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Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
 
Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:

• Να  λαµβάνει  γνώση  της  εντολής  ελέγχου,  αντίγραφο  της οποίας
επιδίδεται σ΄ αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ηµέρα επίσκεψής
του στην επιχείρηση. 

• Να υποβάλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού),
αρχικές  ή  συµπληρωµατικές  δηλώσεις  φορολογίας  εισοδήµατος,
Φ.Π.Α.  και  λοιπών  φορολογιών,  τελών  και  εισφορών,  µέσα  σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει
σχετικής  έγγραφης  πρόσκλησης  της  αρµόδιας  ελεγκτικής  αρχής,
προκειµένου  να  τύχει  της  προβλεπόµενης  µείωσης  στο  1/2  των
πρόσθετων  φόρων  λόγω  εκπροθέσµου  των  παραπάνω  δηλώσεων.
Επίσης,  δικαιούται  να  υποβάλει  ειδική  δήλωση-αναφορά  για  τις
παραβάσεις  Κ.Β.Σ.  και  λοιπές  συγκεκριµένες  παραβάσεις  που
σχετίζονται  µε  τις  κατά  τα  ανωτέρω  υποβαλλόµενες  δηλώσεις,
προκειµένου τα οικεία πρόστιµα να µειωθούν στο 1/5. 

• Να  λαµβάνει  µε  δαπάνες  του  αντίγραφα  ή  φωτοτυπίες  των
κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων.

• Να ζητήσει µε αίτησή του εντός είκοσι (20) ηµερών από της επίδοσης
σ΄ αυτόν σχετικού σηµειώµατος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων
και  στοιχείων  του  από   ειδική  προς  τούτο  επιτροπή  (µόνο  για
φορολογούµενους που ελέγχονται µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από
το  ∆.Ε.Κ.  Αθηνών  ή  Θεσσαλονίκης  και  εφόσον  διαπιστώνονται
παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναµη των
βιβλίων και στοιχείων τους).  

• Να  λαµβάνει  γνώση των  αποτελεσµάτων  του  ελέγχου  µε  την
κοινοποίηση  σ΄  αυτόν  των  οικείων  καταλογιστικών  πράξεων  και
εκθέσεων ελέγχου.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:

• Να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία.

• Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε    
      ζητούµενη πληροφορία στον έλεγχο.

• Να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει προσκόµµατα. 
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3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:

• Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα για την επιχείρηση.

• Να  ενεργεί  οποιαδήποτε  επιτόπια  εξέταση  κρίνεται  αναγκαία  και  να
λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία
που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόµους, καθώς και αυτά
που τηρούνται προαιρετικά από το φορολογούµενο.

• Να  λαµβάνει  γνώση  οποιουδήποτε  άλλου  βιβλίου,  στοιχείου  ή
εγγράφου  και  κάθε  περιουσιακού  στοιχείου  που  βρίσκεται  στην
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε
άλλου υπόχρεου. 

• Να  κατάσχει  ανεπίσηµα  βιβλία,  στοιχεία  και  λοιπά  έγγραφα  ή  να
παραλαµβάνει  επίσηµα  βιβλία  και  στοιχεία.  Στις  περιπτώσεις  που
κατάσχονται  ανεπίσηµα  βιβλία,  στοιχεία  και  λοιπά  έγγραφα,
επιτρέπεται η κατάσχεση και των επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.

• Να ζητά από τον ελεγχόµενο φορολογούµενο να δίδει κάθε αναγκαία
διευκρίνιση και κάθε χρήσιµο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου.

• Να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά
πρόσωπα  δηµοσίου  δικαίου,  τις  τράπεζες,  τις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις
και  γενικά  από  κάθε  οργάνωση  επαγγελµατική,  εµπορική,
βιοµηχανική,  γεωργική  κλπ.  οποιεσδήποτε  πληροφορίες  θεωρεί
αναγκαίες για τη διευκόλυνση  του έργου του. 

• Να  λαµβάνει  γνώση  στοιχείων  που  καλύπτονται  από  το  τραπεζικό
απόρρητο, µε άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύµφωνα
µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόµο.

• Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει
εγγράφως πληροφορίες που είναι αναγκαίες  για τη διευκόλυνση του
έργου του.

• Να  ενεργεί  διασταυρωτικές  ελεγκτικές  επαληθεύσεις  στα  βιβλία  και
στοιχεία  επιτηδευµατιών  αρµοδιότητας  άλλης  ελεγκτικής  αρχής  που
έχουν  την  έδρα  τους  στην  ίδια  πόλη  ή  στον  ίδιο  νοµό,  για  να
διαπιστώνει  την  ακρίβεια  των  δεδοµένων  των  βιβλίων  και  στοιχείων
του επιτηδευµατία που ελέγχει.
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:

• Να δείχνει στο φορολογούµενο κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και
πριν την  έναρξη αυτού, την  υπηρεσιακή  ή αστυνοµική του ταυτότητα
και να του επιδίδει αντίγραφο της εντολής ελέγχου.

• Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούµενο και αντικειµενικός στην
κρίση του.

• Να  συντάσσει  και  να  επιδίδει  έκθεση  κατάσχεσης  σε  περίπτωση
κατάσχεσης  ανεπίσηµων  βιβλίων,  στοιχείων  και  λοιπών  έγγράφων  ή
ταυτόχρονης  κατάσχεσης  ανεπίσηµων  βιβλίων,  στοιχείων  και  λοιπών
έγγράφων και επίσηµων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει
και  να  παραδίδει  απόδειξη  παραλαβής  στις  περιπτώσεις  παραλαβής
µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.

• Να  παραδίδει  τα  κατασχεθέντα  ανεπίσηµα  βιβλία,  στοιχεία  και  λοιπά
έγγραφα  στον  αρµόδιο  Προϊστάµενο,  ο  οποίος,  εφόσον  µε  αυτά
ενεργεί  φορολογική  εγγραφή,  τα  διαφυλάσσει  µέχρι  την  τελεσιδικία
αυτής. 

• Να επιδίδει σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης
των  βιβλίων  και  στοιχείων  επιτηδευµατιών  αρµοδιότητας  του  ∆.Ε.Κ.
Αθηνών  ή  Θεσσαλονίκης,  προκειµένου  ο  ελεγχόµενος  να  µπορεί  να
απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυµεί.    

• Να συντάσσει µετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου µε
τις  τυχόν  διαπιστωθείσες  παραλείψεις,  η  οποία  αφού  θεωρηθεί  από
τον  Προϊστάµενο  της  αρµόδιας  ελεγκτικής  αρχής  ή  άλλο  αρµόδιο
προς  τούτο  όργανο,  κοινοποιείται µαζί  µε  τις  οικείες  καταλογιστικές
πράξεις στο φορολογούµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο.
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ                        
    ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ   
        
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στο φορολογούµενο
των οικείων  καταλογιστικών  πράξεων  (φύλλα  ελέγχου,  αποφάσεις  επιβολής
προστίµου  κλπ.)  µαζί  µε  τις  σχετικές  εκθέσεις  ελέγχου  σύµφωνα  µε  τις
ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων, ο φορολογούµενος για κάθε µία από τις
κοινοποιηθείσες πράξεις, µπορεί:  
     

• να υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής που την
εξέδωσε,  εφόσον  αµφισβητεί  την  ορθότητά  της,  µέσα  σε  προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της (ή ενενήντα (90) ηµερών
αν  πρόκειται  για  κάτοικο  εξωτερικού),  µη  συµπεριλαµβανοµένου  του
µηνός  Αυγούστου  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση,  πρόταση  για
διοικητική επίλυση της διαφοράς (συµβιβασµό):
α. µε ιδιαίτερη αίτηση  ή
β. µε το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής.

• να καταθέσει, στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη, προσφυγή
µέσα στις ίδιες ως άνω προθεσµίες.
Ειδικά  στην  περίπτωση  που η  πρόταση  για  διοικητική  επίλυση  της
διαφοράς  υποβάλλεται  µε  ιδιαίτερη  αίτηση  (περίπτ.  α΄), η  προθεσµία
για  την  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλεται  µε  την  υποβολή  της
αίτησης, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής, και συνεχίζει
από  την  επόµενη  εργάσιµη  για  τις  ∆.Ο.Υ.  ηµέρα  της  ηµέρας
υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής επίλυσης της διαφοράς.

Αν  ο  φορολογούµενος  δεν  υποβάλλει,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  αίτηση
διοικητικής επίλυσης ούτε καταθέσει προσφυγή ή αν προβεί σε κάποια από
τις  παραπάνω  ενέργειες  αλλά  εκπρόθεσµα,  η  οικεία  καταλογιστική  πράξη
οριστικοποιείται,  µε  τις  ανάλογες  κατά  περίπτωση  συνέπειες  (βεβαίωση
ολόκληρου του σχετικού ποσού κλπ.). 

2.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)

2.1.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

• Υποβολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης µε τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία για την υποστήριξή της και ορισµός σχετικής συζήτησης.

• Εξέταση  της  αίτησης  κατά  την  ορισθείσα  ηµεροµηνία  από  τον
προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής. 
Ειδικά  όταν  πρόκειται  για  φύλλα  ελέγχου  (ή  πράξεις  προσδιορισµού
αποτελεσµάτων) φορολογίας εισοδήµατος στα οποία περιλαµβάνονται
και  εισοδήµατα  από  γεωργική  ή  εµπορική  επιχείρηση  ή  από  την
άσκηση  ελευθέριου  επαγγέλµατος  ή  µόνο  τέτοια  εισοδήµατα  και
εφόσον τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.: 
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α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή 
β)-υποχρεωτικά  λόγω  νοµικής  µορφής  ή  προαιρετικά,  εφόσον  στις
περιπτώσεις  αυτές  το  ύψος  των ακαθάριστων  εσόδων  υπερβαίνει  το
50% των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική
τήρηση βιβλίων και στοιχείων Γ´ κατηγορίας Κ.Β.Σ.,

     τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από σχετική τριµελή
Επιτροπή.     
Σε περίπτωση απουσίας του φορολογούµενου ή του εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου του κατά τη σχετική συνεδρίαση, η διοικητική επίλυση της
διαφοράς µαταιώνεται. 

• Σύνταξη  και  υπογραφή  σχετικής  πράξης  ή  πρακτικού  επίλυσης  της
διαφοράς σε περίπτωση σύµπτωσης, ολικά ή µερικά, των απόψεων και
από τα δύο µέρη.

• Παράδοση  αντιγράφου  της  παραπάνω  πράξης  ή  πρακτικού  στο
φορολογούµενο.

Σηµείωση:  Η  συζήτηση  της  αίτησης  διοικητικής  επίλυσης  και  η
υπογραφή  κατά  τα  ανωτέρω  της  σχετικής  πράξης  ή  του  πρακτικού
επίλυσης της διαφοράς µπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του
φορολογούµενου, εφόσον κατατεθεί πληρεξούσιο έγγραφο, δηµόσιο ή
ιδιωτικό µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα κατά τις
σχετικές διατάξεις.        

2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αµετάκλητο της πράξης  ή του πρακτικού επίλυσης της διαφοράς.

• Μείωση  στο  1/2  του  προβλεπόµενου  σε  ορισµένες  περιπτώσεις
ποσοστού  προσαύξησης  του  συντελεστή  καθαρού  κέρδους  (π.χ.  επί
απόρριψης βιβλίων και στοιχείων κλπ.), υπό προϋποθέσεις. 

• Μείωση  των  καταλογισθέντων  ποσών  πρόσθετων  φόρων  ή
προστίµων,  σε  ποσοστό  που  καθορίζεται  από  τις  οικείες  διατάξεις.
Συγκεκριµένα προβλέπεται:
-Μείωση του πρόσθετου φόρου (προσαύξησης) στα τρία πέµπτα (3/5)
αυτού. 
-Μείωση των προστίµων στο ένα τρίτο (1/3) αυτών.
Σε  περίπτωση  αποδεδειγµένης  ολικής  ή  µερικής  ανυπαρξίας  της
παράβασης, τα πρόστιµα διαγράφονται ολικά ή µερικά.

Σηµείωση: οι παραπάνω µειώσεις αποτελούν τον κανόνα που εν γένει
εφαρµόζεται.  Σε  ορισµένες  ειδικές  περιπτώσεις  προβλέπεται  από  τις
ισχύουσες διατάξεις διαφορετικό καθεστώς. 

• Μεγαλύτερος  αριθµός  δόσεων  για  την  καταβολή  των  βάσει
συµβιβασµού βεβαιούµενων ποσών  από εκείνον που προβλέπεται για
την καταβολή των οικείων ποσών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
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• Άρση  του  αξιοποίνου,  εφόσον  προβλέπεται  ποινική  δίωξη,  στις
περιπτώσεις  του  συνολικού  για  κάθε  φορολογία  συµβιβασµού  (βλ.
κατωτέρω κεφ. Γ2 «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»).

    
2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Εµπρόθεσµη υποβολή της σχετικής αίτησης.

• Καταβολή ποσού ίσου µε το ένα πέµπτο (1/5) του βάσει συµβιβασµού
οφειλόµενου  κύριου  και  πρόσθετου  φόρου  ή  προστίµου  κατά  την
υπογραφή της  πράξης  ή του πρακτικού συµβιβασµού  ή το αργότερο
µέσα στις δύο επόµενες εργάσιµες για τις ∆.Ο.Υ. ηµέρες, µε εξαίρεση
τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής από το φορολογούµενο του
παραπάνω ποσοστού  φόρου ή προστίµου, ο συµβιβασµός θεωρείται
ως µη γενόµενος. 

3.   ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3.1.  ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

• Πρόκειται  για  ένδικο  βοήθηµα  που  ασκείται  µε  την  κατάθεση  του
σχετικού  δικογράφου  στην  ελεγκτική  αρχή  που  εξέδωσε  την  οικεία
καταλογιστική  πράξη.
Στο δικόγραφο της προσφυγής µπορεί να εµπεριέχεται και αίτηµα για
διοικητική επίλυση της διαφοράς.

• Σε  περίπτωση  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς,  ολικά  ή  µερικά,  η
προσφυγή  που  τυχόν  ασκήθηκε  δεν  παράγει  κανένα  αποτέλεσµα  ή
ισχύει µόνο για το µέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.

• Σε  περίπτωση  µη  επίτευξης  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς  και
άσκησης  εµπρόθεσµης  προσφυγής,  βεβαιώνεται  αµέσως  από  τον
αρµόδιο Προϊστάµενο ποσοστό 10% του αµφισβητούµενου κύριου και
πρόσθετου  φόρου,  τέλους  ή εισφοράς,  καθώς  και  των λοιπών  τυχόν
συµβεβαιούµενων ποσών.
Ειδικά σε  ορισµένες  περιπτώσεις,  όπως  σε  περίπτωση  προσωρινού
ελέγχου  Φ.Π.Α.  και  παρακρατουµένων  φόρων  κλπ.,  βεβαιώνεται  το
100% της διαφοράς ανεξαρτήτως της άσκησης προσφυγής.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσά καταβάλλονται εφάπαξ µέχρι την
τελευταία  εργάσιµη  για  τις  δηµόσιες  υπηρεσίες  ηµέρα  του  επόµενου
από τη βεβαίωση µήνα.

• Η προσφυγή καθώς και η έκθεση µε τις απόψεις της υπηρεσίας επί της
διαφοράς και τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαβιβάζονται
κατά τις οικείες διατάξεις στο αρµόδιο δικαστήριο από τον Προϊστάµενο
της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής.
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3.2. ΕΦΕΣΗ–ΑΝΑΙΡΕΣΗ–ΛΟΙΠΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
             ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Έφεση
Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθµό και
υπό τις προϋποθέσεις του νόµου.
Η  προθεσµία  για  την  άσκηση  έφεσης  είναι  εξήντα  (60)  ηµέρες  και
αρχίζει  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  απόφασης,  σε
καµιά δε περίπτωση δεν ασκείται έφεση αν έχουν περάσει τρία χρόνια
από τη δηµοσίευση της απόφασης.

• Αναίρεση 
Η αίτηση αναίρεσης ασκείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
(Σ.τ.Ε.) κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό, είτε τελεσιδίκως κατ΄ έφεση κλπ.
Η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από το φορολογούµενο είναι
εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, σε
καµιά  δε  περίπτωση  δεν   µπορεί  να  ασκηθεί  αναίρεση  αν  έχουν
περάσει τρία χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης.  

• Λοιπές δυνατότητες δικαστικής προστασίας
Πέραν  των  παραπάνω,  ο  φορολογούµενος  έχει  τη  δυνατότητα  να
ασκήσει και όλα τα λοιπά προβλεπόµενα ένδικα βοηθήµατα και µέσα
και  γενικά  να  ζητήσει  κάθε  είδους  προβλεπόµενη  από  τις  ισχύουσες
διατάξεις  δικαστική  προστασία  (π.χ.  άσκηση  ανακοπής,  αίτηση
αναστολής  εκτέλεσης  διοικητικών  πράξεων,  αίτηση  αναστολής
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ.).

4.   ΛΟΙΠΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

4.1.  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
     

Πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και σε κάθε στάση της δίκης (προσφυγή,
έφεση,  αναίρεση)  µπορεί  να  γίνει,  µε  αποδοχή  και  από  τα  δύο  µέρη,
δικαστικός συµβιβασµός και κατάργηση της εκκρεµούς δίκης. Ο δικαστικός
συµβιβασµός  είναι  δυνατός  σε  όσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  και  όπως
προβλέπεται  διοικητική   επίλυση  της  διαφοράς.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα
πρέπει  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ηµέρες  πριν  τη  δικάσιµο  να  αποσταλεί-
κατατεθεί στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου η οικεία πράξη ή το
πρακτικό του επιτευχθέντος συµβιβασµού.

4.2.  ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ         
              ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Καταλογιστικές πράξεις που οριστικοποιήθηκαν επειδή ο φορολογούµενος
δεν προσέφυγε στα δικαστήρια σύµφωνα µε τα πιο πάνω αναφερόµενα,
µπορεί  να  ακυρωθούν  ή  να  τροποποιηθούν  κατά  περίπτωση,  εφόσον
συντρέχουν  συγκεκριµένοι  και  ειδικοί  περιοριστικά  αναφερόµενοι  στις
οικείες διατάξεις λόγοι και προϋποθέσεις. 
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Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ

Επί  της  τυχόν  διαφοράς  κύριου  φόρου  που  προκύπτει  από  τον
διενεργηθέντα  έλεγχο  επιβάλλεται  πρόσθετος  φόρος  (προσαύξηση),  το
ύψος του οποίου υπολογίζεται ως ποσοστό επ’ αυτής και εξαρτάται από :

• Το  είδος  της  διαπιστωθείσας  παράλειψης  σε  σχέση  µε  την  οικεία
δήλωση (ανακριβής δήλωση, µη υποβολή δήλωσης).

• Το  χρονικό  διάστηµα  που  µεσολαβεί  κατ΄  αρχήν  ανάµεσα  στις
ηµεροµηνίες λήξης της προθεσµίας υποβολής της οικείας δήλωσης και
έκδοσης  της  αντίστοιχης  πράξης  µε  την  οποία  καταλογίζεται  η
οφειλόµενη διαφορά κύριου φόρου. Περαιτέρω, ανάλογα µε την εξέλιξη
επί της εκδοθείσας πράξης (συµβιβασµός, έκδοση σχετικής δικαστικής
απόφασης,  οριστικοποίηση),  λαµβάνεται  υπόψη  και  το  εκάστοτε
επιπλέον ανάλογα µε την περίπτωση χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε
τα ειδικότερον οριζόµενα στο νόµο.

• Το είδος της φορολογίας (εισόδηµα, Φ.Π.Α. κλπ.).
             
Το  ως  άνω  επιβαλλόµενο  ποσοστό  προσαύξησης  (επί  υποβολής
ανακριβούς δήλωσης ή επί µη υποβολής δήλωσης) σε καµιά περίπτωση
δεν  µπορεί  να  υπερβεί  το  200% της  διαφοράς  του  κύριου  φόρου.  (Το
ποσοστό αυτό ισχύει για εισοδήµατα κλπ. από 1/1/2004 και µετά. Για τα
προηγούµενα χρόνια  το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 300%).

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άλλη  βασική  κατηγορία  διοικητικών  κυρώσεων  αποτελούν  τα  πρόστιµα.
Κυριότερες περιπτώσεις προστίµου είναι οι ακόλουθες:

• Πρόστιµο που επιβάλλεται επί µη τήρησης υποχρεώσεων γενικά που
απορρέουν  από  την  κείµενη  φορολογική  νοµοθεσία,  εφόσον  δεν
προβλέπεται  η  επιβολή  πρόσθετου  φόρου  ή  δεν  προκύπτει  ποσό
φόρου για καταβολή. 
Το πρόστιµο αυτό κυµαίνεται από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ µέχρι
χίλια εκατόν εβδοµήντα (1170)  ευρώ.

• Πρόστιµο  που  επιβάλλεται  επί  µη  ορθής  εφαρµογής  των  διατάξεων
γενικά του Κ.Β.Σ.
Το  πρόστιµο  αυτό  προσδιορίζεται  κατ΄  αντικειµενικό  τρόπο,  µε  βάση
συγκεκριµένες  παραµέτρους  που  ορίζει  ρητά  ο  νόµος  (κατηγορία
βιβλίων, είδος και σοβαρότητα παράβασης κλπ.).

• Πρόστιµο  που  επιβάλλεται  επί  µη  ορθής  εφαρµογής  των  διατάξεων
περί  Φορολογικών  Μηχανισµών  καθώς  και  αυτών  που  αναφέρονται
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στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταµειακών µηχανών και
συστηµάτων.
Το πρόστιµο αυτό προσδιορίζεται επίσης κατ’ αντικειµενικό τρόπο.

• Πρόστιµο  που  αφορά  το  Φ.Π.Α.  και  επιβάλλεται  σε  περιπτώσεις
έκπτωσης φόρου εισροών από λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου
ή  στοιχείου  που  νόθευσε  αυτός  ή  άλλοι  για  λογαριασµό  του  ή
επιστροφής Φ.Π.Α. σε αυτόν καθώς και σε περιπτώσεις µη απόδοσης
φόρου  βάσει  πλαστών,  εικονικών  ή  νοθευµένων  φορολογικών
στοιχείων από τον εκδότη αυτών.
Το  επιβαλλόµενο  ειδικό  πρόστιµο  αυτών  των  περιπτώσεων  είναι
ισόποσο  µε  το  τριπλάσιο  του  φόρου  που  εκπέσθηκε  ή  που
επιστράφηκε  ή  που  δεν  αποδόθηκε,  ανεξάρτητα  αν  δεν  προκύπτει
τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το   ανωτέρω  πρόστιµο  επιβάλλεται   και  στους  αγρότες του  ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α.  που  έλαβαν  επιστροφή  φόρου  µε βάση πλαστά,
εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.        

      1.3. ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, εκτός από
τους  πρόσθετους  φόρους  και  τα  πρόστιµα  που  αναφέρθηκαν
προηγουµένως, προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις που έχουν σαν
στόχο,  πέραν  της  διασφάλισης  των  συµφερόντων  του  ∆ηµοσίου,  τον
παραδειγµατισµό και τη συµµόρφωση του φορολογούµενου.
Κυριότερες  από  αυτές,  που  επιβάλλονται  στο  πλαίσιο  προσωρινών  ή
τακτικών ελέγχων, είναι οι ακόλουθες :

• Αναστολή  λειτουργίας  επαγγελµατικών  εγκαταστάσεων
επιτηδευµατιών µέχρι ένα (1) µήνα, σε περιπτώσεις παρεµπόδισης της
διενέργειας  φορολογικού  ελέγχου  µε  χρησιµοποίηση  βίας  ή  απειλών
κατά  των  ελεγκτικών  οργάνων,  καθώς  και  κάθε  φορά  που
διαπιστώνεται  η  επανάληψη  µέσα  στην  ίδια  ή  την  επόµενη  ή  τη
µεθεπόµενη  χρήση,  της  µη  έκδοσης  του  προβλεπόµενου  από  τον
Κ.Β.Σ. στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών.

• Αναστολή έναντι του ∆ηµοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των
λογαριασµών,  των  κοινών  λογαριασµών,  των  πάσης  φύσεως
επενδυτικών  λογαριασµών  κλπ.  του  φορολογούµενου  σε  τράπεζες  ή
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και δέσµευση του 50% αυτών, καθώς και µη
χορήγηση  βεβαιώσεων  ή  πιστοποιητικών  που  απαιτούνται  για  την
κατάρτιση  συµβολαιογραφικών  πράξεων  µεταβίβασης  περιουσιακών
στοιχείων του παραβάτη.

• Απώλεια του δικαιώµατος 
 -συµµετοχής  σε  δηµοπρασίες  του  ∆ηµοσίου,  των  νοµικών

προσώπων  δηµοσίου  δικαίου,  των  κοινωφελών  ιδρυµάτων   και
οργανισµών κοινής ωφέλειας,  
-λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας και 
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-λήψης  δανείων  µε  την  εγγύηση  του  ∆ηµοσίου  ή  δηµόσιων
επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων, καθώς και  
απαγόρευση σύναψης σύµβασης µε το ∆ηµόσιο ή άλλους δηµόσιους
οργανισµούς ή φορείς. 
Μία  τουλάχιστον  από  τις  παραπάνω  κυρώσεις  απαγγέλλεται  από  το
αρµόδιο διοικητικό εφετείο για όσο χρονικό διάστηµα κατά περίπτωση
ορίζουν  οι  οικείες  διατάξεις,  στις  περιπτώσεις  µη  υποβολής  ή
υποβολής  ανακριβών  δηλώσεων,  εφόσον  οι  τελεσίδικες  ή  οριστικές
κατά  περίπτωση  διαφορές  φόρων,  τελών  ή   εισφορών  υπερβαίνουν
συγκεκριµένα όρια. 

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όταν από  τον  έλεγχο  διαπιστώνεται  διάπραξη  συγκεκριµένων  φορολογικών
παραβάσεων  που  συνιστούν  συγχρόνως  και  αδικήµατα  φοροδιαφυγής,
προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των δραστών και των κατά
περίπτωση  αυτουργών  και  συνεργών  από  τα  αρµόδια  ποινικά  δικαστήρια,
ύστερα από µηνυτήρια αναφορά των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών ή κατόπιν
αποστολής  στον  αρµόδιο  εισαγγελέα  των  τελεσίδικων  αποφάσεων  των
διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση. 
Φορολογικές  παραβάσεις  που  συνιστούν  αδικήµατα  φοροδιαφυγής
είναι:

• -Η  παράλειψη  υποβολής  ή  η  υποβολή  ανακριβούς  δήλωσης  στη
φορολογία  εισοδήµατος,  εφόσον  ο  φόρος  που  αναλογεί  στα  καθαρά
εισοδήµατα  που  απεκρύβησαν  από  οποιαδήποτε  πηγή  εισοδήµατος,
υπερβαίνει  σε  κάθε  διαχειριστική  περίοδο  το  ποσό  των  δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ.
-Η µη απόδοση στο ∆ηµόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον ο φόρος που
δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει το ποσό των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
-Η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση στο ∆ηµόσιο του Φ.Π.Α., του
φόρου  κύκλου  εργασιών  και  των  παρακρατούµενων  και
επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση
ποσό του κατά περίπτωση κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό
του  Φ.Π.Α.  που  συµψηφίστηκε  ή  επιστράφηκε  ή  δεν  αποδόθηκε,
υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Για  όλα  τα  παραπάνω  αδικήµατα  φοροδιαφυγής  προβλέπεται  ποινή
φυλάκισης  τουλάχιστον  ενός   έτους   έως  κάθειρξη  µέχρι  δέκα  ετών,
ανάλογα µε το ύψος των κατά περίπτωση ποσών.

• Η έκδοση  πλαστών ή εικονικών  φορολογικών  στοιχείων καθώς και η
αποδοχή  εικονικών ή η νόθευση  φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα
αν ο δράστης διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου.
Για  το  αδίκηµα  αυτό  φοροδιαφυγής  προβλέπεται  ποινή  φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

   Ειδικά, η έκδοση  ή  η  αποδοχή  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  για
συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής και εφόσον η
συνολική  αξία  αυτών  υπερβαίνει  τα  3.000  ευρώ,  τιµωρείται  µε

11



µεγαλύτερη  ποινή  και  συγκεκριµένα  µε  φυλάκιση  τουλάχιστον  ενός
έτους έως κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.                   
Στις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  αν  η  συνολική  αξία  των  εικονικών
φορολογικών  στοιχείων  υπερβαίνει  τα  150.000  ευρώ,  προβλέπονται
επίσης ιδιαίτερες αυστηρότερες για το φορολογούµενο διαδικασίες ως
προς  το  χρόνο  υποβολής  της  µηνυτήριας  αναφοράς  στον  αρµόδιο
εισαγγελέα και εκδίκασης της υπόθεσης.

   Όταν  η  συνολική  αξία  των  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών
στοιχείων,  για  την  πλαστότητα  ή  εικονικότητα  των  οποίων
καταδικάζεται  ο  δράστης,  υπερβαίνει  το  ποσό  των  235.000  ευρώ,
επιβάλλεται  ως  παρεπόµενη  ποινή  το  κλείσιµο  της  επαγγελµατικής
εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα µήνα.

• Η  παραβίαση  ή  παραποίηση  φορολογικών  µηχανισµών  και
συστηµάτων  ή  η  επέµβαση  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  στη  λειτουργία
του  µηχανισµού  ή  η  διάθεση  ή  χρησιµοποίηση  παραβιασµένου  ή
διαφοροποιηµένου ή παραποιηµένου τέτοιου µηχανισµού.
Για το αδίκηµα αυτό προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
(3) µηνών  µε  ανάλογη  εφαρµογή  των  προβλεπόµενων  για  τη  χρήση
πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Σηµειώσεις: 
1.  Η  ποινική  δίωξη  ασκείται  αυτεπάγγελτα,  δεν  αρχίζει  δε  πριν  από  την
τελεσιδικία  της  οικείας  υπόθεσης  στα  διοικητικά  δικαστήρια  επί  άσκησης
προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής επί µη άσκησης
εµπρόθεσµης προσφυγής, µε εξαίρεση το αδίκηµα των πλαστών, εικονικών ή
νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων,  όπου  η  ποινική  δίωξη  ασκείται  άµεσα
κατά περίπτωση.
2.  Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  αδικηµάτων  φοροδιαφυγής,  το
αξιόποινο αίρεται εφόσον επέλθει συνολικός κατά περίπτωση συµβιβασµός ή
κατ’ άλλον τρόπο ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς.
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