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ΑΠΟΦΑΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Έρνληαο ππ’ όςε:           

 
1. Σηο δηαηάμεηο:       
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.                
β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθ. Γ.ΟΡΓ.Α1036960ΔΞ2017/10-03-2017 
Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ968Β/22-03-2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)», όπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.     
γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ1440Β/27-04-2017).          
2. Σελ ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.         
3. Σελ κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθόιινπ Γ.Δ.Γ.1126366ΔΞ2016/30-08-2016 Απόθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Δ.Γ. (ΦΔΚ2759Β/01-09-2016), κε ζέκα «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο».  
4. Σελ Δ.2043/06-04-2020 Δγθύθιην ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., πξνο θνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ έθηνπ παξ. 4 ηεο από 30/03/2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ75Α/30-03-2020).         
5. Σελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 27/01/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ............ Δλδηθνθαλή 
Πξνζθπγή ηεο θ. ............. ........................... ηνπ ............... κε Α.Φ.Μ.: ...................., θαηά ησλ 
αθόινπζσλ πξάμεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019:    
α. Με αξηζκό ................/10-12-2019 Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 58Α παξ. 1 ηνπ 
Ν.4174/2013).      
β. Με αξηζκό ........../10-12-2019 Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013). 
6. Σηο σο άλσ πξάμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ.                                        
7. Σηο απόςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ.                                                                                          
8. Σελ Δηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο Απόθαζεο.      
      
 

Δπί ηεο από 27/01/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ......... Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο ηεο 
θ. ............. ....................... ηνπ ............... κε Α.Φ.Μ.: .................., ε νπνία αζθήζεθε εκπξνζέζκσο 
θαη κεηά από κειέηε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ 
πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:         

 
1.                             
Με ηελ κε αξηζκό ................/10-12-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 
58Α παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 
2019, επηβιήζεθε, ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 500,00 €, γηα κε 
έθδνζε απόδεημεο ιηαληθήο ζπλαιιαγήο ζε ηξεηο (3) πεξηπηώζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο 104,40 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), θαζ’ ππνηξνπή ζηελ ίδηα παξάβαζε εληόο πεληαεηίαο από 
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ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο (πξνεγνύκελε Π.Δ.Π. ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ κε αξηζκό 
................/03-04-2018, πνζνύ 250,00 €, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2017).         
Η ελ ιόγσ πξνζβαιιόκελε πξάμε εδξάδεηαη ζηελ από 05/12/2019 Έθζεζε Μεξηθνύ Δπηηόπηνπ 
Διέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν.4308/2014 θαη Ν.4174/2013 ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ.      
 
2.                                  
Με ηελ κε αξηζκό ........../10-12-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ 
Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019, επηβιήζεθε, 
ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 2.500,00 €, γηα κε ζπλεξγαζία θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 08/08/2019 θαη δε γηα 
παξεκπόδηζε θαη κε νινθιήξσζή ηνπ.            
Η ελ ιόγσ πξνζβαιιόκελε πξάμε εδξάδεηαη ζηελ από 05/12/2019 Έθζεζε Διέγρνπ εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4174/2013 ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ.   

   
 
Η πξνζθεύγνπζα θ. ............. ....................... ηνπ ............... κε Α.Φ.Μ.: .................., κε ηελ κε 

εκεξνκελία θαηάζεζεο 27/01/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ............ Δλδηθνθαλή Πξνζθπγή, 
δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα αθπξσζνύλ νη αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ 
ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, πξνβάιινληαο ηνλ αθόινπζν ιόγν:      

 
Αξλείηαη όηη ππέπεζε ζηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. Βόινπ.  Οη ελ ιόγσ εθζέζεηο θαη νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο είλαη λόκσ θαη νπζία αβάζηκεο 
θαη εζθαικέλεο, δηόηη ήηαλ πιήξσο ζπλεξγάζηκε θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα θνξνινγηθό έιεγρν θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δελ παξεκπόδηζε ην έξγν ησλ ειεγθηώλ, όπσο ζα απνδεηρζεί από ηηο καξηπξηθέο 
θαηαζέζεηο πνπ ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία καο ζπληόκσο.            
 
 
 

Ο πξνβαιιόκελνο ιόγνο θαη ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο απνξξίπηεηαη σο λόκσ 
θαη νπζία αβάζηκνο θαη αλαπόδεηθηνο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην θάησζη ζθεπηηθό:       

 
 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 (Βηβιία θαη ζηνηρεία) παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013 

«Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη         
«1. Κάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί αμηφπηζην 
ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη θαηάιιεια ινγηζηηθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 
άιισλ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία.  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία εμεηάδνληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη φρη 
απνζπαζκαηηθά ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ θαηαιιειφηεηά 
ηνπο.».     
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 (Σηκνιόγην πώιεζεο) παξ. 1, παξ. 2, παξ. 5 εδ. 
πξώην θαη δεύηεξν θαη παξ. 7 ηνπ Ν.4308/2014 «Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, ζπλαθείο 
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ251Α/24-11-2014) νξίδεηαη όηη               
«1. Τηκνιφγην είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ππνθείκελε ζε απηφλ ηνλ λφκν νληφηεηα γηα 
θάζε πψιεζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, εληφο ηεο ρψξαο ή άιιεο ρψξαο κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο ή πξνο άιιε ρψξα, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο πνπ ππφθεηηαη 
ζε Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.               
2. Κάζε έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ηηκνιφγην ζεσξείηαη 
ηηκνιφγην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε 
ηηκνιφγεζε απνδέρεηαη ην έγγξαθν απηφ.                       
5. Η νληφηεηα πνπ πσιεί αγαζά ή ππεξεζίεο έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη εθδίδεηαη ηηκνιφγην 
γηα θάζε πψιεζε.  Ο πσιεηήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ εθδίδεη ην ηηκνιφγην πψιεζεο.         
7. Τα εθδηδφκελα ή ιακβαλφκελα ηηκνιφγηα απνηεινχλ κέξνο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ ηεο 
νληφηεηαο.».           
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Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 (Δθδηδόκελα ζηνηρεία γηα ιηαληθή πώιεζε 
αγαζώλ ή ππεξεζηώλ) παξ. 1, παξ. 2, παξ. 7 εδ. πξώην θαη δεύηεξν θαη παξ. 8 ηνπ 
Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.) νξίδεηαη όηη                   
«1. Γηα θάζε πώιεζε αγαζώλ ή ππεξεζηψλ ζε ηδηώηεο θαηαλαισηέο, κπνξεί λα εθδίδεηαη 
ζηνηρείν ιηαληθήο πώιεζεο (απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ), αληί 
έθδνζεο ηηκνινγίνπ ηνπ άξζξνπ 8.  Αληίηππν απηνύ ηνπ εγγξάθνπ παξαδίδεηαη, απνζηέιιεηαη ή 
ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ πειάηε.                               
2. Τν ζηνηρείν ιηαληθήο πψιεζεο θέξεη ππνρξεσηηθά ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:             
α) Τελ εκεξνκελία έθδνζεο.                       
β) Τνλ αχμνληα αξηζκφ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο ζηνηρείσλ ιηαληθήο πψιεζεο, ν νπνίνο 
ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν απηφ κε κνλαδηθφ ηξφπν.                                    
γ) Τνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), κε βάζε ηνλ νπνίν ν πσιεηήο πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.                        
δ) Τν πιήξεο φλνκα θαη ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ πσιεηή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.             
ε) Τνλ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. πνπ εθαξκφδεηαη θαη ηελ κηθηή αμία πψιεζεο πνπ απηφο αθνξά.    
7. Η νληόηεηα πνπ πσιεί αγαζά ή ππεξεζίεο ζε ηδηώηεο θαηαλαισηέο έρεη ηελ επζύλε λα 
δηαζθαιίδεη όηη εθδίδεηαη ζηνηρείν ιηαληθήο πώιεζεο ή ελαιιαθηηθά ηηκνιφγην, γηα θάζε ζρεηηθή 
πώιεζε.  Η νληόηεηα απηή εθδίδεη ην παξαζηαηηθό πώιεζεο.                    
8. Η έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο πώιεζεο (απνδείμεσλ ιηαληθήο ή ηηκνινγίσλ) γίλεηαη κε ηελ 
ρξήζε θνξνινγηθώλ ειεθηξνληθώλ κεραληζκώλ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.1809/1988 θαηά ηελ ζέζε 
ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ.».        
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 (Υξόλνο έθδνζεο ζηνηρείσλ ιηαληθήο πώιεζεο) 
πεξ. α) εδ. πξώην ηνπ Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.) νξίδεηαη όηη                           
«Σν ζηνηρείν ιηαληθήο πώιεζεο (απόδεημε ή ηηκνιφγην) εθδίδεηαη:                 
α) ε πεξίπησζε πώιεζεο αγαζώλ, θαηά ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ή ηελ έλαξμε ηεο 
απνζηνιήο.».      
 

 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 (Δμνπζίεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο) παξ. 1, παξ. 

2 πεξ. β) εδ. πξώην θαη δεύηεξν θαη παξ. 3 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη      
«1. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα επαιεζεύεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξώλεη 
ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ηελ 
αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ 
ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, δηελεξγώληαο έιεγρν ζε έγγξαθα, 
ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία γλσζηνπνηήζεσλ θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο 
ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζε ηξίηα πξφζσπα, εξεπλώληαο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα κεηαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα.          
2. Ο έιεγρνο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ δηελεξγείηαη 
απφ ηελ Φνξνινγηθή Δηνίθεζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη ηελ κνξθή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηα 
γξαθεία ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο ή επηηόπηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ:        
β) Η απφθαζε ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν κε πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε.  Κάζε 
άιινο επηηόπηνο θνξνινγηθόο έιεγρνο είλαη δπλαηόλ λα δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνύκελε 
εηδνπνίεζε.    
3. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δεκνζίσλ Εζφδσλ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα νξίδεη εηδηθφ ηξφπν 
δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, ελδεδεηγκέλεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο γηα νξηζκέλεο ή θαη γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ ππφρξεσλ, αλάινγα θαη κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην χςνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν απηφ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα».     

 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 (Πξόζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία) παξ. 1 θαη 2 

ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη       
«1. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζψο 
θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία ν θνξνινγνχκελνο δειψλεη φηη αληηπξνζσπεχνπλ αθξηβή 
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αληίγξαθα.  Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο αξλείηαη λα πξνβεί ζηελ αλσηέξσ δήισζε, ν 
νξηδφκελνο απφ ηελ Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ππάιιεινο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηζεκείσζε επί ησλ 
εγγξάθσλ.  Ο νξηδφκελνο ππάιιεινο δχλαηαη ηαπηφρξνλα λα απαηηεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ή ηνλ 
θνξνινγηθφ εθπξφζσπφ ηνπ λα παξίζηαηαη ζηνλ ηφπν φπνπ δηελεξγείηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη 
λα απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ.          
2. Εάλ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηδφκελα αξρεία.  Εηδηθφηεξα, ν θνξνινγνχκελνο 
ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνλ 
νξηδφκελν ππάιιειν ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηεο απνζήθεπζεο θαη 
ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  ...................................    Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δηθαηνχηαη λα 
ιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ζε αλαγλψζηκε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή.».   
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 (Δίζνδνο ζε εγθαηαζηάζεηο) παξ. 3 εδ. πξώην 
θαη δεύηεξν θαη παξ. 6 εδ. πξώην ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη όηη        
«3. Ο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαηά ην 
επίζεκν σξάξην εξγαζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ.  Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δχλαηαη λα δηελεξγεί επηηφπην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη 
εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
θνξνινγνχκελνπ.                  
6. Ο θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο θαη λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ηνπ 
νξηδόκελνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ππαιιήινπ ηεο Φνξνινγηθήο 
Δηνίθεζεο.».        

 
Δπεηδή, ζην θεθάιαην II. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔΡΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ηνπ 

κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΓΔΛ Β 1103395 ΔΞ 2016 θαη εκεξνκελία 06/07/2016 εγγξάθνπ ηνπ 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Οδεγίεο δηελέξγεηαο θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ 
κεξηθώλ επηηόπησλ ειέγρσλ πξόιεςεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 
θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ», αλαθέξεηαη όηη                                 
«Οη έιεγρνη εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ δηελεξγνχληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή 
παξαβαηηθφηεηα.  …………………………………………………………….…………………………………   
Έξγν ησλ ζπλεξγείσλ κεξηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ είλαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε 
ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4308/2014 (Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα), ηνπ 
Ν.2859/2000, φπσο θαη ηνπ Ν.4172/2013, φπσο ηζρχνπλ.              
Εηδηθφηεξα:                                         
1. Θα δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Ν.4308/2014 (Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα), θπξίσο όζνλ αθνξά ζηελ δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ, 
ζηελ πώιεζε απηώλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  Σπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάδεηαη αλ εθδόζεθαλ ηα 
νξηδόκελα από ηνλ Ν.4308/2014 παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο (Παξαζηαηηθφ Δηαθίλεζεο, Δειηίν 
Απνζηνιήο, Σπλνδεπηηθφ Δηαθίλεζεο Απνζεκάησλ, Έγγξαθν Δηαθίλεζεο Με Τηκνινγεζέλησλ 
Απνζεκάησλ, Σπγθεληξσηηθφ Δειηίν Δηαθίλεζεο θ.ιπ.), ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη παξαζηαηηθά 
ιηαληθήο πώιεζεο (Απφδεημε, Απφδεημε Ληαληθήο, Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο, Απφδεημε 
Παξνρήο Υπεξεζηψλ, Απφδεημε Ληαληθψλ Σπλαιιαγψλ θ.ιπ.), γηα ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ πώιεζε 
αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ ή κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ θαη ηδησηώλ – 
θαηαλαισηώλ.  ………….………......……………....…………….…...……………………………………..  
2. ...........................................................................................................................................................  
Επλφεην είλαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο (π.ρ. ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, 
ςεζηαξηέο, πηηζαξίεο, θαθελεία, κπαξ θ.ιπ.), ε είζνδνο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζηνπο 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο απηνχ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε έθδνζε παξαζηαηηθνχ 
ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε θαγεηψλ, πνηψλ θ.ιπ..             
3. Τα κέιε ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ δχλαληαη λα εηζέξρνληαη ζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη ε κε έθδνζε παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο ή πψιεζεο ή ηα παξαζηαηηθά 
πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπλαιιαγή δελ επηδεηθλχνληαη ζηνλ έιεγρν ή πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο, ηζηνξηθνχ επηρείξεζεο θ.ιπ., ζα εηζέξρνληαη 
νπσζδήπνηε ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ζα αλαθέξνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ζα επηδεηθλχνπλ 
ηελ εληνιή ειέγρνπ θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ζα επαιεζεχνπλ ηελ παξάβαζε (φηαλ 
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δηαπηζηψλεηαη) θαη ζα ζεσξνχλ ηα βηβιία (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη ζε 
ελεκέξσζε βηβιίσλ θαη εθφζνλ απηά επηδεηρζνχλ) θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (εκεξνκελία 
ειέγρνπ, νλνκαηεπψλπκν ππαιιήισλ, ππνγξαθέο).  …………….....…………………………………..».   
 
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58Α (Πξόζηηκα γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ 
θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο) παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη       
«Γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο δηαπηζηώλνληαη 
θαηόπηλ ειέγρνπ, επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πξόζηηκα:                       
1. ε πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ή έθδνζεο ή ιήςεο αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ 
γηα πξάμε πνπ επηβαξύλεηαη κε Φ.Π.Α., επηβάιιεηαη πξόζηηκν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ 
θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο, αληίζηνηρα.  Σν πξόζηηκν 
απηό δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, ησλ δηαθνζίσλ πελήληα 
(250) επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο απινγξαθηθνύ 
ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο 
είλαη ππφρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, ζην 
πιαίζην κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ, εθ λένπ δηάπξαμεο ηεο ίδηαο παξάβαζεο, εληόο πεληαεηίαο 
από ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) επί ηνπ 
θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο, αληίζηνηρα, ην νπνίν δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθό έιεγρν, ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, 
ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη .................................................................................................................................».      
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο ΠΟΛ.1112/25-07-2016 Δγθπθιίνπ ηνπ 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ νξίδεηαη όηη     
«1. Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ 
25/07/2016, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ Ν.4174/2013 θαη πξνβιέπεηαη, 
πιένλ, έλα ειάρηζην χςνο πξνζηίκνπ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαβάζεσλ κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο 
έθδνζεο ή ιήςεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α, αλά θνξνινγηθφ 
έιεγρν, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξίδεηαη ε πξνζαχμεζε ησλ πξνζηίκσλ απηψλ.  Εηδηθφηεξα, 
κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ, ή 
έθδνζεο ή ιήςεο αλαθξηβνχο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, γηα πξάμε πνπ επηβαξύλεηαη κε Φ.Π.Α., 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε 
εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο, αληίζηνηρα.  Τν πξφζηηκν απηφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν, 
αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 
θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ...............................    
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, ζην πιαίζην κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ, εθ λένπ δηάπξαμεο ηεο 
ίδηαο παξάβαζεο εληόο πεληαεηίαο από ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν, ή 
επί ηεο δηαθνξάο θφξνπ ιφγσ έθδνζεο ή ιήςεο αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
είλαη θαηώηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο, .....................................................................................................................................».     
 

 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 (Γηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο) παξ. 1 πεξ. ε) θαη 

παξ. 2 πεξ. ε) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη               
«1. Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ θνξνινγνύκελν 
ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εθφζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ηνλ Κψδηθα ή ηελ θνξνινγηθή 
λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ:                                  
ε) Δελ ζπλεξγαζηεί ζηελ δηάξθεηα θνξνινγηθνύ ειέγρνπ.                    
2. Σα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο:                                   
ε) Δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500) επξώ, ζηηο πεξηπηώζεηο ε), δ), ε) θαη ηδ) ηεο παξαγξάθνπ 
1.».       
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ II παξ. 2 πεξ. δ) εδ. πξώην ηεο         
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ΠΟΛ.1252/20-11-2015 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κώδηθα 
Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (N.4174/2013, άξζξα 53 – 62)», νξίδεηαη όηη                     
«II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 – 62.      
2. Δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο (άξζξν 54).       
δ) Άξλεζε ζπλεξγαζίαο ζηελ δηάξθεηα θνξνινγηθνύ ειέγρνπ [παξ. 1 πεξ. ε)].     
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ν θνξνινγνύκελνο αξλείηαη 
λα ζπλεξγαζηεί, π.ρ. παξεκπνδίδεη ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν κε ζεηηθέο ελέξγεηεο ή ηνπο 
ππαιιήινπο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν λα θαηάζρνπλ, εθφζνλ ην ζεσξνχλ αλαγθαίν, 
νπνηαδήπνηε βηβιία, έγγξαθα, αξρεία ή ζηνηρεία, αθφκε θαη αλεπίζεκα, επηβάιιεηαη πξόζηηκν δύν 
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ [άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. ε)].».        

 
 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 (Δπηβνιή, θνηλνπνίεζε θαη πιεξσκή ηόθσλ θαη 

πξνζηίκσλ) παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη 
όηη      
«1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ.  Οη 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
θφξνπ, ηελ παξαγξαθή θαη ηελ είζπξαμε, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκσλ.              
3. Η πξάμε επηβνιήο πξνζηίκσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απηνηειή αηηηνινγία.».         
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 (Απνδεηθηηθή δύλακε) παξ. 1 θαη 4 ηνπ 
Ν.2717/1999 «Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο» (ΦΔΚ97Α/17-05-1999) νξίδεηαη όηη         
«1. Σα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν θαη θαηά ηνπο 
λόκηκνπο ηύπνπο, απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα όζα βεβαηώλεηαη ζε απηά, είηε φηη ελήξγεζε 
ν ζπληάθηεο ηνπο είηε φηη έγηλαλ ελψπηφλ ηνπ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπφδεημε κφλνλ 
εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά πξνζβιεζνχλ σο πιαζηά.       
4. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζνληαη από θνξνινγηθά όξγαλα έρνπλ, εθηφο απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζε απηέο πιεξνθνξίεο ή νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ, ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 
απνδεηθηηθή δύλακε.».      

 
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε αηηηνινγία ησλ πξάμεσλ 

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

 
 
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε πξνζθεύγνπζα δηαηεξεί αηνκηθή επηρείξεζε θαη δε εζηηαηόξην – πηηζαξία κε παξνρή 
ζεξβηξίζκαηνο ζη... ............. ........ ............., γηα ηελ νπνία ηεξεί βηβιία κε βάζε ηα απινπνηεκέλα 
ινγηζηηθά πξόηππα ηνπ Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.) θαη εληάζζεηαη ζην θαλνληθό θαζεζηώο ηνπ Φ.Π.Α..                  

 
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ από 05/12/2019 Έθζεζε Μεξηθνύ Δπηηόπηνπ Διέγρνπ 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν.4308/2014 θαη Ν.4174/2013 ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, δηκειέο 
ζπλεξγείν ειέγρνπ δηελήξγεζε, θαηά ηελ 08/08/2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 19:58, 
ζην πιαίζην ηεο κε αξηζκό .............../08-08-2019 ρεηξνγξάθσο εθδνζείζαο εληνιήο ειέγρνπ ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο ελ ιόγσ Γ.Ο.Τ., επηηόπην πξνιεπηηθό θνξνινγηθό έιεγρν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 
νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν.4308/2014 θαη Ν.4174/2013, ζην εζηηαηόξην – πηηζαξία ηεο 
πξνζθεύγνπζαο.  Από ηνλ έιεγρν έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο ζπλαιιαγήο ζε ηξαπέδηα κε 
παξέεο πειαηώλ, δηαπηζηώζεθε ε κε έθδνζε απόδεημεο ζε ηξεηο (3) πεξηπηώζεηο – παξέεο πνπ 
θαηαλάισλαλ ζεξβηξηζζέληα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ, γεύκαηα θαη πνηά, αμίαο 53,40 €, 
27,00 € θαη 24,00 €, ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο 104,40 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).  Σελ κε έθδνζε 
ησλ ελ ιόγσ απνδείμεσλ παξαδέρηεθε θαη ε θόξε ηεο πξνζθεύγνπζαο πνπ ήηαλ ε ππεύζπλε ηνπ 
εζηηαηνξίνπ – πηηζαξίαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.      

 
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ από 05/12/2019 Έθζεζε Διέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4174/2013 ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη δε 



7 
 

θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ ζεκεηώκαηνο δηαπηζηώζεσλ ειέγρνπ – θιήζεο ζε αθξόαζε θαη ηνπ 
πξνζσξηλνύ πξνζδηνξηζκνύ πξνζηίκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηεο κε 
έθδνζεο ηξηώλ (3) απνδείμεσλ ιηαληθήο ζπλαιιαγήο, ακθόηεξνη νη ειεγθηέο δέρηεθαλ απξνθάιππηα 
θαη άλεπ ιόγνπ θαη αηηίαο ιεθηηθή επίζεζε θαη ρεηξνδηθίεο από ηνλ ζύδπγν ηεο πξνζθεύγνπζαο θ. 
............... ..................... ηνπ ............... (Α.Φ.Μ.: .................), ν νπνίνο ηξαπκάηηζε ζνβαξά ηνλ έλαλ 
ειεγθηή ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη (θάηαγκα ηεο δηάθπζεο ηεο σιέλεο θαη ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε 
ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο «Κ.Α.Σ.»), πξνζπάζεζε αλεπηηπρώο λα γξνλζνθνπήζεη ζην 
πξόζσπν ηελ δεύηεξε ειέγθηξηα θαη, ελ ηέιεη, παξεκπόδηζε, κε ζεηηθέο ελέξγεηεο, ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ ειέγρνπ.  Σν ίδην βξάδπ (08/08/2019), νη ειεγθηέο κεηέβεζαλ ζην ηνπηθό Αζηπλνκηθό Σκήκα 
............ ............... ζη... ............., όπνπ θαηέζεζαλ αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλόηα.  Ο θ. 
.............. ..................... ήηαλ δεισκέλνο ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) σο 
ππάιιεινο ππνδνρήο ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ – πξνζθεύγνπζαο.       

 
Δπεηδή, αθνινύζσο, από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. Βόινπ εθδόζεθαλ, γηα ην 

θνξνινγηθό έηνο 2019, νη κε αξηζκνύο ................/10-12-2019 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 
58Α παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013) θαη ........../10-12-2019 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ 
Ν.4174/2013), κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ, αληηζηνίρσο, ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο, πξόζηηκα 
ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 500,00 €, γηα κε έθδνζε ηξηώλ (3) απνδείμεσλ ιηαληθήο ζπλαιιαγήο ζπλνιηθήο 
αμίαο 104,40 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) θαζ’ ππνηξνπή ζηελ ίδηα παξάβαζε εληόο 
πεληαεηίαο από ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο (πξνεγνύκελε Π.Δ.Π. ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ κε αξηζκό 
................/03-04-2018, πνζνύ 250,00 €, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2017), δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 58Α παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013 θαη πνζνύ 2.500,00 €, γηα κε ζπλεξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα 
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ε) ηνπ 
Ν.4174/2013 πνπ επηζύξεη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 
παξ. 2 πεξ. ε) ηνπ ίδηνπ λόκνπ.          

 
Δπεηδή, νη δηαπηζηώζεηο ηνπ δηελεξγεζέληνο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, όπσο δηαηππώλνληαη 

ζηηο από 05/12/2019 Έθζεζε Μεξηθνύ Δπηηόπηνπ Διέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
Ν.4308/2014 θαη Ν.4174/2013 θαη Έθζεζε Διέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4174/2013 
ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, επί ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο θαη απνηεινύλ ηελ 
λόκηκε αηηηνινγία απηώλ, θξίλνληαη βάζηκεο θαη γίλνληαη απνδεθηέο.            

 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 (Βάξνο απόδεημεο) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) 

νξίδεηαη όηη                       
«Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα πιαίζηα Ελδηθνθαλνχο 
Πξνζθπγήο, ν θνξνινγνχκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιφγσ 
ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
θφξνπ.»,                
πιελ, όκσο, ε πξνζθεύγνπζα δελ πξνβάιιεη θαλέλαλ ηζρπξηζκό ηθαλό λα απνδνκήζεη ην 
πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ.           
 
 

Δπεηδή, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλνπκε όηη νξζώο επηβιήζεθαλ, ζε βάξνο ηεο 
πξνζθεύγνπζαο, ηα πξνβιεπόκελα πξόζηηκα πνζνύ 500,00 €, κε ηελ κε αξηζκό 
....................../10-12-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 58Α παξ. 1 ηνπ 
Ν.4174/2013) θαη πνζνύ 2.500,00 €, κε ηελ κε αξηζκό ........../10-12-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε 
Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ.       
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Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο        
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε   
 

Σελ απόξξηςε ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 27/01/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ......... 
Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο ηεο θ. ............. ....................... ηνπ ............... κε Α.Φ.Μ.: ................... .          
 
 
 
 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο πξνζθεύγνπζαο –                                              
Καηαινγηδόκελα πξόζηηκα ηνπ Κ.Φ.Γ. κε βάζε ηελ παξνύζα Απόθαζε:   

 
 

Φνξνινγηθό έηνο 2019     
             

 
1.                           
Η κε αξηζκό ................/10-12-2019 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 58Α παξ. 1 ηνπ 
Ν.4174/2013) ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, σο αθνινύζσο:            

 
Πξόζηηκν, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58Α παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013, γηα ππνηξνπή ζηελ 

ίδηα παξάβαζε εληόο πεληαεηίαο από ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, ήηνη                     
 

500,00 €.         
 
 

2.                           
Η κε αξηζκό ........../10-12-2019 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Βόινπ, σο αθνινύζσο:            

 
Πξόζηηκν, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. ε) θαη παξ. 2 πεξ. ε) ηνπ 

Ν.4174/2013, ήηνη                     
 

2.500,00 €.      
 
 
 

Δληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηελ λόκηκε δηαδηθαζία ηελ 
παξνύζα Απόθαζε ζηελ ππόρξεε.       
 
 
                                                                                                      Με εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
                                                                                                      Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ                                            
                                                                               
                                                                                                                 Ο Πξντζηάκελνο ηεο    
                                                                                                        Τπνδηεύζπλζεο Δπαλεμέηαζεο                           
                                                                                                          θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 ε κ ε ί σ ζ ε :   
Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε Πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ Γηνηθεηηθώλ 
Γηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.   


