φορολογι-
κή Διοίκηση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση,
εκδίδει, από την 1η.1.2014 τις προβλεπόµενες από τον
Κώδικα πράξεις προσδιορισµού του φόρου, ανεξαρτή-
τως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά
την 1η.1.2014 εφαρµόζονται αναλόγως η παρ. 4 του άρ-
θρου 41 και η παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα.

9. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικα-

στηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτη-
ση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η υπό-
θεση στη Φορολογική Διοίκηση, για να τηρηθεί η διαδι-
κασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για
διοικητική επίλυση εξετάζεται από τη Διεύθυνση Επίλυ-
σης Διαφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα, ε-
κτός εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί την προσβαλλό-
µενη πράξη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής α-
πόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοί-
κησης.

10. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του
Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις
προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, προστίµων,
προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα, εξακολου-
θούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους,
τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποί-
ες αφορούν. Όπου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού
φορολογικού δικαίου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του Κώδικα, προβλέπεται προθεσµία παραγραφής
του δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ε-
λέγχου, πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφο-
ρών, πράξεις επιβολής προστίµων και κάθε άλλη συναφή
πράξη, η παραγραφή διακόπτεται µε την έκδοσή τους. Η
διάταξη του δευτέρου εδαφίου εφαρµόζεται και σε εκ-
κρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν είχαν συζη-
τηθεί κατά τη δηµοσίευση του ν. 4254/2014 (Α΄85) σε
πρώτο βαθµό.

11. Το άρθρο 47 του Κώδικα εφαρµόζεται για οφειλές
για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την
1η.1.2014 και εφεξής.

12. Το άρθρο 51 του Κώδικα, σχετικά µε τον χρόνο πα-
ραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυ-
τής, εφαρµόζεται για φόρους και λοιπά έσοδα για τα ο-
ποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο α-
πό την 1η.1.2014 και εφεξής.

13. Η παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα εφαρµόζεται
για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την
1η.1.2014 και εφεξής.

14. Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρή-
σεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επι-
βάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179), πρόστιµο που ισούται µε το άθροι-
σµα του προστίµου του άρθρου 58, της παρ. 2 του άρ-
θρου 58Α ή του άρθρου 59 του Κώδικα, κατά περίπτωση,
πλέον του τόκου του άρθρου 53 του Κώδικα, ο οποίος υ-
πολογίζεται από την 1η.1.2014 και µέχρι την έκδοση του
εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέ-
στερη µεταχείριση του φορολογούµενου. Σε κάθε περί-
πτωση, µετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου, ε-
φαρµόζεται το άρθρο 53 του Κώδικα. 

15. Εξαιρετικά, για την υποβολή εκπρόθεσµων χρεω-
στικών δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υ-
ποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις
31.12.2013, επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του
άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιµο που ισούται µε το
άθροισµα του προστίµου του άρθρου 54 του Κώδικα,
πλέον του τόκου του άρθρου 53 του Κώδικα, ο οποίος υ-
πολογίζεται από την 1η.1.2014 και µέχρι την έκδοση του
εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέ-
στερη µεταχείριση του φορολογούµενου. Για δηλώσεις
που υποβάλλονται µετά την κοινοποίηση εντολής ελέγ-
χου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρ-
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θρου 14 του Κώδικα και µέχρι την κοινοποίηση του προ-
σωρινού διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου επιβάλ-
λονται, αντί των ανωτέρω κυρώσεων, οι κυρώσεις της
παρ. 14 του παρόντος, κατά τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο αυτή. Εφόσον πρόκειται για τροποποιητικές δηλώ-
σεις, για τον υπολογισµό του ποσού του προστίµου της
παρ. 14 του παρόντος, λαµβάνεται ως βάση υπολογι-
σµού το ποσό της διαφοράς µεταξύ του φόρου που προ-
κύπτει µε βάση την υποβαλλόµενη τροποποιητική φορο-
λογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει µε βάση την
αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και τις τυχόν τροποποιη-
τικές δηλώσεις που έχουν εν τω µεταξύ υποβληθεί. Δεν
είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων σύµφωνα µε το δεύ-
τερο εδάφιο µε επιφύλαξη. Εξαιρουµένων των δηλώσε-
ων παρακρατούµενων φόρων από µισθωτή εργασία και
συντάξεις, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον προσδιορισµό του
φόρου, το επιβληθέν κατά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο
πρόστιµο ή ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο εξήντα
τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. Φόροι,
πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που προσδιορί-
ζονται κατά το δεύτερο, τρίτο και πέµπτο εδάφιο δεν
διαγράφονται, δεν συµψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.
Σε κάθε περίπτωση µετά την απόκτηση του εκτελεστού
τίτλου εφαρµόζεται το άρθρο 53 του Κώδικα. 

16. Για την υποβολή, µετά την 1η.1.2014, εκπροθέ-
σµων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολο-
γική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτή-
ρα που αφορούν περιόδους έως τις 31.12.2013, επιβάλ-
λονται τα πρόστιµα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 2523/1997, µε τον περιορισµό το κατα-
βλητέο σε καθεµία περίπτωση ποσό να µην ξεπερνά το
προβλεπόµενο στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54
του Κώδικα.

17. Η υπ’ αριθµ. 45081/30.10.1997 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών που έχει εκδο-
θεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 1882/1990 (Α΄ 43) εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την κα-
τάργησή της.

18. Η παρ. 7 του άρθρου 46 του Κώδικα εφαρµόζεται
και για µέτρα που το Δηµόσιο λαµβάνει ή έχει λάβει πριν
από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) επί πε-
ριουσιακών στοιχείων που έχουν δεσµευτεί κατ’ εφαρ-
µογή του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.

19. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφω-
να µε το άρθρο 46 του Κώδικα, οι προβλεπόµενες επιδό-
σεις κατά τον ΚΠολΔ γίνονται και από οποιονδήποτε υ-
πάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης.

20. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα κατα-
λαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συ-
νταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 2523/1997 µέχρι τις 31.12.2013, αλλά δεν έ-
χουν ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα µέχρι την ηµερο-
µηνία αυτή.

21. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµί-
ζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα,
οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρ-
θρων: 16 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) περί Φορολογίας Αυ-
τοµάτου Υπερτιµήµατος, 2 έως και 19 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) περί Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.)
και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.), 21 έως και 35

του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως
και 19 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9) και 53 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53
του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) περί Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και της υποπαρ. Α7 του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέ-
µατα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε
τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την έκδοση αποφάσεων του Διοικητή, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα, όπου αυτό απαιτείται.

22. Για τα έσοδα που εµπίπτουν στο άρθρο 2 και το Πα-
ράρτηµα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ο Κώδικας εφαρµόζε-
ται από την 1η.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται.
Ειδικά, για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και
Κερδών από τυχερά παίγνια, ο Κώδικας εφαρµόζεται α-
πό την 1η.1.2015. Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις του
δευτέρου εδαφίου εφαρµόζονται από την 1η.1.2014 η
παρ. 1 του άρθρου 30 και το Τµήµα IX του Κώδικα.

23. Το άρθρο 65Α του Κώδικα τίθεται σε ισχύ για χρή-
σεις που αρχίζουν από την 1η.1.2014. Η απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών υπό στοιχεία ΠΟΛ 1159/2011
(Β΄ 1657) διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν
πριν από την 1η.1.2014 και µπορεί να τροποποιηθεί ύστε-
ρα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε..

24. Ειδικά για την πράξη αποδοχής κληρονοµιάς, της
παρ. 1 του 54Α του Κώδικα, η υποχρέωση του συµβολαι-
ογράφου για µνηµόνευση και επισύναψη του πιστοποιη-
τικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει από την 20ή.1.2014.

25. Εφόσον µε την υποβολή τροποποιητικής φορολο-
γικής δήλωσης ή µε αυτοτελές αίτηµα ή καθ’ οιονδήποτε
άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική
περίοδο ή φορολογική υπόθεση, µέχρι την 1η.1.2014,
προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά
µε την παραγραφή, εφαρµόζονται τα µέχρι τότε ισχύο-
ντα. 

26. Από την 1η.1.2014 κάθε αίτηµα προς τη Φορολογι-
κή Διοίκηση για διοικητικό ή δικαστικό συµβιβασµό θεω-
ρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του
πρώτου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισµών,
εφαρµόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό
να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των άρθρων
70Α και 70Β του ν. 2238/1994.

27. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι τις
31.12.2013, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής
τους, το σχετικό πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του ν. 2523/1997, εξακολουθεί να εφαρµόζεται
η παρ. 6 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, εφόσον ο φορο-
λογούµενος, µε δήλωσή του προς τον προϊστάµενο της
αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίµου, µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνο-
λο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και κατα-
βάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%) της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο
ποσό καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσι-
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µη ηµέρα του επόµενου µήνα της αποδοχής. Ποσά τα ο-
ποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της ε-
φαρµογής της παρούσας. Σε περίπτωση που ο φορολο-
γούµενος, αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της αποδοχής, η
πράξη και οι έννοµες συνέπειές της αναβιώνουν και ήδη
καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

28. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ε-
φαρµόζονται και για ενδοοµιλικές συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν σε περιόδους που άρχισαν πριν από
την 1η.1.2012, εφόσον η υπόθεση ήταν εκκρεµής κατά
τη δηµοσίευση του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) ενώπιον της
Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών Διοικητικών Δι-
καστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε
περίπτωση, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 56 του
ν. 4174/2013 είναι ευνοϊκότερες για τον υπόχρεο, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις αυτές, ανεξάρτητα από τον χρόνο
πραγµατοποίησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών.

29. Φορολογούµενος σε βάρος του οποίου: α) έχει εκ-
δοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου, ή β) θα εκδοθεί οριστική πρά-
ξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου κατόπιν προ-
σωρινού διορθωτικού προσδιορισµού που έχει κοινοποι-
ηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, δύναται
να αποδεχτεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιο-
ρισµού, µε ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή του, η
οποία υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία για άσκηση εν-
δικοφανούς προσφυγής, στον προϊστάµενο της υπηρε-
σίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισµού του φόρου.
Εφόσον ο φορολογούµενος εξοφλήσει την προκύπτου-
σα οφειλή µέσα στην προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου
41 του Κώδικα, τα επιβληθέντα πρόστιµα, βάσει του άρ-
θρου 58, της παρ. 2 του άρθρου 58Α και του άρθρου 59
του Κώδικα ή της παρ. 14 του παρόντος άρθρου ή οι πρό-
σθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, κατά περί-
πτωση, µειώνονται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτών.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για εκκρεµείς υποθέσεις
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, εφαρµοζόµε-
νων αναλόγως των παρ. 3 και 5 του άρθρου 49 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται
οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της Διεύθυνσης Ε-
πίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστη-
ρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκη-
σης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού
ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις ο-
ποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δι-
καστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτη-
σης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς νοούνται, επίσης, οι υπο-
θέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί α-
µετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη
αµετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον
φορολογούµενο. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να
καθορίζονται ζητήµατα προθεσµιών, καταβολής, αρµο-
διοτήτων και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.

30. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισµού
του φόρου που εκδόθηκαν µέχρι τις 31.12.2019 µε βάση
στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκη-
ση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµι-
κά µέσα στο 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσµες την
31η.7.2020.

31. Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης σύµφωνα µε
το άρθρο 63Β του Κώδικα υποβάλλεται κατά άµεσου
προσδιορισµού ή πράξεων διοικητικού, εκτιµώµενου ή
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή πράξεων επιβολής
προστίµου που εκδίδονται από την 1η.1.2020 και µετά.

32. α) Κατ’ εξαίρεση, άµεσος προσδιορισµός φόρου ή
πράξεις προσδιορισµού φόρου ή επιβολής προστίµου
που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει
οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις
περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις ο-
ποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προ-
σφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος του άρθρου 63Β, δύνανται να ακυρωθούν
ή να τροποποιηθούν κατ’ εφαρµογή των οριζόµενων
στην παρ. 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν υπο-
βάλλεται αίτηση του φορολογούµενου για ακύρωση ή
τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολο-
γικής Διοίκησης εκδίδεται µέχρι τις 30.9.2020. Έως τις
30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση
άµεσου προσδιορισµού φόρου, της πράξης προσδιορι-
σµού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίµου, ε-
φόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φορολογούµενου,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των οριζόµενων στην παρ. 3 του
άρθρου 63Β. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικο-
φανής προσφυγή και δεν έχει συµπληρωθεί η προθεσµία
εξέτασής της, η προθεσµία αυτή διακόπτεται από την έ-
ναρξη ισχύος του άρθρου 63Β και η ασκηθείσα ενδικο-
φανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογού-
µενου για την ακύρωση ή τροποποίηση, εξετάζεται ως
τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 30.9.2020.
Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής απόρρι-
ψης του αιτήµατος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπε-
ται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης
απόρριψης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 63, µε την
οποία µπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν
ήδη προβληθεί µε την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή
προσφυγή. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτή-
µατος ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέ-
λευσης της προθεσµίας του πέµπτου εδαφίου, η αρχικώς
ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και κάθε σχετικό έγ-
γραφο διαβιβάζονται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Δια-
φορών µέχρι τις 31.10.2020 και η προθεσµία εξέτασης
της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την
1η.11.2020. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 εφαρ-
µόζονται κατ’ εξαίρεση και για όλες τις υποθέσεις της
περ. α΄. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπει-
τα από εισήγηση του Διοικητή, ορίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
β) Πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν χρήσεις

έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της
παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα µε βάση στοιχεία που
είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνο-
νται µε σχετική πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, εφό-
σον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου
δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.
γ) Για επιγενόµενους λόγους που γεννήθηκαν εντός

του 2019, η αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 63Β υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).

33. α) Για αναδροµικά εισοδήµατα από συντάξεις που
αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγο-
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νται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν
και καταβλήθηκαν από 1η.1.2015 έως και τις 31.12.2018,
για τα οποία εκδίδεται:
αα) πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου µε βάση

εκπρόθεσµη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον
φορολογούµενο ή µε βάση στοιχεία που έχει στη διάθε-
σή της η Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 32 του Κώδικα, ή
αβ) πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου κατόπιν

εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 34 του Κώδικα, το άρθρο 54 του Κώδικα δεν ε-
φαρµόζεται και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρ-
θρου 53 του Κώδικα δεν µπορούν να υπερβούν το είκοσι
τοις εκατό (20%) του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται
µε την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος κατα-
βολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερηµένα από τον
οικείο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που τα ανωτέ-
ρω εισοδήµατα καταβλήθηκαν αναδροµικά από την
1η.1.2014 έως και τις 31.12.2018 και ανάγονται σε χρή-
σεις έως και τις 31.12.2013, εφαρµόζεται το πρώτο εδά-
φιο της παρ. 15 του παρόντος άρθρου, οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις δεν δύναται να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό
(20%) του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την
έκδοση της πράξης και το άρθρο 54 του Κώδικα δεν ε-
φαρµόζεται. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για πράξεις δι-
οικητικού ή διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου που
εκδίδονται από την 1.1.2020.
β) Οι πρόσθετοι φόροι ή το πρόστιµο του άρθρου 54

του Κώδικα και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρ-
θρου 53 του Κώδικα που επιβλήθηκαν µε πράξεις διοικη-
τικού προσδιορισµού φόρου που αφορούν σε χρήσεις έ-
ως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν µέσα στο 2019, κατ’ ε-
φαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα, µε βάση
στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκη-
ση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά µέσα
στο 2013, δεν δύναται να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό
(20%) του κύριου φόρου που προσδιορίσθηκε κατά την
έκδοση της πράξης, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος
καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερηµένα από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Το ίδιο ισχύει για τα ανω-
τέρω εισοδήµατα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου από την
αρµόδια υπηρεσία κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας που
προβλέπεται στην παρ. 32 του παρόντος άρθρου. Με αί-
τηµα του φορολογουµένου εκδίδεται νέα πράξη από τη
Φορολογική Διοίκηση µε την οποία οι πρόσθετοι φόροι ή
οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 53 του Κώ-
δικα περιορίζονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
του κύριου φόρου και το πρόστιµο του άρθρου 54 του
Κώδικα δεν επιβάλλεται.

34. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή δύναται να τροποποιούνται οι προθεσµίες
που ορίζονται στην παρ. 30 και την περ. α΄ της παρ. 32
του παρόντος άρθρου.

35. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύ-
ρωση πληροφοριών για το ηµερολογιακό έτος 2014, που
υπεβλήθησαν από τις 21.1.2016 έως και τις 25.1.2016,
θεωρούνται εµπρόθεσµες. Πρόστιµα που έχουν επιβλη-
θεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συµψηφί-
ζονται µε οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει
οφειλή, επιστρέφονται.

36. Πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν για
εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήµατος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επι-

πλέον ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή σε
σχέση µε την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευ-
ρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκη-
σης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεµούν ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικη-
τικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία ά-
σκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή, εφόσον
έχουν εισπραχθεί, συµψηφίζονται µε οφειλές και, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.

37. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή
στις ρυθµίσεις του ν. 2523/1997 (άρθρα 17 έως 21), εν-
νοούνται οι αντίστοιχες ρυθµίσεις του Τµήµατος ΧΙΙ του
Κώδικα (άρθρα 66 έως 69).

38. Αιτήσεις ποινικής δίωξης Προϊσταµένων Δ.Ο.Υ. ή
Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων σύµφωνα µε το άρθρο
25 του ν. 1882/1990 («Ποινικό αδίκηµα µη καταβολής
χρεών προς το Δηµόσιο και τρίτους») για χρέη κατώτερα
του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εκκρε-
µείς κατά τη δηµοσίευση του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), δεν
εισάγονται για συζήτηση. Η αναστολή της παραγραφής
των χρεών κατώτερων του ποσού του πρώτου εδαφίου,
για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 πριν από την δηµοσίευση
του ν. 4337/2015, λήγει µε τη δηµοσίευση του
ν. 4337/2015 και η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συ-
µπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της α-
ναστολής.

39. Υποθέσεις για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18 και
19 του ν. 2523/1997, εάν µέχρι τη δηµοσίευση του
ν. 4337/2015 είχε γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσµατος
ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το αρ-
µόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί. 

40. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του ν. 4337/2015
µηνυτήριες αναφορές για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18
και 19 του ν. 2523/1997 που υποβλήθηκαν για ποσά µι-
κρότερα από τα οριζόµενα στο άρθρο 66 δεν εισάγονται
για συζήτηση και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο
αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα.

Άρθρο 71
Τελικές και καταργούµενες διατάξεις

1. Όπου σε κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή ή α-
ναφορά σε διάταξη του Μέρους Α΄ του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.), ή γενικά στον ν. 4174/2013 ή στον Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εφεξής νοείται η αντί-
στοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ο παρών Κώδι-
κας. 

2. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων
του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

3. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις που µετά τη δηµοσίευση του παρόντος Κώδικα τρο-
ποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του Μέ-
ρους Α΄ του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

4. Οι κωδικοποιούµενες διατάξεις του Μέρους Α΄ και
το Παράρτηµα του ν. 4174/2013  καταργούνται.
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Παράρτημα		
	
Φόρος	μεταβίβασης	ακινήτων	(ν.	1587/1950),	
Δήλωση	 στοιχείων	 ακινήτων	 (Ε9)	 και	 Περιουσιολόγιο	 ακινήτων	 (άρθρα	 23	 και	 23Α	 του	 ν.	
3427/2005),	
Ειδικός	 Φόρος	 επί	 των	 Ακινήτων	 (άρθρα	 15	 έως	 18	 του	 ν.	3091/2002),	
Τέλος	 Επιτηδεύματος	 Φυσικών	 και	 Νομικών	 Προσώπων	 (άρθρο	 31	του	 ν.	3986/2011),	
Ειδική	Εισφορά	Αλληλεγγύης	Φυσικών	Προσώπων	(άρθρα	29	του	ν.	3986/2011	και	43Α	του	
ν.	4172/2013),	
Φόρος	Πολυτελούς	Διαβίωσης	(άρθρο	44	του	ν.	4111/2013),	
Φόρος	Πλοίων	με	ελληνική	και	με	ξένη	σημαία	(ν.	27/1975),	
Εισφορά	Εισαγόμενου	Συναλλάγματος	(άρθρο	45	παρ.	1	του	ν.	4141/2013),	
Φόρος	επί	των	μερισμάτων	εταιρειών	του	άρθρου	25	του	ν.	27/1975	(άρθρο	45	παρ.	5	του	
ν.	4141/2013),	
Έσοδα	Εισιτηρίων	Καζίνο	(άρθρα	2	παρ.	10	του	ν.	2206/1994,	31	παρ.	13	του	ν.	2873/2000,	
1	παρ.	1	του	ν.	3139/2003,	πρώτο	περ.	9	υποπαρ.	Ε7	του	ν.	4093/2012),	
Ειδικός	 Φόρος	 Πολυτελείας	 Χωρών	 της	 Ε.	 Ε.	 και	 Εγχωρίως	 Παραγομένων	 Ειδών	 (άρθρο	
17	του	ν.	3833/2010),	
Συμμετοχή	του	Ελληνικού	Δημοσίου	στα	Μικτά	Κέρδη	των	Εταιρειών	Παροχής	Υπηρεσιών	
Στοιχημάτων	 και	 Τυχερών	 Παιγνίων	 μέσω	 Διαδικτύου	 (άρθρο	 50	του	 ν.	4002/2011),	
Τέλος	 Συνδρομητών	 Κινητής	 Τηλεφωνίας	 και	 Τέλος	 Καρτοκινητής	 Τηλεφωνίας	 (άρθρο	 12	
του	ν.	2579/1998),	
Τέλη	Διενέργειας	Παιγνίων	με	Παιγνιόχαρτα	(άρθρα	8	του	ν.	2515/1997	και	10	παρ.	2	του	ν.	
3037/2002),	
Φόρος	Ασφαλίστρων	(άρθρο	29	του	ν.	3492/2006),	
Ετήσιο	Τέλος	για	τη	Λειτουργία	Χώρου	Καπνιζόντων	(άρθρο	45	του	ν.	3986/2011),	
Ειδικός	Φόρος	στις	Διαφημίσεις	που	προβάλλονται	από	την	τηλεόραση	(άρθρο	πέμπτο	παρ.	
12	του	ν.	3845/2010),	
Ειδικός	Φόρος	Ιδιωτικών	Πλοίων	Αναψυχής	(άρθρο	2	του	ν.	3790/2009),	
Φόρος	Συγκέντρωσης	Κεφαλαίου	(άρθρα	17	έως	31	του	ν.	1676/1986),		
Εισφορά	Δακοκτονίας	(άρθρο	2	του	Α.Ν.	112/1967),	
Εφάπαξ	 φόροι	 επί	 των	 αποθεμάτων	 πετρελαίου	 (άρθρα	 23	 του	 ν.	3634/2008,	 2	 του	
ν.	3828/2010	και	τέταρτο	παρ.	6	του	ν.	3845/2010),	
Τέλη	Χαρτοσήμου	(π.δ.	28ης	Ιουλίου	1931),	
Ειδικός	 Φόρος	 για	 την	 Ανάπτυξη	 της	 Κινηματογραφικής	 Τέχνης	 (άρθρο	 60	 του	 ν.	
1731/1987),	
Φόρος	Ακίνητης	Περιουσίας	(άρθρα	27	έως	50	του	ν.	3842/2010),	
Φόρος	Αυτομάτου	Υπερτιμήματος	(άρθρο	16	του	ν.	1882/1990),	
Φόρος	 Αυτομάτου	 Υπερτιμήματος	 και	 Τέλος	 Συναλλαγής	 Ακινήτων	 (άρθρα	 2	 έως	 19	 του	
ν.	3427/2005),	
Φόρος	Μεγάλης	Ακίνητης	Περιουσίας	(άρθρα	21	έως	35	του	ν.	2459/1997),	
Ενιαίο	Τέλος	Ακινήτων	(άρθρα	5	έως	19	του	ν.	3634/2008),	
Έκτακτο	 Ειδικό	 Τέλος	 Ηλεκτροδοτούμενων	 Δομημένων	 Επιφανειών	 (άρθρο	 53	του	
ν.	4021/2011),	
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Έκτακτο	 Ειδικό	 Τέλος	 Ακινήτων	 (άρθρο	 πρώτο	 υποπαρ.	 Α7	 του	 ν.	4152/2013),	
Εισφορές	 Φυσικών	 Προσώπων	 (άρθρα	 18	 του	 ν.	3758/2009,	 30	 του	 ν.	3986/2011,	 5	 του	
ν.	3833/2010),	
Έκτακτη	Εισφορά	στα	Ιδιωτικά	Πλοία	Αναψυχής	(άρθρο	3	του	ν.	3790/2009),	
Έκτακτες	 Εφάπαξ	 Εισφορές	 Κοινωνικής	 Ευθύνης	 των	 Νομικών	 Προσώπων	 (άρθρα	 2	 του	
ν.	3808/2009	και	5	του	ν.	3845/2010),	
Αυτοτελής	Φορολογία	Αφορολόγητων	Αποθεματικών	(άρθρο	8	του	ν.	2579/1998),	
Φορολογία	 Προβλέψεων	 Επισφαλών	 Απαιτήσεων	 (άρθρο	 9	 παρ.	 4	 του	 ν.	3296/2004),	
Αυτοτελής	Φορολογία	Αφορολόγητων	Αποθεματικών	Τεχνικών	Επιχειρήσεων	(άρθρο	3	του	
ν.	2954/2001),	
Αυτοτελής	 Φορολογία	 των	 Αποθεματικών	 των	 Τραπεζών	 (άρθρο	 10	του	 ν.	3513/2006),	
Ειδικός	Φόρος	Τραπεζικών	Εργασιών	(άρθρα	6	έως	16	του	ν.	1676/1986),	
Φόρος	επί	του	ζύθου	(άρθρο	39	του	β.δ.	24.9/20.10.1958),	
Φόρος	Διαμονής	(άρθρο	53	του	ν.	4389/2016),	
Τέλος	στη	συνδρομητική	τηλεόραση	(άρθρο	54	του	ν.	4389/2016),	
Τέλος	συνδρομητών	σταθερής	τηλεφωνίας	(άρθρο	55	του	ν.	4389/2016),	
Περιβαλλοντικό	 τέλος	 πλαστικής	 σακούλας	 του	 άρθρου	 6Α	 του	 ν.	 2939/2001,	
Το	 προβλεπόμενο	 στο	 άρθρο	 30	 του	 ν.	3846/2010	 ποσοστό	 πέντε	 τοις	 εκατό	 (5%)	 των	
εισπραττόμενων	από	τις	ιδιωτικές	Μονάδες	Χρόνιας	Αιμοκάθαρσης	νοσηλίων,	
Εισφορά	προστασίας	του	περιβάλλοντος	της	παρ.	3	του	άρθρου	4	του	4736/2020	σχετικά	
με	τη	μείωση	των	επιπτώσεων	ορισμένων	πλαστικών	προϊόντων	στο	περιβάλλον,	
Περιβαλλοντικό	τέλος	(άρθρο	79	του	ν.	4819/2021),	
Τέλος	ανακύκλωσης	(άρθρο	80	του	ν.	4819/2021).	
	

	
ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ	 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ	
Άρθρο	πρώτο	 	

	
Άρθρο	1	 Το	 άρθρο	 1	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	

παρ.	1	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	2	 Το	 άρθρο	 2	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	

παρ.	2	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	3	 Το	 άρθρο	 3	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	

παρ.	3	και	4	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	4	
	
	
	
	

Το	 άρθρο	 4	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	
παρ.	5,	6	και	7	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	1	
και	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 2	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	
άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	 4254/2014	 και	 τις	 παρ.	 1	 και	 2	 του	
άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	5	
	

Το	 άρθρο	 5	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	
παρ.	8	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	6	
	

Το	άρθρο	6	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	9	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	7	 Το	 άρθρο	 7	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
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	 άρθρο	17	του	ν.	4818/2021	
Άρθρο	8	 Το	άρθρο	8	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	9	 Το	 άρθρο	 9	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	

παρ.	1	του	άρθρου	12	του	ν.	4474/2017	
Άρθρο	10	
	
	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	
εδάφιο	πρώτο		
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	
εδάφιο	δεύτερο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α΄	
εδάφια	τρίτο	και	τέταρτο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	β	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	δ	
και	ε	
	
Άρθρο	10,	παρ.	2,	3,	4,	5	
και	6	

Το	άρθρο	10	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	355	του	ν.	4512/2018	και	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	112	του	ν.	4549/2018	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφιο	πρώτο	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ,	εδάφιο	τρίτο	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφια	δεύτερο	και	τρίτο		
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	β		
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	δ	και	ε,	αντίστοιχα.	Οι	υποπερ.	i	και	ii	
της	περ.	δ	κωδικοποιούνται	με	τις	υποπερ.	δα	και	δβ,	
αντίστοιχα,	της	περ.	δ	της	παρ.	1	
Άρθρο	10,	παρ.	2,	3,	4,	5	και	6,	αντίστοιχα		

Άρθρο	11	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	11,	παρ.	3		
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	4	
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	5,	6,	7,	8,	9	
και	10	

Το	άρθρο	11	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	2	του	άρθρου	355	του	ν.	4512/2018,	τροποποιήθηκε	με	
την	παρ.	2	του	άρθρου	112	του	ν.	4549/2018	και	με	την	παρ.	
1	 του	 άρθρου	 101	 του	 ν.	 4714/2020,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τα	
άρθρα	 47β,	 47γ	 και	 47δ	 του	 Κώδικα	 Φ.Π.Α.,	 όπως	 τα	 δύο	
πρώτα	 έχουν	 αντικατασταθεί	 με	 τα	 άρθρα	 9	 και	 10	 και	 το	
τρίτο	έχει	προστεθεί	με	 το	άρθρο	11	 του	ν.	4818/2021,	υπό	
στοιχεία	Α.1212/2021	απόφαση	του	Διοικητή	ΑΑΔΕ	
Άρθρο	11,	παρ.	1	και	2,	αντίστοιχα		
Άρθρο	11	παρ.	3	(το	τελευταίο	εδάφιο	μερικώς).	Οι	περ.	 i,	 ii	
και	 iii	 της	 κωδικοποιούμενης	παρ.	3	 κωδικοποιούνται	με	 τις	
περ.	α,	β	και	γ,	αντίστοιχα	
Άρθρο	 11,	 παρ.	 4.	 Οι	 υποπερ.	 i,	 ii	 και	 iii	 της	 περ.	 β	 της	
κωδικοποιούμενης	 παρ.	 4	 κωδικοποιούνται	 με	 τις	 υποπερ.	
βα,	ββ	και	βγ,	αντίστοιχα,	της	περ.	β.	
Άρθρο	11,	παρ.	5,	6,	7	8,	9	και	10,	αντίστοιχα		
	

Άρθρο	12	
	

Το	άρθρο	12	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	
άρθρο	41	του	ν.	4223/2013	και	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
51	του	ν.	4583/2018	

Άρθρο	13	
	

Το	άρθρο	13	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	τις	
παρ.	1	και	2	του	άρθρου	42	του	ν.	4223/2013	και	την	παρ.	1	
του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	

Άρθρο	14	 Το	άρθρο	14	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	τις	
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	 παρ.	3,	4	και	5	του	άρθρου	42	του	ν.	4223/2013	και	την	παρ.	
2	του	άρθρου	12	του	ν.	4474/2017	

Άρθρο	15	
	
	

Το	άρθρο	15	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	 6	 του	 άρθρου	 42	 του	 ν.	 4223/2013,	 την	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	 29	 του	 ν.	 4646/2019	 και	 το	 άρθρο	 18	 του	 ν.	
4488/2017	

Άρθρο	15Α	 Το	άρθρο	15Α	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	προστέθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	30	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	16	 Το	άρθρο	16	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	17	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	17,	παρ.	1	
	
	
	
	
Άρθρο	17,	παρ.	1α	
Άρθρο	17,	παρ.	1β	
Άρθρο	17,	παρ.	2	
Άρθρο	17,	παρ.	2α	
Άρθρο	17,	παρ.	3,	4,	5,	6	
και	7	

Το	άρθρο	17	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	7,	8,	9	και	10	του	άρθρου	42	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	
3	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	
4254/2014,	 την	 περ.	 β	 της	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 33	 του	 ν.	
4258/2014,	το	άρθρο	1	του	ν.	4346/2015,	το	άρθρο	68	του	ν.	
4403/2016,	 την	παρ.	 4	 του	άρθρου	40	 του	 ν.	 4410/2016,	 το	
άρθρο	60	του	ν.	4415/2016,	την	παρ.	3	του	άρθρου	12	του	ν.	
4474/2017,	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 1	 του	 ν.	 4501/2017,	 το	
άρθρο	99	 του	ν.	 4547/2018,	 το	άρθρο	52	 του	ν.	 4569/2018,	
το	 άρθρο	 108	 του	 ν.	 4623/2019,	 το	 άρθρο	 48	 του	 ν.	
4712/2020	και	το	άρθρο	64	του	ν.	4796/2021	
Άρθρο	 17,	 παρ.	 1.	 Στην	 περ.	 δ	 η	 αναφορά	 στις	 Οδηγίες	
2011/16/ΕΕ	 και	 2010/24/ΕΕ	 περιττεύει	 κατόπιν	 αναφοράς	
των	 διατάξεων	 ενσωμάτωσης	 και	 οι	 υποπερ.	 αα	 και	 ββ	 της	
περ.	ιε	της	κωδικοποιούμενης	παρ.	1	κωδικοποιούνται	με	τις	
υποπερ.	ιεα	και	ιεβ,	αντίστοιχα,	της	περ.	ιε	της	παρ.	1		
Άρθρο	17,	παρ.	1Α	
Άρθρο	17,	παρ.	1Β	
Άρθρο	17,	παρ.	2	
Άρθρο	17,	παρ.	2.α	
Άρθρο	17,	παρ.	3,	4,	5,	6	και	7,	αντίστοιχα	

Άρθρο	17Α	 Το	 άρθρο	 17Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	5	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	18	 Το	άρθρο	18	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	9,	τις	παρ.	1,	2	και	3	του	άρθρου	43	του	ν.	
4223/2013,	 την	παρ.	8	 του	άρθρου	52	του	ν.	4276/2014	και	
την	παρ.	1	του	άρθρου	397	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	19	 Το	άρθρο	19	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	2	του	άρθρου	397	του	ν.	4512/2018	και	συμπληρώθηκε	
με	την	παρ.	3	του	άρθρου	171	του	ν.	4972/2022	

Άρθρο	20	 Το	άρθρο	20	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	4,	5,	6	και	7	του	άρθρου	43	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	21	 Το	άρθρο	21	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	1,	2,	3	και	4	του	άρθρου	44	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	4	
της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	
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4254/2014,	την	περ.	α	της	παρ.	6	και	την	παρ.	7	του	άρθρου	
40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	22	 Το	άρθρο	22	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	5	και	6	του	άρθρου	44	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	8	του	
άρθρου	 40	 του	 ν.	 4410/2016,	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 1	 και	 τις	
παρ.	2,	3	και	4	του	άρθρου	17	του	ν.	4714/2020	

Άρθρο	23	 Το	άρθρο	23	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	 1,	 2,	 3	 και	 4	 του	 άρθρου	 45	 του	 ν.	 4223/2013	 και	 την	
παρ.	9	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	24	 Το	άρθρο	24	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	5	του	άρθρου	45	του	ν.	4223/2013	και	την	παρ.	10	του	
άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	25	
	
	
	
	

Το	άρθρο	25	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	6	 του	άρθρου	45	 του	ν.	4223/2013	και	 τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	5	και	6	της	υποπαρ.	Δ.2.	 της	παρ.	Δ	του	άρθρου	
πρώτου	του	ν.	4254/2014	και	την	παρ.	11	του	άρθρου	40	του	
ν.	4410/2016	

Άρθρο	26	
	
Άρθρο	26,	παρ.	1	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	α	
	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	β	

Το	άρθρο	26	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	
άρθρο	77	του	ν.	4472/2017	
Άρθρο	26,	παρ.	1	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	α,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο.	Το	
εδάφιο	τρίτο	της	περ.	α	της	παρ.	2	δεν	κωδικοποιείται	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	β,	εδάφιο	πρώτο	μερικώς	και	εδάφιο	
δεύτερο	

Άρθρο	27	 Το	άρθρο	27	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	28	 Το	άρθρο	28	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	

παρ.	8,	9	και	10	του	άρθρου	45	του	ν.	4223/2013	και	την	παρ.	
12	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	28A	 Το	 άρθρο	 28Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 το	
άρθρο	390	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	29	
	
	
Άρθρο	29,	παρ.	1	
	
	
	
Άρθρο	29,	παρ.	2,	3	και	4	

Το	άρθρο	29	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
περ.	α	της	παρ.	2	του	άρθρου	πέμπτου	του	ν.	4493/2017	και	
τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	32	του	ν.	4569/2018	
Άρθρο	 29,	 παρ.	 1,	 εδάφιο	 πρώτο	 του	 ν.	 4174/2013,	 με	
παράλειψη	 της	 αναφοράς	 στην	 Οδηγία	 του	 Συμβουλίου	
2011/16/ΕΚ,	 κατόπιν	 αναφοράς	 των	 διατάξεων	
ενσωμάτωσης,	και	εδάφιο	δεύτερο	
Άρθρο	29,	παρ.	2,	3,	και	4	του	ν.	4174/2013,	αντίστοιχα	

Άρθρο	30	 Το	άρθρο	30	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	31	
Άρθρο	31,	παρ.	1	
Άρθρο	31,	παρ.	2	

Το	άρθρο	31	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	31,	παρ.	1	
Άρθρο	31,	παρ.	2,	εδάφιο	πρώτο	μερικώς	και	εδάφιο	
δεύτερο	

Άρθρο	32	 Το	άρθρο	32	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
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παρ.	2	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	33	 Το	άρθρο	33	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	

παρ.	3	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	34	
	
Άρθρο	34,	παρ.	1	
Άρθρο	34,	παρ.	2	
Άρθρο	34,	παρ.	3	

Το	άρθρο	34	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	4	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	34,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	34,	εδάφια	τρίτο	και	τέταρτο	
Άρθρο	34,	εδάφιο	πέμπτο	

Άρθρο	35	 Το	άρθρο	35	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	36	
	
	
	
	
Άρθρο	36	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	36,	παρ.	3	
	
	
Άρθρο	36,	παρ.	4	

Το	άρθρο	36	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	5	και	6	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	4	του	
άρθρου	 2	 του	 ν.	 4281/2014,	 το	 άρθρο	 31,	 την	 παρ.	 2	 του	
άρθρου	32	 του	 ν.	 4646/2019	 και	 την	παρ.	 2	 του	άρθρου	30	
του	ν.	4701/2020	
Άρθρο	36,	παρ.	1	και	2	του	ν.	4174/2013,	αντίστοιχα	
Άρθρο	36,	παρ.	3	του	ν.	4174/2013.	Οι	υποπερ.	(α)	και	(β)	της	
περ.	α	της	κωδικοποιούμενης	παρ.	3	κωδικοποιούνται	με	τις	
υποπερ.	αα	και	αβ,	αντίστοιχα,	της	περ.	α	της	παρ.	3	
Άρθρο	36,	παρ.	4	του	ν.	4174/2013	

Άρθρο	37	
	
	
	
	

Το	άρθρο	37	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	8,	9,	10	και	11	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	και	με	
την	περ.	α	της	παρ.	7	της	υποπαρ.	Δ.2	της	παρ.	Δ	του	άρθρου	
πρώτου	του	ν.	4254/2014	
Η	 περ.	 κ	 του	 δευτέρου	 εδαφίου	 του	 κωδικοποιούμενου	
άρθρου	κωδικοποιείται	με	την	περ.	 ι	του	δευτέρου	εδαφίου	
του	άρθρου	37	

Άρθρο	38	 Το	άρθρο	38	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	
άρθρο	13	του	ν.	4607/2019	

Άρθρο	39	 Το	άρθρο	39	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	40	 Το	άρθρο	40	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	

παρ.	1,	2	και	3	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013,	την	περ.	β	
της	παρ.	7	της	υποπαρ.	Δ.2.	 της	παρ.	Δ	του	άρθρου	πρώτου	
του	ν.	4254/2014	και	το	άρθρο	52	του	ν.	4583/2018	

Άρθρο	41	 Το	άρθρο	41	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	 4	 του	άρθρου	47	 του	 ν.	 4223/2013	 και	 την	παρ.	 3	 του	
άρθρου	59	του	ν.	4438/2016	

Άρθρο	42	 Το	άρθρο	42	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	5	και	6	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	3	του	
άρθρου	2	του	ν.	4281/2014	και	την	παρ.	3	του	άρθρου	30	του	
ν.	4701/2020	

	 Το	 άρθρο	 43	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	47	του	ν.	4223/2013	και	την	παρ.	13	της	υποπαρ.	Δ.1	
της	παρ.	Δ	του	άρθρου	2	του	ν.	4336/2015,	καταργήθηκε	με	
την	παρ.	4	του	άρθρου	67	του	ν.	4646/2019	από	1ης.4.2020	

Άρθρο	44	 Το	άρθρο	44	του	ν.	4174/2013	
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Άρθρο	45	 Το	άρθρο	45	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	 8	 του	 άρθρου	 47	 του	 ν.	 4223/2013,	 την	 παρ.	 4	 του	
άρθρου	59	 του	 ν.	 4438/2016	 και	 την	παρ.	 4	 του	άρθρου	30	
του	ν.	4701/2020	

Άρθρο	46	
	
	
	
	
Άρθρο	46,	παρ.	1,	2,	3,	4	
και	5	
Άρθρο	46,	παρ.	6,	εδάφια	
πρώτο,	δεύτερο	και	τρίτο	
Άρθρο	46,	παρ.	7	

Το	άρθρο	46	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	9	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	(ο	τίτλος	του	άρθρου	
δεν	 συμπεριλήφθηκε	 στην	 αντικατάσταση)	 και	
τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	2	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	
και	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	33	του	ν.	4646/2019	
Άρθρο	46,	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5,	αντίστοιχα	
	
Άρθρο	46,	παρ.	6,	εδάφια	πρώτο,	δεύτερο	και	τρίτο	
(μερικώς),	αντίστοιχα	
Άρθρο	46,	παρ.	7	

Άρθρο	47	
	
Άρθρο	47,	παρ.	1-5	

Το	άρθρο	47	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	10,	11,	12,	13	και	14	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	47,	παρ.	1	έως	5,	αντίστοιχα.	Η	περ.	η	της	παρ.	3	
μερικώς	

Άρθρο	48	
	
	
	
Άρθρο	48,	παρ.	1	
Άρθρο	48,	παρ.	2	
	
Άρθρο	48,	παρ.	3	
Άρθρο	48,	παρ.	4	
Άρθρο	48,	παρ.	5	
Άρθρο	48,	παρ.	6	

Το	άρθρο	48	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	15	και	16	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013,	 την	περ.	α	
της	παρ.	12	της	υποπαρ.	Δ.1.	της	παρ.	Δ	του	άρθρου	2	του	ν.	
4336/2015	και	το	άρθρο	44	του	ν.	4646/2019	
Άρθρο	48,	παρ.	1	
Άρθρο	48,	παρ.	2	
Άρθρο	48,	παρ.	3	(δεν	μεταφέρεται)	
Άρθρο	48,	παρ.	4	
Άρθρο	48,	παρ.	5	
Άρθρο	48,	παρ.	6	
Άρθρο	48,	παρ.	7	

Άρθρο	49	 Το	άρθρο	49	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	17	και	18	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	50	 Το	άρθρο	50	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	3	 του	άρθρου	9	και	 τις	παρ.	19	έως	22	του	άρθρου	47	
του	 ν.	 4223/2013,	 την	 παρ.	 13	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016	και	την	παρ.	1	του	άρθρου	34	και	την	παρ.	3	του	
άρθρου	67	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	51	 Το	άρθρο	51	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	23	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	52	 Το	άρθρο	52	του	ν.	4174/2013.	Παραλείπεται	η	αναφορά	
στην	Οδηγία	2010/24/ΕΕ	του	Συμβουλίου,	κατόπιν	αναφοράς	
των	διατάξεων	ενσωμάτωσης.	

Άρθρο	53	 Το	άρθρο	53	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	1,	 2	 και	3	 του	άρθρου	48	 του	ν.	 4223/2013	και	με	 την	
παρ.	12	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	

Άρθρο	54	 Το	άρθρο	54	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
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Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	α	
έως	η	
	
	
	
	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ	ια	
έως	ιζ	
Άρθρο	54,	παρ.	2	
	
Άρθρο	54,	παρ.	3	

παρ.	4	του	άρθρου	48	του	ν.	4223/2013,	τις	περ.	α,	δ,	ε,	στ,	ζ,	
η	 και	θ	 της	παρ.	9	 της	υποπαρ.	Δ.2.	 της	παρ.	Δ	 του	άρθρου	
πρώτου	 του	 ν.	 4254/2014,	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015,	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 14	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016,	τις	παρ.	1	και	3	του	άρθρου	73	του	ν.	4446/2016,	
την	παρ.	4	του	άρθρου	12	του	ν.	4474/2017,	το	άρθρο	54	του	
ν.	4583/2018,	την	παρ.	2	του	άρθρου	73	του	ν.	4607/2019,	τις	
παρ.	4	και	6	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	και	την	παρ.	1	
άρθρο	77	ν.	4916/2022	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	α	έως	η,	αντίστοιχα		
	
Η	περ.	θ	της	παρ.	1	του	κωδικοποιούμενου	άρθρου	
καταργήθηκε	με	την	περ.	β	της	παρ.	3	του	άρθρου	3	του	ν.	
4337/2015	και	η	περ.	ι	καταργήθηκε	με	την	παρ.	4	του	
άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	ια	έως	ιζ,	αντίστοιχα		
	
Άρθρο	54,	παρ.	2,	πλην	της	περ.	 ζ,	η	οποία	καταργήθηκε	με	
την	παρ.	4	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	
Άρθρο	54,	παρ.	3	

Άρθρο	54Α	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	1	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	2	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	3		
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	4	
Άρθρο	54Α,	παρ.	5	
Άρθρο	54Α,	παρ.	6	

Το	 άρθρο	 54Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	2	του	άρθρου	9	του	ν.	4223/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 2	 και	 3	 της	 παρ.	 Γ	 του	 άρθρου	 τρίτου	 του	 ν.	
4254/2014,	τις	παρ.	1	και	3	του	άρθρου	5	του	ν.	4330/2015,	
τις	 παρ.	 3,	 4,	 5	 και	 6	 του	 άρθρου	 13	 του	 ν.	 4474/2017,	 τις	
παρ.	1	και	2	του	άρθρου	145	του	ν.	4537/2018,	το	άρθρο	37	
του	 ν.	 4569/2018,	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 36	 του	 ν.	
4646/2019,	την	παρ.	1	του	άρθρου	14	του	ν.	4652/2020	
Άρθρο	54Α,	παρ.	1,	πλην	εβδόμου	εδαφίου,	το	οποίο	δεν	
μεταφέρεται	
Άρθρο	54Α,	παρ.	2	
Άρθρο	54Α,	παρ.	3:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	54Α,	παρ.	4.	Τα	εδάφια	πρώτο	και	τρίτο	μεταφέρονται	
μερικώς	
Άρθρο	54Α,	παρ.	5	μερικώς	
Άρθρο	54Α,	παρ.	6	
Άρθρο	54Α,	παρ.	7	

Άρθρο	54Β	 Το	 άρθρο	 54Β	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	9	του	άρθρου	52	του	ν.	4276/2014	και	αντικαταστάθηκε	
με	την	παρ.	15	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	54Γ	 Το	 άρθρο	 54Γ	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	1	του	άρθρου	πέμπτου	του	ν.	4493/2017	

Άρθρο	54Δ	 Το	 άρθρο	 54Δ	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	2	του	άρθρου	29	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	54Ε	 Το	 άρθρο	 54Ε	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
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παρ.	2	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	και	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	90	του	ν.	4864/2021	

Άρθρο	54ΣΤ	 Το	 άρθρο	 54ΣΤ	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	2	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	και	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	91	του	ν.	4864/2021	

Άρθρο	54Ζ	 Το	 άρθρο	 54Ζ	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	3	του	άρθρου	189	του	ν.	4764/2020	

Άρθρο	54Η	 Το	 άρθρο	 54Η	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	1	του	άρθρου	173	του	ν.	4972/2022	

Άρθρο	55	
	
	
	
Άρθρο	55,	παρ.	1	
Άρθρο	55,	παρ.	2	
	

Το	άρθρο	55	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	12	του	άρθρου	48	του	ν.	4223/2013,	τις	περ.	α	και	β	της	
παρ.	4	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	και	το	άρθρο	92	του	ν.	
4745/2020	
Άρθρο	55,	παρ.	4	
Άρθρο	55,	παρ.	5	
Άρθρο	55,	 παρ.	 1:	 απαλείφεται,	 καθώς	 καταργήθηκε	με	 την	
περ.	α	της	παρ.	4	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015		
Άρθρο	55,	 παρ.	 2:	 απαλείφεται,	 καθώς	 καταργήθηκε	με	 την	
περ.	 β	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4337/2015,	 σε	
συνδυασμό	με	την	παρ.	7	του	άρθρου	8	του	ίδιου	νόμου	και	
την	παρ.	1	του	άρθρου	79	του	ν.	4472/2017	
Άρθρο	 55,	 παρ.	 3:	 απαλείφεται,	 καθώς	 καταργήθηκε	 με	 το	
άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	

Άρθρο	55Α	 Το	 άρθρο	 55Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	 5	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4337/2015,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 163	 του	 ν.	
4764/2020	

Άρθρο	56	 Το	άρθρο	56	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	6	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	

Άρθρο	56Α	 Το	άρθρο	56Α	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	προστέθηκε	με	την	
παρ.	2	του	άρθρου	55	του	ν.	4714/2020	

	 Το	άρθρο	57	του	ν.	4174/2013	καταργήθηκε	με	το	άρθρο	19	
του	 ν.	 4321/2015,	 για	 τις	 οφειλές	 που	 καταχωρίζονται	 στα	
βιβλία	εισπρακτέων	εσόδων	της	Φορολογικής	Διοίκησης	από	
τη	 δημοσίευση	 του	 ν.	 4321/2015	 στην	 Εφημερίδα	 της	
Κυβερνήσεως,	ήτοι	την	21η.3.2015	

Άρθρο	58	 Το	άρθρο	58	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
περ.	α	και	β	 της	παρ.	7	 του	άρθρου	3	 του	ν.	4337/2015	και	
την	παρ.	2	του	άρθρου	35	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	58Α	 Το	άρθρο	58Α	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	προστέθηκε	με	την	
παρ.	 8	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4337/2015,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	51	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	59	 Το	άρθρο	59	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	9	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	

Άρθρο	60	 Το	άρθρο	60	του	ν.	4174/2013	
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Άρθρο	61	 Το	άρθρο	61	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	62	
	
	
	
	
	
Άρθρο	62,	παρ.	1,	2,	3	
Άρθρο	62,	παρ.	4	
Άρθρο	62,	παρ.	5	
Άρθρο	62,	παρ.	6,	7,	8	

Το	άρθρο	62	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	16	του	άρθρου	48	του	ν.	4223/2013	και	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	12	και	13	της	υποπαρ.	Δ.2.	της	παρ.	Δ	του	άρθρου	
πρώτου	του	ν.	4254/2014,	 την	παρ.	10	 του	άρθρου	3	 του	ν.	
4337/2015	και	την	παρ.	7	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	
Άρθρο	62,	παρ.	1,	2,	3,	αντίστοιχα	
Άρθρο	62,	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	62,	παρ.	5	(μερικώς)	
Άρθρο	62,	παρ.	6,	7,	8,	αντίστοιχα	

Άρθρο	63	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	63,	παρ.	1,	2,	3,	4	
Άρθρο	63,	παρ.	5	
	
Άρθρο	63,	παρ.	6,	7,	8,	9	

Το	άρθρο	63	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 τις	
παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	του	άρθρου	49	του	4223/2013,	την	παρ.	
14,	τις	περ.	α	και	β	της	παρ.	15	και	την	παρ.	16	της	υποπαρ.	
Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	 4254/2014,	 τις	
περ.	Α	και	Β	της	παρ.	1β	του	άρθρου	232	του	ν.	4281/2014,	
τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	91	του	ν.	4316/2014,	την	παρ.	3α	
του	άρθρου	47	του	ν.	4331/2015,	την	παρ.	16	του	άρθρου	40	
του	 ν.	 4410/2016,	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 18	 του	 ν.	
4446/2016	 και	 τις	 παρ.	 1	 και	 2	 του	 άρθρου	 68	 του	 ν.	
4587/2018	
Άρθρο	63,	παρ.	1,	2,	3,	4,	αντίστοιχα	
Άρθρο	 63,	 παρ.	 5	 μερικώς	 (δεν	 μεταφέρεται	 το	 δωδέκατο	
εδάφιο)	
Άρθρο	63,	παρ.	6,	7,	8,	9,	αντίστοιχα	

Άρθρο	63Α	 Το	 άρθρο	 63Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	2	του	άρθρου	59	του	ν.	4438/2016	

Άρθρο	63Β	 Το	 άρθρο	 63Β	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	
παρ.	1	του	άρθρου	30	του	ν.	4701/2020		

Άρθρο	64	 Το	άρθρο	64	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	65	 Το	άρθρο	65	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	65Α	 Το	 άρθρο	 65Α	 του	 ν.	 4174/2013	 όπως	 προστέθηκε	 με	 την	

παρ.	6	του	άρθρου	49	του	ν.	4223/2013	και	αντικαταστάθηκε	
με	το	άρθρο	37	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	66	 Το	 άρθρο	 66	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 ως	 νέο	
άρθρο	66	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		

Άρθρο	67	 Το	 άρθρο	 67	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 ως	 νέο	
άρθρο	67	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		

Άρθρο	68	
	
	
	
Άρθρο	68,	παρ.	1	
	
	

Το	 άρθρο	 68	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 ως	 νέο	
άρθρο	 68	 με	 το	 άρθρο	 8	 του	 ν.	 4337/2015,	 όπως	
τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	4	του	άρθρου	32	και	το	άρθρο	92	
του	ν.	4745/2020	
Άρθρο	68,	παρ.	1	
Άρθρο	 68,	 παρ.	 2:	 απαλείφεται,	 αφού	 καταργήθηκε	 με	 το	
άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	

53



	
	

Άρθρο	68,	παρ.	2	
Άρθρο	68,	παρ.	3	
Άρθρο	68,	παρ.	4	
	
Άρθρο	68,	παρ.	5	
Άρθρο	68,	παρ.	6	

Άρθρο	68,	παρ.	3	
Άρθρο	68,	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	68,	παρ.	 5,	 εδάφιο	πρώτο	μερικώς	 και	 εδάφιο	 τρίτο.	
Το	εδάφιο	δεύτερο	απαλείφεται.	
Άρθρο	68,	παρ.	6	
Άρθρο	68,	παρ.	7	

Άρθρο	69	 Άρθρο	 69	 του	 ν.	 4174/2013,	 το	 οποίο	 προστέθηκε	 ως	 νέο	
άρθρο	69	με	 το	άρθρο	8	 του	 ν.	 4337/2015,	 κατά	 το	 εδάφιο	
πρώτο	μερικώς.	Τα	εδάφια	δεύτερο	και	τρίτο	απαλείφονται.	

Άρθρο	70	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	1		
Άρθρο	70,	παρ.	2	
Άρθρο	70,	παρ.	3	
Άρθρο	70,	παρ.	4	

α)	 Άρθρο	 70,	 παρ.	 1	 και	 εδάφιο	 τρίτο	 της	 παρ.	 2	 του	 ν.	
4174/2013,	 το	 οποίο	 προστέθηκε	 ως	 νέο	 άρθρο	 70	 με	 το	
άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		
β)	Άρθρο	71,	εδάφιο	δεύτερο	της	παρ.	1	και	εδάφια	τέταρτο	
και	πέμπτο	της	παρ.	2	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		
γ)	Άρθρο	72	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	με	το	άρθρο	8	του	ν.	
4337/2015	αναριθμήθηκε	από	άρθρο	66	σε	άρθρο	72,	όπως	
τροποποιήθηκε	με	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	έβδομου	του	
ν.	 4183/2013,	 με	 τις	 παρ.	 1	 και	 2	 του	 άρθρου	 50	 του	 ν.	
4223/2013,	 την	παρ.	3	 του	άρθρου	12	του	ν.	4239/2014,	 τις		
περ.	 α	 και	 β	 της	 παρ.	 18	 και	 τις	 παρ.	 19	 έως	 και	 23	 της	
υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	
4254/2014,	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 184	 του	 ν.	
4261/2014,	 την	παρ.	 5	 του	άρθρου	2	 του	 ν.	 4281/2014,	 την	
παρ.	 4	 του	 άρθρου	 91	 του	 ν.	 4316/2014,	 την	 παρ.	 12	 του	
άρθρου	3	του	ν.	4337/2015,την	παρ.	4	του	άρθρου	56	του	ν.	
4410/2016,	 το	 άρθρο	 98	 του	 ν.	 4446/2016,	 τις	 παρ.	 1	 και	 4	
του	άρθρου	49	του	ν.	4509/2017,	την	παρ.	2	του	άρθρου	398	
του	ν.	4512/2018,	το	άρθρο	116	του	ν.	4514/2018,	την	παρ.	2	
του	 άρθρου	 61	 του	 ν.	 4520/2018,	 το	 άρθρο	 104	 του	 ν.	
4670/2020,	 το	 άρθρο	 5	 του	 ν.	 4690/2020,	 την	 παρ.	 5	 του	
άρθρου	30	του	ν.	4701/2020,	το	άρθρο	19	του	ν.	4714/2020,	
το	άρθρο	78	του	ν.	4764/2020	και	την	παρ.	2	του	άρθρου	77	
του	ν.	4916/2022	
δ)	Άρθρο	73	 του	ν.	4174/2013,	 το	οποίο	αναριθμήθηκε	από	
άρθρο	67	σε	άρθρο	73	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015	
Τα	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	της	παρ.	2	του	άρθρου	70	του	
ν.	 4174/2013	 και	 τα	 εδάφια	 πρώτο,	 δεύτερο	 και	 τρίτο	 της	
παρ.	 2	 του	 άρθρου	 71	 του	 ν.	 4174/2013,	 τα	 οποία	 άρθρα	
προστέθηκαν	 με	 το	 άρθρο	 8	 του	 ν.	 4337/2015,	 δεν	
μεταφέρονται.	
Άρθρο	72,	παρ.	1	
Άρθρο	72,	παρ.	2	
Άρθρο	72,	παρ.	3	
Άρθρο	72,	παρ.	4	
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Άρθρο	70,	παρ.	5	
Άρθρο	70,	παρ.	6	
Άρθρο	70,	παρ.	7	
Άρθρο	70,	παρ.	8	
	
Άρθρο	70,	παρ.	9	
Άρθρο	70,	παρ.	10	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	11	
Άρθρο	70,	παρ.	12	
	
Άρθρο	70,	παρ.	13	
Άρθρο	70,	παρ.	14	
Άρθρο	70,	παρ.	15	
Άρθρο	70,	παρ.	16	
Άρθρο	70,	παρ.	17	
Άρθρο	70,	παρ.	18	
Άρθρο	70,	παρ.	19	
Άρθρο	70,	παρ.	20	
	
Άρθρο	70,	παρ.	21	
	
Άρθρο	70,	παρ.	22,	εδάφιο	
1	
Άρθρο	70,	παρ.	22,	εδάφιο	
2	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	23	
Άρθρο	70,	παρ.	24	
Άρθρο	70,	παρ.	25	
Άρθρο	70,	παρ.	26	
	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	27	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	28	
Άρθρο	70,	παρ.	29	
Άρθρο	72,	παρ.	30	
Άρθρο	70,	παρ.	31	
Άρθρο	70,	παρ.	32	
Άρθρο	70,	παρ.	33	

Άρθρο	72,	παρ.	5	
Άρθρο	72,	παρ.	6	
Άρθρο	72,	παρ.	7	
Άρθρο	72,	παρ.	8	
Άρθρο	72,	παρ.	9:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	10	
Άρθρο	 72,	 παρ.	 11,	 εδάφια	 πρώτο,	 τρίτο	 και	 τέταρτο.	 Το	
δεύτερο	εδάφιο	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	12:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	13	
Άρθρο	72,	παρ.	14	
Άρθρο	72,	παρ.	15:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	16	
Άρθρο	72,	παρ.	17	
Άρθρο	72,	παρ.	18	
Άρθρο	72,	παρ.	19	
Άρθρο	72,	παρ.	20	
Άρθρο	72,	παρ.	21	
Άρθρο	72,	παρ.	22	
Άρθρο	73,	παρ.	23	
Άρθρο	72,	παρ.	24,	25,	26,	27:	δεν	μεταφέρονται	
Άρθρο	72,	εδάφιο	δεύτερο	της	παρ.	28.	Το	εδάφιο	πρώτο	δεν	
μεταφέρεται	
Άρθρο	73	
	
Άρθρο	72,	παρ.	29	
	
Άρθρο	 72,	 παρ.	 30,	 31	 32,	 33,	 34,	 35,	 36,	 37,	 38:	 δεν	
μεταφέρονται	
Άρθρο	72,	παρ.	40	
Άρθρο	72,	παρ.	41	
Άρθρο	72,	παρ.	43	
Άρθρο	72,	παρ.	44	
Άρθρο	72,	παρ.	47:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	 72,	 εδάφιο	 πρώτο	 μερικώς	 και	 εδάφια	 τέταρτο	 και	
πέμπτο	 της	 παρ.	 48.	 Τα	 εδάφια	 δεύτερο	 και	 τρίτο	 δεν	
μεταφέρονται	
Άρθρο	72,	παρ.	49	
Άρθρο	72,	παρ.	50	
Άρθρο	72,	παρ.	51	
Άρθρο	72,	παρ.	52	
Άρθρο	72,	παρ.	53	
Άρθρο	72,	παρ.	54	
Άρθρο	72,	παρ.	55	
Άρθρο	72,	παρ.	56	

55



	
	

Άρθρο	70,	παρ.	34	
Άρθρο	70,	παρ.	35	
Άρθρο	70,	παρ.	36	
Άρθρο	70,	παρ.	37	
	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	38	
Άρθρο	70,	παρ.	39	
Άρθρο	70,	παρ.	40	

Άρθρο	72,	παρ.	57	
Άρθρο	71,	εδάφιο	δεύτερο	της	παρ.	1.	Το	πρώτο	εδάφιο	δεν	
μεταφέρεται	
Άρθρο	71,	εδάφια	τέταρτο	και	πέμπτο	της	παρ.	2.	Τα	εδάφια	
1,	2	και	3	δεν	μεταφέρονται	
Άρθρο	70,	παρ.	1	
Άρθρο	 70,	 εδάφιο	 τρίτο	 της	 παρ.	 2.	 Τα	 εδάφια	 πρώτο	 και	
δεύτερο	δεν	μεταφέρονται	

Άρθρο	70,	παρ.	41	 Η	παρ.	2	του	άρθρου	173	του	ν.	4972/2022	
Άρθρο	71	 	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Το	 Παράρτημα	 του	 ν.	 4174/2013,	 το	 οποίο	 προστέθηκε	 με	

την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 50	 του	 ν.	 4223/2013,	 όπως	
τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 12	 του	 άρθρου	 112	 του	 ν.	
4387/2016,	την	παρ.	11	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015,	την	
παρ.	2	του	άρθρου	12	του	ν.	4346/2015,	το	άρθρο	113	του	ν.	
4387/2016,	την	παρ.	3	του	άρθρου	53,	την	παρ.	3	του	άρθρου	
54,	 την	παρ.	3	 του	άρθρου	55	 του	ν.	4389/2016,	 την	παρ.	4	
του	 άρθρου	 119	 του	 ν.	 4537/2018,	 το	 άρθρο	 56	 του	 ν.	
4583/2018,	 την	 περ.	 ζ	 της	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 4	 του	 ν.	
4736/2020,	 την	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 79	 και	 την	 περ.	 στ	 της	
παρ.	2	του	άρθρου	80	του	ν.	4819/2021	

	
ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ	 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ	
	 Άρθρο	πρώτο	
Το	άρθρο	 1	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	1	

Το	άρθρο	 2	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	2	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	2	

Το	άρθρο	 3	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	3	και	4	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	3	

Το	άρθρο	 4	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 5,	 6	 και	 7	 του	 άρθρου	 39	 του	 ν.	
4223/2013,	την	παρ.	1	και	την	περ.	α	της	παρ.	2	της	
υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	άρθρου	πρώτου	 του	 ν.	
4254/2014	και	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	40	του	ν.	
4410/2016	

Άρθρο	4	
	
	
	
	

Το	 άρθρο	 5	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	8	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	5	
	

Το	άρθρο	6	του	ν.	4174/2013,	όπως	αντικαταστάθηκε	
με	την	παρ.	9	του	άρθρου	39	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	6	
	

Το	 άρθρο	 7	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	το	άρθρο	17	του	ν.	4818/2021	

Άρθρο	7	
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Το	άρθρο	8	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	8	
Το	άρθρο	 9	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	12	του	ν.	4474/2017	

Άρθρο	9	

Το	 άρθρο	 10	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	355	του	
ν.	 4512/2018	 και	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	112	του	ν.	4549/2018	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφιο	πρώτο	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ,	εδάφιο	τρίτο	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφια	δεύτερο	και	τρίτο	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	β	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	δ	και	ε	
	
	
	
	
Άρθρο	10,	παρ.	2,	3,	4,	5	και	6	

Άρθρο	10	
	
	
	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφιο	
πρώτο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α,	εδάφιο	
δεύτερο	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	α΄	εδάφια	
τρίτο	και	τέταρτο,		
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	β	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	γ	
Άρθρο	10,	παρ.	1,	περ.	δ	και	ε,	
αντίστοιχα.	Οι	υποπερ.	i	και	ii	της	
περ.	δ	κωδικοποιούνται	με	τις	
υποπερ.	δα	και	δβ,	αντίστοιχα,	της	
περ.	δ	της	παρ.	1	
Άρθρο	10,	παρ.	2,	3,	4,	5	και	6,	
αντίστοιχα	

Το	 άρθρο	 11	 του	 ν.	 4174/2013	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	2	του	άρθρου	355	του	
ν.	 4512/2018,	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 2	 του	
άρθρου	112	του	ν.	4549/2018	και	με	την	παρ.	1	του	
άρθρου	101	του	ν.	4714/2020,	σε	συνδυασμό	με	την	
κατ’	 εξουσιοδότηση	 των	 άρθρων	 47β,	 47γ	 και	 47δ	
του	 Κώδικα	 Φ.Π.Α.,	 όπως	 τα	 δύο	 πρώτα	 έχουν	
αντικατασταθεί	με	τα	άρθρα	9	και	10	και	το	τρίτο	έχει	
προστεθεί	 με	 το	 άρθρο	 11	 του	 ν.	 4818/2021,	
απόφαση	του	Διοικητή	ΑΑΔΕ	Α.	1212/2021.	
Άρθρο	11,	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	11	παρ.	3	(το	τελευταίο	εδάφιο	μερικώς)	
	
	
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	4		
	
	
	
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	5,	6,	7	8,	9	και	10	

Άρθρο	11	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	11,	παρ.	1	και	2,	αντίστοιχα	
Άρθρο	11,	παρ.	3.	Οι	περ.	i,	ii	και	iii	
της	 κωδικοποιούμενης	 παρ.	 3	
κωδικοποιούνται	 με	 τις	 περ.	 α,	 β	
και	γ,	αντίστοιχα	
Άρθρο	 11,	 παρ.	 4.	 Οι	 υποπερ.	 i,	 ii	
και	 iii	 της	 περ.	 β	 της	
κωδικοποιούμενης	 παρ.	 4	
κωδικοποιούνται	 με	 τις	 υποπερ.	
βα,	ββ	και	βγ,	αντίστοιχα,	της	περ.	
β.	
Άρθρο	11,	παρ.	5,	6,	7,	8,	9	και	10,	
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	 αντίστοιχα	
Το	 άρθρο	 12	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	 με	 το	 άρθρο	 41	 του	 ν.	 4223/2013	
και	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	51	του	ν.	4583/2018	

Άρθρο	12	
	

Το	άρθρο	13	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	42	του	ν.	4223/2013	
και	την	παρ.	1	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015	

Άρθρο	13	
	

Το	άρθρο	14	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	3,	4	και	5	του	άρθρου	42	του	ν.	4223/2013	
και	την	παρ.	2	του	άρθρου	12	του	ν.	4474/2017	

Άρθρο	14	
	

Το	άρθρο	15	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	παρ.	 6	 του	άρθρου	42	 του	 ν.	 4223/2013,	 την	
παρ.	1	του	άρθρου	29	του	ν.	4646/2019	και	το	άρθρο	
18	του	ν.	4488/2017	

Άρθρο	15	
	
	

Το	 άρθρο	 15Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 το	 οποίο	
προστέθηκε	 με	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 30	 του	 ν.	
4646/2019	

Άρθρο	15Α	

Το	άρθρο	16	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	16	
Το	άρθρο	17	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 7,	 8,	 9	 και	 10	 του	 άρθρου	 42	 του	 ν.	
4223/2013,	 την	 παρ.	 3	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	
του	άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014,	την	περ.	β	της	
παρ.	5	του	άρθρου	33	του	ν.	4258/2014,	το	άρθρο	1	
του	ν.	4346/2015,	το	άρθρο	68	του	ν.	4403/2016,	την	
παρ.	4	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016,	το	άρθρο	60	
του	 ν.	 4415/2016	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 12	 του	 ν.	
4474/2017,	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 1	 του	 ν.	
4501/2017,	το	άρθρο	99	του	ν.	4547/2018,	το	άρθρο	
52	του	ν.	4569/2018,	το	άρθρο	108	του	ν.	4623/2019,	
το	άρθρο	48	του	ν.	4712/2020	και	το	άρθρο	64	του	ν.	
4796/2021.	
Άρθρο	 17,	 παρ.	 1.	 Στην	 περ.	 δ	 η	 αναφορά	 στις	
Οδηγίες	 2011/16/ΕΕ	 και	 2010/24/ΕΕ	 δεν	
μεταφέρεται,	 κατόπιν	 αναφοράς	 των	 διατάξεων	
ενσωμάτωσης	
	
	
	
Άρθρο	17,	παρ.	1Α	
Άρθρο	17,	παρ.	1Β	
Άρθρο	17,	παρ.	2	
Άρθρο	17,	παρ.	2.α	
Άρθρο	17,	παρ.	3,	4,	5,	6	και	7	

Άρθρο	17	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	 17,	 παρ.	 1.	 Οι	 υποπερ.	 αα	
και	 ββ	 της	 περ.	 ιε	 της	
κωδικοποιούμενης	 παρ.	 1	
κωδικοποιούνται	 με	 τις	 υποπερ.	
ιεα	και	 ιεβ,	αντίστοιχα,	της	περ.	 ιε	
της	παρ.	1		
Άρθρο	17,	παρ.	1α	
Άρθρο	17,	παρ.	1β	
Άρθρο	17,	παρ.	2	
Άρθρο	17,	παρ.	2α	
Άρθρο	17,	παρ.	3,	4,	5,	6	και	7,	
αντίστοιχα	

Το	 άρθρο	 17Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 το	 οποίο	
προστέθηκε	 με	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	

Άρθρο	17Α	
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4410/2016	
Το	άρθρο	18	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	9	και	τις	παρ.	1,	2	και	3	του	
άρθρου	43	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	8	του	άρθρου	
52	του	ν.	4276/2014	και	την	παρ.	1	του	άρθρου	397	
του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	18	

Το	 άρθρο	 19	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	2	του	άρθρου	397	του	
ν.	 4512/2018	 και	 συμπληρώθηκε	 με	 την	 παρ.	 3	 του	
άρθρου	171	του	ν.	4972/2022	

Άρθρο	19	

Το	άρθρο	20	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 4,	 5,	 6	 και	 7	 του	 άρθρου	 43	 του	 ν.	
4223/2013	

Άρθρο	20	

Το	άρθρο	21	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 1,	 2,	 3	 και	 4	 του	 άρθρου	 44	 του	 ν.	
4223/2013,	 την	 παρ.	 4	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	
του	άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014,	την	περ.	α	της	
παρ.	 6	 και	 την	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016	

Άρθρο	21	

Το	άρθρο	22	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	5	και	6	του	άρθρου	44	του	ν.	4223/2013,	
την	παρ.	8	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016,	την	περ.	
α	της	παρ.	1	και	τις	παρ.	2,	3	και	4	του	άρθρου	17	του	
ν.	4714/2020	

Άρθρο	22	

Το	άρθρο	23	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 1,	 2,	 3	 και	 4	 του	 άρθρου	 45	 του	 ν.	
4223/2013	 και	 την	 παρ.	 9	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016	

Άρθρο	23	

Το	άρθρο	24	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 45	 του	 ν.	 4223/2013	 και	
την	παρ.	10	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	24	

Το	 άρθρο	 25	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	6	του	άρθρου	45	του	ν.	
4223/2013	και	τροποποιήθηκε	με	τις	παρ.	5	και	6	της	
υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	άρθρου	πρώτου	 του	 ν.	
4254/2014	 και	 την	 παρ.	 11	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016	

Άρθρο	25	
	
	
	
	

Το	 άρθρο	 26	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	77	του	ν.	4472/2017	
Άρθρο	26,	παρ.	1	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	α,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	εδάφιο	τρίτο:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	β,	εδάφια	πρώτο	μερικώς	και	
δεύτερο		

Άρθρο	26	
	
Άρθρο	26,	παρ.	1	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	α	
	
	
Άρθρο	26,	παρ.	2,	περ.	β	
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Το	άρθρο	27	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	27	
Το	άρθρο	28	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 8,	 9	 και	 10	 του	 άρθρου	 45	 του	 ν.	
4223/2013	 και	 την	 παρ.	 12	 του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	
4410/2016	

Άρθρο	28	

Το	 άρθρο	 28Α	 του	 ν.	 4174/2013,	 το	 οποίο	
προστέθηκε	με	το	άρθρο	390	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	28Α	

Το	 άρθρο	 29	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	 με	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 2	 του	
άρθρου	 πέμπτου	 του	 ν.	 4493/2017	 και	
τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	32	του	ν.	4569/2018	
Άρθρο	 29,	 παρ.	 1,	 εδάφιο	 πρώτο	 μερικώς,	 αφού	
παραλείπεται	 η	 αναφορά	 στην	 Οδηγία	 του	
Συμβουλίου	2011/16/ΕΚ,	η	οποία	περιττεύει,	κατόπιν	
αναφοράς	 των	 διατάξεων	 ενσωμάτωσης	 και	 εδάφιο	
δεύτερο	
Άρθρο	29,	παρ.	2,	3,	και	4	

Άρθρο	29	
	
	
	
Άρθρο	29,	παρ.	1	
	
	
	
	
Άρθρο	29,	παρ.	2,	3	και	4,	
αντίστοιχα	

Το	άρθρο	30	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	30	

Το	άρθρο	31	του	ν.	4174/2013	
Άρθρο	31,	παρ.	1	
Άρθρο	31,	παρ.	2,	εδάφιο	πρώτο	μερικώς	και	εδάφιο	
δεύτερο	

Άρθρο	31	
Άρθρο	31,	παρ.	1	
Άρθρο	31,	παρ.	2	

Το	άρθρο	32	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	2	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	32	

Το	άρθρο	33	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	3	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	33	

Το	άρθρο	34	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	4	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013	
Άρθρο	34,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	34,	εδάφια	τρίτο	και	τέταρτο	
Άρθρο	34,	εδάφιο	πέμπτο	μερικώς	

Άρθρο	34	
	
Άρθρο	34,	παρ.	1	
Άρθρο	34,	παρ.	2	
Άρθρο	34,	παρ.	3	

Το	άρθρο	35	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	35	
Το	άρθρο	36	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	5	και	6	του	άρθρου	46	του	ν.	4223/2013,	
την	παρ.	4	του	άρθρου	2	του	ν.	4281/2014,	το	άρθρο	
31,	 την	παρ.	 2	 του	άρθρου	32	 του	 ν.	 4646/2019	 και	
την	παρ.	2	του	άρθρου	30	του	ν.	4701/2020	
Άρθρο	36,	παρ.	1	και	2,	αντίστοιχα	
Άρθρο	36,	παρ.	3.		
	
	
	
	

Άρθρο	36	
	
	
	
	
Άρθρο	36	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	36,	παρ.	3.	Οι	υποπερ.	(α)	
και	(β)	της	περ.	α	της	
κωδικοποιούμενης	παρ.	3	
κωδικοποιούνται	με	τις	υποπερ.	
αα	και	αβ,	αντίστοιχα,	της	περ.	α	
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Άρθρο	36,	παρ.	4	

της	παρ.	3	
Άρθρο	36,	παρ.	4	

Το	άρθρο	37	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 8,	 9,	 10	 και	 11	 του	 άρθρου	 46	 του	 ν.	
4223/2013	και	με	την	περ.	α	της	παρ.	7	της	υποπαρ.	
Δ.2.	της	παρ.	Δ	του	άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014	
	

Άρθρο	37	
Η	περ.	κ	του	δεύτερου	εδαφίου	
του	κωδικοποιούμενου	άρθρου	
κωδικοποιείται	με	την	περ.	ι	του	
δεύτερου	εδαφίου	του	άρθρου	37	

Το	 άρθρο	 38	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	13	του	ν.	4607/2019	

Άρθρο	38	

Το	άρθρο	39	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	39	
Το	άρθρο	40	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 1,	 2	 και	 3	 του	 άρθρου	 47	 του	 ν.	
4223/2013,	 την	 περ.	 β	 της	 παρ.	 7	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	
της	παρ.	Δ,	του	άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014	και	
το	άρθρο	52	του	ν.	4583/2018	

Άρθρο	40	

Το	άρθρο	41	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 47	 του	 ν.	 4223/2013	 και	
την	παρ.	3	του	άρθρου	59	του	ν.	4438/2016	

Άρθρο	41	

Το	άρθρο	42	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	5	και	6	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013,	
την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 2	 του	 ν.	 4281/2014	 και	 την	
παρ.	3	του	άρθρου	30	του	ν.	4701/2020	

Άρθρο	42	

Το	 άρθρο	 43	 του	 ν.	 4174/2013	 δεν	 κωδικοποιείται,	
καθώς,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 47	 του	 ν.	
4223/2013	και	την	παρ.	13	της	υποπαρ.	Δ.1	της	παρ.	
Δ	 του	 άρθρου	 2	 του	 ν.	 4336/2015,	 καταργήθηκε	 με	
την	παρ.	4	του	άρθρου	67	του	ν.	4646/2019	από	την	
1η.4.2020	

	

Το	άρθρο	44	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	44	
Το	άρθρο	45	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	παρ.	 8	 του	άρθρου	47	 του	 ν.	 4223/2013,	 την	
παρ.	4	του	άρθρου	59	του	ν.	4438/2016	και	την	παρ.	
4	του	άρθρου	30	του	ν.	4701/2020	

Άρθρο	45	

Το	 άρθρο	 46	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	9	του	άρθρου	47	του	ν.	
4223/2013	 (ο	 τίτλος	 του	 άρθρου	 δεν	
συμπεριλήφθηκε	 στην	 αντικατάσταση)	 και	
τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015	και	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	33	του	ν.	
4646/2019	
Άρθρο	46,	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	
	
Άρθρο	46,	παρ.	6,	εδάφια	πρώτο,	δεύτερο	και	τρίτο	
(μερικώς)	
	

Άρθρο	46	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	46,	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5,	
αντίστοιχα	
Άρθρο	46,	παρ.	6,	εδάφια	πρώτο,	
δεύτερο	και	τρίτο,	αντίστοιχα	
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Άρθρο	46,	παρ.	7	 Άρθρο	46,	παρ.	7	
Το	άρθρο	47	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	10,	11,	12,	13	και	14	του	άρθρου	47	του	ν.	
4223/2013	
Άρθρο	47,	παρ.	1	έως	5.		

Άρθρο	47	
	
	
Άρθρο	47,	παρ.	1	έως	5,	
αντίστοιχα.	Η	περ.	η	της	παρ.	3	
κωδικοποιείται	μερικώς	

Το	άρθρο	48	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 15	 και	 16	 του	 άρθρου	 47	 του	 ν.	
4223/2013,	 την	περ.	α	 της	παρ.	12	 της	υποπαρ.	Δ.1.	
της	παρ.	Δ	του	άρθρου	2	ν.	4336/2015	και	το	άρθρο	
44	του	ν.	4646/2019	
Άρθρο	48,	παρ.	1	
Άρθρο	48,	παρ.	2	
Άρθρο	48,	παρ.	3:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	48,	παρ.	4	
Άρθρο	48,	παρ.	5	
Άρθρο	48,	παρ.	6	
Άρθρο	48,	παρ.	7	

Άρθρο	48	
	
	
	
	
Άρθρο	48,	παρ.	1	
Άρθρο	48,	παρ.	2	
	
Άρθρο	48,	παρ.	3	
Άρθρο	48,	παρ.	4	
Άρθρο	48,	παρ.	5	
Άρθρο	48,	παρ.	6	

Το	άρθρο	49	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	17	και	18	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	49	

Το	άρθρο	50	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 9	 και	 τις	 παρ.	 19	 έως	 22	
του	 άρθρου	 47	 του	 ν.	 4223/2013,	 την	 παρ.	 13	 του	
άρθρου	40	του	ν.	4410/2016,	την	παρ.	1	του	άρθρου	
34	και	την	παρ.	3	του	άρθρου	67	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	50	

Το	άρθρο	51	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	23	του	άρθρου	47	του	ν.	4223/2013	

Άρθρο	51	

Το	 άρθρο	 52	 του	 ν.	 4174/2013	 μερικώς.	 Δεν	
κωδικοποιείται	 η	αναφορά	στην	Οδηγία	2010/24/ΕΕ	
του	 Συμβουλίου,	 αφού	 περιττεύει,	 κατόπιν	
αναφοράς	των	διατάξεων	ενσωμάτωσης.	

Άρθρο	52	

Το	άρθρο	53	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	τις	παρ.	1,	2	και	3	του	άρθρου	48	του	ν.	4223/2013	
και	με	την	παρ.	12	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	

Άρθρο	53	

Το	άρθρο	54	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 την	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 48	 του	 ν.	 4223/2013,	 τις	
περ.	α,	δ,	ε,	στ,	η,	θ	και	ζ	της	παρ.	9	της	υποπαρ.	Δ.2.	
την	παρ.	Δ	του	άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014,	την	
παρ.	3	του	άρθρου	3	του	ν.	4337/2015,	την	περ.	α	της	
παρ.	14	του	άρθρου	40	του	ν.	4410/2016,	τις	παρ.	1	
και	3	του	άρθρου	73	του	ν.	4446/2016,	την	παρ.	4	του	
άρθρου	 12	 του	 ν.	 4474/2017,	 το	 άρθρο	 54	 του	 ν.	
4583/2018,	 την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 73	 του	 ν.	
4607/2019,	 τις	 παρ.	 4	 και	 6	 του	 άρθρου	 101	 του	 ν.	

Άρθρο	54	
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4714/2020	 και	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 77	 του	 ν.	
4916/2022	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	α	έως	η		
	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	θ:	δεν	μεταφέρεται,	αφού	
καταργήθηκε	με	την	περ.	β	της	παρ.	3	του	άρθρου	3	
του	ν.	4337/2015		
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	ι:	δεν	μεταφέρεται,	αφού	
καταργήθηκε	με	την	παρ.	4	του	άρθρου	101	του	ν.	
4714/2020	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	ια	έως	ιζ,	αντίστοιχα		
	
Άρθρο	 54,	 παρ.	 2,	 πλην	 της	 περ.	 ζ,	 η	 οποία	
καταργήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 101,	 παρ.	 4	 του	 ν.	
4714/2020	
	
	
	
Άρθρο	54,	παρ.	3	

	
	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	α	έως	η,	
αντίστοιχα	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	θ:	δεν	
κωδικοποιείται	κάποια	διάταξη	
	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ.	ι:	δεν	
κωδικοποιείται	κάποια	διάταξη	
	
Άρθρο	54,	παρ.	1,	περ	ια	έως	ιζ,	
αντίστοιχα	
Άρθρο	54,	παρ.	2,	πλην	περ.	ζ,	στην	
οποία	δεν	κωδικοποιείται	κάποια	
διάταξη,	χωρίς	αναρίθμηση	των	
περιπτώσεων	η	έως	ι	οι	οποίες	
παραμένουν	σε	ισχύ	
Άρθρο	54,	παρ.	3	

Το	άρθρο	54Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 9	 του	 ν.	 4223/2013,	
τροποποιήθηκε	 με	 τις	 παρ.	 2	 και	 3	 της	 παρ.	 Γ	 του	
άρθρου	τρίτου	του	ν.	4254/2014,	τις	παρ.	1	και	3	του	
άρθρου	5	του	ν.	4330/2015,	τις	παρ.	3,	4,	5	και	6	του	
άρθρου	 13	 του	 ν.	 4474/2017,	 τις	 παρ.	 1	 και	 2	 του	
άρθρου	145	 του	 ν.	 4537/2018,	 	 το	άρθρο	37	 του	 	 ν.	
4569/2018,	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 36	 του	 ν.	
4646/2019,	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 14	 του	 ν.	
4652/2020	
Άρθρο	54Α,	παρ.	1	έως	6	και	8	έως	9.	Το	εδάφιο	
έβδομο	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	54Α,	παρ.	2	
Άρθρο	54Α,	παρ.	3:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	54Α,	παρ.	4.	Τα	εδάφια	πρώτο	και	τρίτο	
μεταφέρονται	μερικώς	
Άρθρο	54Α,	παρ.	5	μερικώς	
Άρθρο	54Α,	παρ.	6	
Άρθρο	54Α,	παρ.	7	

Άρθρο	54Α	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	1	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	2	
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	3		
	
Άρθρο	54Α,	παρ.	4	
Άρθρο	54Α,	παρ.	5	
Άρθρο	54Α,	παρ.	6	

Το	άρθρο	54Β	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	 παρ.	 9	 του	 άρθρου	 52	 του	 ν.	 4276/2014	 και	
αντικαταστάθηκε	 ως	 τίθεται	 με	 την	 παρ.	 15	 του	
άρθρου	40	του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	54Β	

Το	άρθρο	54Γ	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	1	του	άρθρου	πέμπτου	του	ν.	4493/2017	

Άρθρο	54Γ	

Το	άρθρο	54Δ	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	 Άρθρο	54Δ	
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την	παρ.	2	του	άρθρου	29	του	ν.	4646/2019	
Το	άρθρο	54Ε	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	2	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	και	
τροποποιήθηκε	με	τις	παρ.	1	και	2	του	άρθρου	90	του	
ν.	4864/2021	

Άρθρο	54Ε	

Το	άρθρο	54ΣΤ	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	
με	την	παρ.	2	του	άρθρου	101	του	ν.	4714/2020	και	
τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	91	του	ν.	
4864/2021	

Άρθρο	54ΣΤ	

Το	άρθρο	54Ζ	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	3	του	άρθρου	189	του	ν.	4764/2020	

Άρθρο	54Ζ	

Το	 άρθρο	 54Η	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	173	του	ν.	4972/2022	

Άρθρο	54Η	

Το	άρθρο	55	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	12	του	άρθρου	48	του	ν.	4223/2013,	τις	
περ.	 α	 και	 β	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015	και	το	άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	
Άρθρο	55,	παρ.	4	
Άρθρο	55,	παρ.	5	
Άρθρο	55,	παρ.	1:	απαλείφεται,	καθώς	καταργήθηκε	
με	 την	 περ.	 α	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015.		
Άρθρο	55,	παρ.	2:	απαλείφεται,	καθώς	καταργήθηκε	
με	 την	 περ.	 β	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015,	σε	συνδυασμό	με	την	παρ.	7	του	άρθρου	
8	του	ίδιου	νόμου	και	την	παρ.	1	του	άρθρου	79	του	
ν.	4472/2017.		
Άρθρο	55,	παρ.	3:	απαλείφεται,	καθώς	καταργήθηκε	
με	το	άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	

Άρθρο	55	
	
	
	
Άρθρο	55,	παρ.	1	
Άρθρο	55,	παρ.	2	
	

Το	άρθρο	55Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4337/2015,	 τίθεται	
όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	163	
του	ν.	4764/2020	

Άρθρο	55Α	

Το	 άρθρο	 56	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	6	του	άρθρου	3	του	ν.	
4337/2015	

Άρθρο	56	

Το	άρθρο	56Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	2	του	άρθρου	55	του	ν.	4714/2020	

Άρθρο	56Α	

Το	 άρθρο	 57	 του	 ν.	 4174/2013	 δεν	 κωδικοποιείται,	
καθώς	 καταργήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 19	 του	 ν.	
4321/2015,	 για	 τις	 οφειλές	 που	 καταχωρίζονται	 στα	
βιβλία	 εισπρακτέων	 εσόδων	 της	 Φορολογικής	
Διοίκησης	από	τη	δημοσίευση	του	ν.	4321/2015	στην	
Εφημερίδα	 της	 Κυβερνήσεως,	 δηλαδή,	 από	 την	
21η.3.2015	
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Το	άρθρο	58	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 περ.	 α	 και	 β	 της	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015	 και	 την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 35	 του	 ν.	
4646/2019	

Άρθρο	58	

Το	άρθρο	58Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	 παρ.	 8	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4337/2015,	 όπως	
ισχύει	 μετά	 την	 αντικατάστασή	 του	 με	 το	 άρθρο	 51	
του	ν.	4410/2016	

Άρθρο	58Α	

Το	άρθρο	59	του	ν.	4174/2013,	όπως	ισχύει	μετά	την	
αντικατάστασή	του	με	την	παρ.	9	του	άρθρου	3	του	ν.	
4337/2015	

Άρθρο	59	

Το	άρθρο	60	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	60	
Το	άρθρο	61	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	61	
Το	 άρθρο	 62	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	
αντικαταστάθηκε		με	την	παρ.	16	του	άρθρου	48	του	
ν.	 4223/2013	 και	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	 παρ.	 12	 και	
13	 της	υποπαρ.	Δ.2.	 της	παρ.	Δ	 του	άρθρου	πρώτου	
του	 ν.	 4254/2014,	 την	 παρ.	 10	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015	 και	 την	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 101	 του	 ν.	
4714/2020	
Άρθρο	62,	παρ.	1,	2,	3	
Άρθρο	62,	παρ.	4	μερικώς	
Άρθρο	62,	παρ.	5	μερικώς	
Άρθρο	62,	παρ.	6,	7,	8	

Άρθρο	62	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	62,	παρ.	1,	2,	3,	αντίστοιχα	
Άρθρο	62,	παρ.	4	
Άρθρο	62,	παρ.	5	
Άρθρο	62,	παρ.	6,	7,	8,	αντίστοιχα	

Το	άρθρο	63	του	ν.	4174/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	 τις	 παρ.	 1,	 2,	 3,	 4	 και	 5	 του	 άρθρου	 49	 του	
4223/2013,	την	παρ.	14,	τις	περ.	α	και	β	της	παρ.	15	
και	 την	 παρ.	 16	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	 παρ.	 Δ	 του	
άρθρου	πρώτου	του	ν.	4254/2014,	τις	υποπερ.	Α	και	
Β	της	παρ.	1β	του	άρθρου	232	του	ν.	4281/2014,	τις	
παρ.	 1	 και	 2	 του	 άρθρου	 91	 του	 ν.	 4316/2014,	 την	
παρ.	3α	του	άρθρου	47	του	ν.	4331/2015,	την	παρ.	16	
του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	 4410/2016,	 την	 παρ.	 5	 του	
άρθρου	18	του	ν.	4446/2016	και	τις	παρ.	1	και	2	του	
άρθρου	68	του	ν.	4587/2018	
Άρθρο	63,	παρ.	1,	2,	3,	4	
	
Άρθρο	63,	παρ.	5	μερικώς,	καθώς	δεν	μεταφέρεται	το	
ενδέκατο	εδάφιο	(προτελευταίο)	
Άρθρο	63,	παρ.	6,	7,	8,	9	

Άρθρο	63	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	63,	παρ.	1,	2,	3,	4,	
αντίστοιχα	
Άρθρο	63,	παρ.	5	
	
Άρθρο	63,	παρ.	6,	7,	8,	9,	
αντίστοιχα	

Το	άρθρο	63Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	2	του	άρθρου	59	του	ν.	4438/2016	

Άρθρο	63Α	

Το	άρθρο	63Β	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	παρ.	1	του	άρθρου	30	του	ν.	4701/2020	

Άρθρο	63Β	
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Το	άρθρο	64	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	64	
Το	άρθρο	65	του	ν.	4174/2013	 Άρθρο	65	
Το	άρθρο	65Α	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	με	
την	 παρ.	 6	 του	 άρθρου	 49	 του	 ν.	 4223/2013	 και	
αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	37	του	ν.	4646/2019	

Άρθρο	65Α	

Το	άρθρο	66	του	ν.	4174/2013,	όπως		προστέθηκε	ως	
νέο	άρθρο	66	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		

Άρθρο	66	

Το	άρθρο	67	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	ως	
νέο	άρθρο	67	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015		

Άρθρο	67	

Το	άρθρο	68	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	ως	
νέο	άρθρο	68	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015,	όπως	
τροποποιήθηκε	με	 την	παρ.	4	 του	άρθρου	32	και	 το	
άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	
Άρθρο	68,	παρ.	1	
Άρθρο	68,	παρ.	2:	απαλείφεται,	καθώς	καταργήθηκε	
με	το	άρθρο	92	του	ν.	4745/2020	
Άρθρο	68,	παρ.	3	
Άρθρο	68,	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	68,	παρ.	5,	εδάφιο	πρώτο	μερικώς	και	εδάφιο	
τρίτο.	Το	εδάφιο	δεύτερο	απαλείφεται.	
Άρθρο	68,	παρ.	6	
Άρθρο	68,	παρ.	7	

Άρθρο	68	
	
	
	
Άρθρο	68,	παρ.	1	
	
	
Άρθρο	68,	παρ.	2	
Άρθρο	68,	παρ.	3	
Άρθρο	68,	παρ.	4	
Άρθρο	68,	παρ.	5	
Άρθρο	68,	παρ.	6	

Άρθρο	 69	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 	 προστέθηκε	 ως	
νέο	 άρθρο	 69	 με	 το	 άρθρο	 8	 του	 ν.	 4337/2015,	
εδάφιο	πρώτο	μερικώς.	Τα	εδάφια	δεύτερο	και	τρίτο	
απαλείφονται.	

Άρθρο	69	

Άρθρο	70	του	ν.	4174/2013,	όπως	προστέθηκε	ως	νέο	
άρθρο	70	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015	
	
Άρθρο	70,	παρ.	1	
Άρθρο	70,	παρ.	2,	εδάφιο	τρίτο.	Το	εδάφια	πρώτο	και	
δεύτερο	δεν	μεταφέρονται.	

Άρθρο	70	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	39	
Άρθρο	70,	παρ.	40	

Άρθρο	71	του	ν.	4174/2013,	όπως	προτέθηκε	ως	νέο	
άρθρο	71	με	το	άρθρο	8	του	ν.	4337/2015	
Άρθρο	71,	παρ.	1,	εδάφιο	δεύτερο.	Το	εδάφιο	πρώτο	
δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	 71,	 παρ.	 2,	 εδάφια	 τέταρτο	 και	 πέμπτο.	 Τα	
εδάφια	πρώτο	δεύτερο	και	τρίτο	δεν	μεταφέρονται	

Άρθρο	72	
	
Άρθρο	72,	παρ.	37	
	
Άρθρο	72,	παρ.	38	

Άρθρο	72	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	με	το	άρθρο	8	
του	 ν.	 4337/2015	 αναριθμήθηκε	 από	 άρθρο	 66	 σε	
άρθρο	 72,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	 παρ.	 1	 και	 2	
του	άρθρου	έβδομου	του	ν.	4183/2013,	με	τις	παρ.	1	
και	2	του	άρθρου	50	του	ν.	4223/2013,	την	παρ.	3	του	
άρθρου	12	του	ν.	4239/2014,	τις	περ.	α	και	β	της	παρ.	
18	 και	 τις	 παρ.	 19	 έως	 και	 23	 της	 υποπαρ.	 Δ.2.	 της	

Άρθρο	70	
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παρ.	 Δ	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	 4254/2014,	 την	
περ.	α	της	παρ.	4	του	άρθρου	184	του	ν.	4261/2014,	
την	παρ.	5	του	άρθρου	2	του	ν.	4281/2014,	την	παρ.	4	
του	 άρθρου	 91	 του	 ν.	 4316/2014,	 την	 παρ.	 12	 του	
άρθρου	3	του	ν.	4337/2015,την	παρ.	4	του	άρθρου	56		
του	ν.	4410/2016,	το	άρθρο	98	του	ν.	4446/2016,	τις	
παρ.	 1	 και	 4	 του	 άρθρου	 49	 του	 ν.	 4509/2017,	 την	
παρ.	 2	 του	άρθρου	398	 του	 ν.	 4512/2018,	 το	άρθρο	
116	του	ν.	4514/2018,	την	παρ.	2	του	άρθρου	61	του	
ν.	 4520/2018,	 το	 άρθρο	 104	 του	 ν.	 4670/2020,	 το	
άρθρο	5	του	ν.	4690/2020,	την	παρ.	5	του	άρθρου	30	
του	ν.	4701/2020,	το	άρθρο	19	του	ν.	4714/2020,	το	
άρθρο	 78	 του	 ν.	 4764/2020	 και	 την	 παρ.	 2	 του	
άρθρου	77	του	ν.	4916/2022	
Άρθρο	72,	παρ.	1	
Άρθρο	72,	παρ.	2	
Άρθρο	72,	παρ.	3	
Άρθρο	72,	παρ.	4	
Άρθρο	72,	παρ.	5	
Άρθρο	72,	παρ.	6	
Άρθρο	72,	παρ.	7	
Άρθρο	72,	παρ.	8	
Άρθρο	72,	παρ.	9:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	10	
Άρθρο	72,	παρ.	11,	εδάφια	πρώτο,	τρίτο	και	τέταρτο.	
Το	εδάφιο	δεύτερο	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	12:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	13	
Άρθρο	72,	παρ.	14	
Άρθρο	72,	παρ.	15:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	16	
Άρθρο	72,	παρ.	17	
Άρθρο	72,	παρ.	18	
Άρθρο	72,	παρ.	19	
Άρθρο	72,	παρ.	20	
Άρθρο	72,	παρ.	21	
Άρθρο	72,	παρ.	22	
Άρθρο	73,	παρ.	23	
Άρθρο	72,	παρ.	24,	25,	26,	27:	δεν	μεταφέρονται	
Άρθρο	 72,	 παρ.	 28,	 εδάφιο	 δεύτερο.	 Το	 εδάφιο	
πρώτο	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	72,	παρ.	29	του	ν.	4174/2013	
	
Άρθρο	72,	παρ.	30,	31	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38:	δεν	
μεταφέρονται	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	1		
Άρθρο	70,	παρ.	2	
Άρθρο	70,	παρ.	3	
Άρθρο	70,	παρ.	4	
Άρθρο	70,	παρ.	5	
Άρθρο	70,	παρ.	6	
Άρθρο	70,	παρ.	7	
Άρθρο	70,	παρ.	8	
	
Άρθρο	70,	παρ.	9	
Άρθρο	70,	παρ.	10	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	11	
Άρθρο	70,	παρ.	12	
	
Άρθρο	70,	παρ.	13	
Άρθρο	70,	παρ.	14	
Άρθρο	70,	παρ.	15	
Άρθρο	70,	παρ.	16	
Άρθρο	70,	παρ.	17	
Άρθρο	70,	παρ.	18	
Άρθρο	70,	παρ.	19	
Άρθρο	70,	παρ.	20	
	
Άρθρο	70,	παρ.	21	
	
Άρθρο	70,	παρ.	22,	εδάφιο	
δεύτερο	
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Άρθρο	72,	παρ.	40	
Άρθρο	72,	παρ.	41	
Άρθρο	72,	παρ.	43	
Άρθρο	72,	παρ.	44	
Άρθρο	72,	παρ.	47:	δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	 72,	 παρ.	 48,	 εδάφιο	 πρώτο	 μερικώς	 και	
εδάφια	 τέταρτο	 και	πέμπτο.	 Τα	 εδάφια	δεύτερο	 και	
τρίτο	δεν	μεταφέρονται	
Άρθρο	72,	παρ.	49	
Άρθρο	72,	παρ.	50	
Άρθρο	72,	παρ.	51	
Άρθρο	72,	παρ.	52	
Άρθρο	72,	παρ.	53	
Άρθρο	72,	παρ.	54	
Άρθρο	72,	παρ.	55	
Άρθρο	72,	παρ.	56	
Άρθρο	72,	παρ.	57	
Άρθρο	71,	παρ.	1,	εδάφιο	δεύτερο.	Το	εδάφιο	πρώτο	
δεν	μεταφέρεται	
Άρθρο	71,	παρ.	2,	εδάφια	τέταρτο	και	πέμπτο.	Τα	
εδάφια	πρώτο,	δεύτερο	και	τρίτο	δεν	μεταφέρονται	

Άρθρο	70,	παρ.	23	
Άρθρο	70,	παρ.	24	
Άρθρο	70,	παρ.	25	
Άρθρο	70,	παρ.	26	
	
Άρθρο	70,	παρ.	27	
	
	
Άρθρο	70,	παρ.	28	
Άρθρο	70,	παρ.	29	
Άρθρο	72,	παρ.	30	
Άρθρο	70,	παρ.	31	
Άρθρο	70,	παρ.	32	
Άρθρο	70,	παρ.	33	
Άρθρο	70,	παρ.	34	
Άρθρο	70,	παρ.	35	
Άρθρο	70,	παρ.	36	
Άρθρο	70,	παρ.	37	
	
Άρθρο	70,	παρ.	38	

Άρθρο	73	του	ν.	4174/2013,	το	οποίο	αναριθμήθηκε	
από	 άρθρο	 67	 σε	 άρθρο	 73	 με	 το	 άρθρο	 8	 του	 ν.	
4337/2015	

Άρθρο	70,	παρ.	22,	εδάφιο	πρώτο	

Η	παρ.	2	του	άρθρου	173	του	ν.	4972/2022	 Άρθρο	70,	παρ.	41	
	 Άρθρο	71	
Παράρτημα	 του	 ν.	 4174/2013,	 όπως	 προστέθηκε	 με	
την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 50	 του	 ν.	 4223/2013,	
τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	12	του	άρθρου	112	του	ν.	
4387/2016,	 την	 παρ.	 11	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	
4337/2015,	 την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 12	 του	 ν.	
4346/2015,	το	άρθρο	113	του	ν.	4387/2016,	την	παρ.	
3	του	άρθρου	53,	την	παρ.	3	του	άρθρου	54,	την	παρ.	
3	 του	 άρθρου	 55	 του	 ν.	 4389/2016,	 την	 παρ.	 4	 του	
άρθρου	 119	 του	 ν.	 4537/2018,	 το	 άρθρο	 56	 του	 ν.	
4583/2018,	την	περ.	ζ	της	παρ.	3	του	άρθρου	4	του	ν.	
4736/2020,	την	παρ.	4	του	άρθρου	79	και	την	περ.	στ	
της	παρ.	2	του	άρθρου	80	του	ν.	4819/2021	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




