
Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 
 

Εισηγητές:  
 

 Α΄ μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης 
 
    Β΄ μέρος:  Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς 

 
 
 

Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο 
TaxHeaven την 1.2.2014. 



Το νέο καθεστώς για τις 
παραβάσεις και τα πρόστιμα του 

Κ.Φ.Δ. 
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• Προβλέπονται νέα ή / και αυστηρότερα πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων που 
αφορούν στη μη υποβολή δηλώσεων ή τη μη έγκαιρη γνωστοποίηση στη ΦΔ 
σημαντικών πληροφοριών, π.χ. αλλαγή έδρας, επωνυμίας κλπ (άρθρο 54) 
 
• Προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή 
καταβολής φόρου, σε αντικατάσταση του πρόσθετου φόρου (άρθρο 57) 
 
• Προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα για όσους δεν αποδίδουν παρακρατούμενους 
φόρους, π.χ. ΦΜΥ (άρθρο 59) 
 
• Προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα σε περίπτωση διαπίστωσης μη υποβολής 
δήλωσης, κατόπιν ελέγχου (άρθρο 58) 
 
• Εισάγεται η επιβολή τόκων για καθυστέρηση πληρωμής φόρων, σε αντικατάσταση 
των ταμειακών προσαυξήσεων 1%/μήνα (άρθρο 53) 

Με τον νέο ΚΦΔ (ν.4174/2013) και συγκεκριμένα με τις διατάξεις τω  άρθρων 
19,31,και 53 έως 62 :  

Τι προβλέπει ο Νέος ΚΦΔ 
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Οι δηλώσεις (φορολογικές, ΦΠΑ, παρακρατούμενων κλπ)  αποσυνδέονται 
πλήρως από την καταβολή των φόρων, και ουσιαστικά τα πρόστιμα 

επιβάλονται για δύο πράξεις, την μη υποβολή της δήλωσης και την μη 
καταβολή του φόρου που απορρέει από κάθε δήλωση. 

 
 

--- 
Τα Διοικητικά πρόστιμα  λειτουργούν  ως μέσα καταναγκασμού που 

θεσπίζονται για τη συμμόρφωση του φορολογουμένου προς τις υποχρεώσεις 
του, εκείνες των οποίων η εκπλήρωση επιβάλλεται για την ομαλή λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης ή άλλως, για την ακριβή και ταχεία συμμόρφωση των 

υπόχρεων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις  
(υποβολή των φορολογικών δηλώσεών τους). 

 

Αποσύνδεση δηλώσεων από την καταβολή φόρου 
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Αρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου  
1. «Άμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που 

προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της 
φορολογικής δήλωσης.  

2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον 

διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής 

φορολογικού ελέγχου.  
Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική 

δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. 
 

Πλέον με κάθε υποβολή δήλωσης έχουμε άμεσο 
προσδιορισμό φόρου. 



Με βάση την νέα φιλοσοφία του Κ.Φ.Δ. τα 
πρόστιμα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : 
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α) Διοικητικά πρόστιμα  

Β) Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής 
φόρων  

‘Αρθρο  

‘Αρθρα 

‘Αρθρο 

54 

53 57 59 

58 Πρόστιμα Ελέγχου 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου σε περίπτωση 
Ελέγχου 



Λοιπά πρόστιμα ΚΦΔ 
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Πρόστιμο ΕΝΦΙΑ 

Πρόστιμο Φακέλων τεκμηρίωσης  

‘Αρθρο  

‘Αρθρο 

‘Αρθρο 

54α 

56 

55 Πρόστιμα φοροδιαφυγής (εικονικά 
κλπ) 
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Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση - 
Διοικητικά Πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά για 

περιόδους από 1.1.2104 και μετά. 

 Διοικητικά Πρόστιμα 
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Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση - 
Διοικητικά Πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά για 

περιόδους από 1.1.2104 και μετά 
Διοικητικά πρόστιμα  

  Αναξάρτητα κατηγορίας βιβλίων 

Παράβαση Μητρώου 
(περίπτωση - 1ζ άρθρου 54) 

Αρχικό 
πρόστιμο 

1η υποτροπή μέσα 
σε 5 έτη 

2η Υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο 
φορολογικό μητρώο ή 
εγγράφεται στο φορολογικό 
μητρώο περισσότερες φορές. 
(1ζ) 

2.500,00  5.000,00 10.000,00 
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Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση - Διοικητικά Πρόστιμα από 
1.1.2014 και μετά για περιόδους από 1.1.2104 και μετά 

  Κατηγορία τήρησης βιβλίων 

 Γενικές παραβάσεις  Μη υπόχρεος (Απλογραφικά)  (Διπλογραφικά) 
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με 
την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα. (1η) 

100,00  1.000,00 2.500,00 

Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής 
Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, 
(1δ) 

100,00  1.000,00 2.500,00 

Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού 
ελέγχου, (1ε) 

100,00  1.000,00 2.500,00 

Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το 
διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, (1στ) 

100,00  1.000,00 2.500,00 

 Υποτροπή  

1η Υποτροπή χ 
2 (200,00)  

2η Υποτροπή χ 
4 (400,00) 

1η Υποτροπή χ 
2 (2.000,00)  

2η Υποτροπή χ 
4 (4.000,00) 

1η Υποτροπή χ 
2 (5.000,00)  

2η Υποτροπή χ 
4 (10.000,00) 
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Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση  

Διοικητικά πρόστιμα  

  Αναξάρτητα κατηγορίας βιβλίων 

Ενδεικτικές  Παραβάσεις 
πληροφοριακού χαρακτήρα. 

(Περ.1α άρθρου 54) 

Αρχικό 
πρόστιμο 

1η υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

2η Υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

Εκπρόθεσμη υποβολή 
συμφωνητικών  

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή  vies 
(ανακεφαλαιωτικού πίνακα)  

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή 
Μισθωτηρίου 

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή μεταβολών 
(Μ3,Μ2 κλπ) 

100,00 200,00 400,00 



11 

Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση  
Διοικητικά πρόστιμα  

  Αναξάρτητα κατηγορίας βιβλίων 

Ενδεικτικές  Παραβάσεις πληροφοριακού 
χαρακτήρα. (Περ.1α άρθρου 54) 

Αρχικό 
πρόστιμο 

1η υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

2η Υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

Εκπρόθεσμη ή τροποποιητική περιοδική 
δήλωση ΦΠΑ – Πιστωτική ή μηδενική   

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή οριστικής δήλωσης 
Φ.Μ.Υ * (από την οποία δεν προκύπτει φόρος 
για υποβολή) 

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή οριστικής δήλωσης από 
αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων.*  (από την 
οποία δεν προκύπτει φόρος για υποβολή) 

100,00 200,00 400,00 

Εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση 
εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει 
φόρος (μηδενική – πιστωτική) * 

100,00 200,00 400,00 



12 

Διάρθρωση προστίμων ανά ποσό και παράβαση  

Διοικητικά πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. 

- Εκπρόθεσμη δήλωση 
Μη υπόχρεος σε 
τήρηση βιβλίων 

(Απλογραφικά) (Διπλογραφικά) 

Παράβαση Αρχικό πρόστιμο 
Αρχικό 

πρόστιμο 
Αρχικό 

πρόστιμο 

Μη υποβολή η εκπρόθεσμη 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, 

από την οποία προκύπτει 
απόδοση φόρου. 

100,00 1.000,00 2.500,00 

 Υποτροπή  

1η Υποτροπή χ 2 
(200,00)  

2η Υποτροπή χ 4 
(400,00) 

1η Υποτροπή 
χ 2 (2.000,00)  
2η Υποτροπή 
χ 4 (4.000,00) 

1η Υποτροπή χ 
2 (5.000,00)  

2η Υποτροπή χ 
4 (10.000,00) 
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Υποτροπή 

 

Προσοχή πρέπει να δωθεί στην υποτροπή των παραβάσεων διότι 
μάλλον θα προκύψει ερμηνευτικό θέμα της διάταξης.  

Υποτροπή, θεωρείται η επανάληψη πράξης (παράβασης )για την οποία ο 
φορολογούμενος τιμωρήθηκε οριστικά.  

Δηλαδή όταν διαπιστωθεί από τον ΕΛΕΓΧΟ η παράβαση  και εκδοθεί η ανάλογη 
πράξη προσδιορισμού του φόρου. 

Τότε τα πρόστιμα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 
διπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται αντίστοιχα όπως είδαμε στους πίνακες 

που προηγήθηκαν. 
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Υποτροπή 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 ορίζει   
«Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο 
ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής 
εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού 
προστίμου.» 
 
Σύμφωνα με την διατύπωση της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου οι παραβάσεις είναι  
«α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει .... 
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει..... 
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, 
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή 
στοιχείων, 
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, 
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού 
εκπροσώπου του, 
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό 
μητρώο περισσότερες φορές, 
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την 
έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.» 
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Υποτροπή 
Συνεπώς οι παραβάσεις είναι ομαδοποιημένες ως ανωτέρω και δεν 
ξεχωρίζονται με βάση το αντικείμενο του φόρου (ΦΠΑ,ΦΜΥ,Τέλη κλπ) . 
 
Υποτροπή  λοιπόν θα έχουμε σε οποιαδήποτε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης η 
οποία ανήκει σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις (κατηγορίες). 
 
Για παράδειγμα: η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μ3 (μεταβολή στο μητρώο) 
είναι παράβαση της περίπτωσης (α).  
Ομοίως η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης vies είναι επίσης παράβαση της 
περίπτωσης (α).   
Και τέλος η εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με πιστωτικό 
υπόλοιπο είναι και αυτή παράβαση της περίπτωσης (α). 
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Υποτροπή 

Συμπέρασματα: 
 

Α) Υποτροπή λοιπόν δεν έχουμε σε κάθε περίπτωση ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ δήλωσης 
του φορολογούμενου, αλλά μετά από την διαπίστωση του ελέγχου. 
 
Β) Υποτροπή ίδιας παράβασης δεν αναφέρεται στο αντικέιμενο της 
παράβασης (ΦΠΑ,ΦΜΥ) αλλά στις παραβάσεις όπως παρουσιάζονται 
ομαδοποιημένες στο άρθρο 54 . 
 
 

Ωστόσο για να μην υπάρχουν παρερμηνείες θα πρέπει να οριστεί κατά την 
άποψή μας ρητά η υποτροπή στον νέο Κ.Φ.Δ. 
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Τροποποιητικές δηλώσεις. 
 

Ας δούμε τι αναφέρουν οι 
σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ. 
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Αρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης 
 
1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη 
Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει 
τροποποιητική φορολογική δήλωση.  
 
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της 
προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική 
φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, 
αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  
 
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση 
εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του 
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις 
συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. 
 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Αρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου - Κείμενο νόμου 
 
1. «Άμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που 
προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της 
φορολογικής δήλωσης. 
 
2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον 
διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής 
φορολογικού ελέγχου. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από 
την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό 
φόρου.  

 
 

 

Τροποποιητικές δηλώσεις 



20 

Αρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης 
 
 
Αιτιολογική έκθεση:  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αυτού προβλέπεται η 
υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα φορολογική δήλωση περιέχει 
λάθος ή παράλειψη, ώστε να αποκατασταθεί το λάθος ή η παράλειψη. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η αρχική και 
η τροποποιητική φορολογική δήλωση θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της 
προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται η προθεσμία 
υποβολής της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα ορίζεται ότι 
αυτή υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου από τη 
Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής 
Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.  
 
 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Αρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου 
 

    Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 31 ορίζεται ο άμεσος προσδιορισμός 
φόρου που προκύπτει, χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κυρίως όταν αυτή υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά και του οποίου λαμβάνει άμεσα γνώση ο φορολογούμενος. 
Επίσης, με το ίδιο άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να 
τροποποιεί τη φορολογική δήλωση του καταβάλλοντας την επί πλέον 
διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή υπερβάλλοντος φόρου με 
αποτέλεσμα να προκύπτει νέος άμεσος προσδιορισμός φόρου, ο οποίος 
υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. 

 
 
 
 
 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Από την παράθεση των ανωτέρω διατάξεων διαπιστώνουμε : 
 
Α) Από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 19 απουσιάζει η φράση :  «με όλες τις 
συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.» η οποία κατα την δική μας άποψη έτσι 
όπως διατυπώνετε στο άρθρο 19, αναφέρεται στα πρόστιμα των άρθρων 53,57,59 
(περί εκπρόθεσμης καταβολής φόρου) και όχι στο άρθρο 54 (διοικητικά πρόστιμα).  
 
Β) Την άποψη αυτή ενισχύει η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 54 η οποία αναφέρει: 
“Οι διατάξεις του άρθρου 54 έχουν ως στόχο την ενίσχυση του αισθήματος δικαίου 
των πολιτών και παράλληλα την αύξηση της εισπραξιμότητας των προστίμων προς 
όφελος των δημοσίων εσόδων, μέσω του εξορθολογισμού αυτών, για την αποφυγή 
της επιβολής «εξωπραγματικών» προστίμων, η είσπραξη των οποίων καθίσταται 
δυσχερής και αμφίβολη. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 54 
καθορίζονται οι παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλονται τα αντίστοιχα διοικητικά 
πρόστιμα. Καθιερώνεται δε για πρώτη φορά ενιαίο ύψος προστίμου για όλες τις 
φορολογικές διατάξεις που παραβιάζονται και ανάλογο της κατηγορίας των 
τηρούμενων βιβλίων.” 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Γ) Σημειώνουμε επίσης πάλι κατά την άποψή μας, ότι ο νομοθέτης θέλει να 
«τιμωρήσει» όσους δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση και όχι 
όσους συμπληρώνουν / τροποποιούν από λάθος δηλώσεις.  
 
Δ) Αυτό προκύπτει και από την φράση που διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση 
του άρθρου 31  «Επίσης, με το ίδιο άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα στο 
φορολογούμενο να τροποποιεί τη φορολογική δήλωση του καταβάλλοντας την επί 
πλέον διαφορά φόρου» 
 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ενώ κατά την στενή γραμματική ερμηνεία 
του νόμου, και ιδιαίτερα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 19  
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις επισύρουν όλα τα πρόστιμα 
περί εκπροθέσμων δηλώσεων (άρθρου 54,53,57,59 ) θεωρούμε ότι η βούληση του 
νομοθέτη είναι άλλη, και προτείνουμε την αλλαγή/δόρθωση της εν λόγω διάταξης. 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 :  
 
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση 
εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του 
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις 
συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. 
 

Τροποποιητικές δηλώσεις 

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση 
εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του 
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις 
συνέπειες περί εκπρόθεσμης καταβολής φόρων. 
 

Μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:  
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Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση 
τροποποιητικών δηλώσεων πριν από τον έλεγχο 

Αρχικό 
(Διοικητικ

ό) 
πρόστιμο 

Υποτροπής 

Τόκοι 
εκπρόθεσμης 

καταβολής για 
την διαδορά του 

φόρου 

Πρόστιμο 
Παρακρατούμενων 

φόρων 

Πρόστιμο 
εκπρόθεσμης 

καταβολής για 
την διαφορά του 

φόρου 

Δηλώσεις από 
τις οποίες δεν 

προκύπτει 
απόδοση 

φόρου  

άρθρου 
54Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/20
13 

παρ 3 
άρθρου 54 

Κ.Φ.Δ. 
ν.4174/201

3 

- - - 

Δηλώσεις από 
τις οποίες 
προκύπτει 
απόδοση 

φόρου  

άρθρου 
54Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/20
13 

παρ 3 
άρθρου 54 

Κ.Φ.Δ. 
ν.4174/201

3 

άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. 
ν.4174/2013 

[άρθρο 59 
Κ.Φ.Δ.] 

[100%] του 
φόρου που δεν 
καταβλήθηκε 

 

άρθρο 57 ΚΦΔ 
ν.4174/2013 
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Συμπέρασμα. Τροποποιητικές δηλώσεις από τις 
οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή ΔΕΝ θα 

έχουν κανένα πρόστιμο. 

Τροποποιητικές δηλώσεις 
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Παραβάσεις εκπρόθεσμης Καταβολής 
φόρου  από 1.1.2014 και μετά, για 
περιόδους από 1.1.2014 και μετά 
ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων 
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Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων που 
επιβάλλονται είναι τα ίδια για όλους τους 

φορολογούμενους ανεξαρτήτως  κατηγορίας 
τήρηση βιβλίων.  

Παραβάσεις εκπρόθεσμης Καταβολής φόρου  από 1.1.2014 και μετά, 
για περιόδους από 1.1.2014 και μετά ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων 
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Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων 

Παράβαση 
Πρόστιμο 

Παρακρατούμε-
νων φόρων 

Τόκοι εκπρόθεσμης 
καταβολής φόρου 

Πρόστιμο 
εκπρόθεσμης 

καταβολής 
 

Μη υποβολή η εκπρόθεσμη 
υποβολή δήλωσης 

παρακράτησης φόρου, από 
την οποία προκύπτει 
καταβολή φόρου.[1]  

[άρθρο 59 Κ.Φ.Δ.] 
[100%] του φόρου 

που δεν 
καταβλήθηκε 

[άρθρο 53 Κ.Φ.Δ.] 
[8,76% Χ μήνες/12] 

καθυστέρησης 
καταβολής του φόρου 

[άρθρο 57 ΚΦΔ] 
 καταβολή >2 

μηνών 
10% 

 καταβολή >12 
μηνών 

20% 

 καταβολή >24 
μηνών 

30% 

Παραβάσεις εκπρόθεσμης Καταβολής φόρου  από 1.1.2014 και μετά, 
για περιόδους από 1.1.2014 και μετά ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων 
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Ενδεικτικά, παρακρατούμενοι φόροι είναι οι ακόλουθοι: 
 
• Φ.Μ.Υ. (άρθρου 59 ν.4172/2014) 
• Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 

του ν. 3986/2011),  
• Φόρος τόκων (άρθρου 62 ν.4172/2014) 
• Φόρος μερισμάτων (άρθρου 62 ν.4172/2014) 
• Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων. (άρθρου 62 

ν.4172/2014) 
• Φόρος δικαιωμάτων (royalties) (άρθρου 62 ν.4172/2014) 
• Φόρος αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών - υπηρεσιών συμβούλων - 

αμοιβών διοίκησης (άρθρου 62 ν.4172/2014) 

Παραβάσεις εκπρόθεσμης Καταβολής φόρου  από 1.1.2014 και μετά, 
για περιόδους από 1.1.2014 και μετά ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων 
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Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής λοιπών φόρων . 

Παράβαση 
Τόκοι εκπρόθεσμης 
καταβολής φόρου 

Πρόστιμο 
εκπρόθεσμης 

καταβολής 

Μη υποβολή η εκπρόθεσμη υποβολή 
φορολογικής δήλωσης, από την οποία 

προκύπτει απόδοση φόρου 

[άρθρο 53 Κ.Φ.Δ.] 
[8,76% Χ μήνες/12] 

καθυστέρησης καταβολής 
του φόρου 

[άρθρο 57 ΚΦΔ] 

 καταβολή >2 μηνών 10% 

 καταβολή >12 
μηνών 

20% 

 καταβολή >24 
μηνών 

30% 

Παραβάσεις εκπρόθεσμης Καταβολής φόρου  από 1.1.2014 και μετά, 
για περιόδους από 1.1.2014 και μετά ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων 
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Σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων υπάρχει αναφορά και στην ανακοίνωση 
του ΥΠΟΙΚ σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων : 
 
«Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις 
οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους 
γίνεται με την υποβολή.  
Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα 
ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι 
εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δε γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας 
των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-bαnking) τότε θεωρείται πως έχει 
καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής.» 
 

Από τον συνδιασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι τόκος της εκπρόθεσμης 
καταβολής φόρων  ξεκινά να υπολογίζεται για ολόκληρο τον μήνα από την 

πρώτη ημέρα καθυστέρησης. 
 

Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρο 66 του ν.4174 :  Μέχρι την 
31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 
υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το 
μήνα.  
O τόκος υπολογίζεται συνεπώς σε δωδέκατα ασχέτως των ημερών που 
μπορεί να είναι εκπρόθεσμη η καταβολή του φόρου. 
Το ύψος του επιτοκίου έχει καθοριστεί με την απόφαση ( ΔΠΕΙΣ 
1198598 ΕΞ 31.12.2013) 

«Άρθρο 1 Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που 
καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170) ορίζεται ως το επιτόκιο των 

πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του 

φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, 
ετησίως.»  

 

Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού 
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Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο: από 
13 Νοεμβρίου 2013: 0,25%  
 
Συνεπώς το τελικό επιτόκιο είναι  0,25 + 8,51 = 8,76 
 

Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού 

8,76% 

0 2 4 6 8 10 
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Διοικητικά πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή 
ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου 

Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 

  
Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία με πλήρη 

λογιστικά πρότυπα (Διπλογραφικά) 

 Παράβαση  Αρχικό προστιμο 1η υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

2η υποτροπή 
μέσα σε 5 έτη 

Eκπρόθεσμη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 
21 του Κ.Φ.Δ. 

(1/1000) επι Εκαθάριστα έσοδα 
όχι < 1.000,00 και όχι > από 

10.000,00 ευρώ 
χ2 χ4 

Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής 
Διοίκησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κώδικα (εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από το τέλος κάθε φορολογικού έτους), ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.  

Μη υποβολή ή ανακριβούς/ατελούς του 
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη 
διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ. 

(1/100) επι Εκαθάριστα έσοδα -
  όχι <  από 10.000,00 και όχι > 

από 100.000,00 ευρώ 
χ2 χ4 
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Πρόστιμο ΕΝΦΙΑ 

ΣΕ Παράβαση πρόστιμο 

Συμβολαιογράφους 

Αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το 
συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, 

πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο 
πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, 

περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή 

νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο 
ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει 
ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα 

υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε 
(5) προηγούμενα έτη. 

5.000 

Φύλακες 
μεταγραφών και 
προϊσταμένους 

κτηματολογικών 
γραφείων 

Εάν μεταγράφουν ή  καταχωρούν στα κτηματολογικά βιβλία 
συμβολαιογραφικό εγγράφου, με το οποίο συστήνονται, 

μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από 
οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται 
δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, χωρίς να 

μνημονεύεται και χωρίς να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό 
που προβλέπεται από το άρθρο 54α του ΚΦΔ 

5.000 
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Πρόστιμα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση  

μη υποβολής δηλώσεων  
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ) 
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Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη 
υποβολής δηλώσεων (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ) 

Αρχικό 
(Διοικητικό) 

πρόστιμο 
Υποτροπής Διπλασιασμός ή 

20%  

Τόκοι 
εκπρόθεσμης 

καταβολής φόρου 

Δηλώσεις από τις 
οποίες δεν 
προκύπτει 

απόδοση φόρου  

άρθρου 54 
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013 

(παρ 3 άρθρου 54 
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013) 
- - 

Δηλώσεις από τις 
οποίες προκύπτει 
απόδοση φόρου  

άρθρου 54 
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013 

παρ 3 άρθρου 54 
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013 

παρ 2 άρθρου 58 
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013 

άρθρο 53     
Κ.Φ.Δ. 

ν.4174/2013 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Παρ 2 άρθρου 58Κ.Φ.Δ. ν. 4174/2013. 
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα 
προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται 

πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη 
υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου 

το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. 

 
 

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη 
υποβολής δηλώσεων (μετά από έλεγχο) 
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Αρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 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 ή τροποποιητική δήλωση ή 
από την πράξη προσδιορισμού.) 

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη 
υποβολής δηλώσεων (μετά από έλεγχο) 
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Πρόστιμα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση  

μη υποβολής δηλώσεων  
(ΠΡΙΝ από την διενέργεια 

επιτόπιου ελέγχου.) 
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Πρόστιμα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση  

μη υποβολής δηλώσεων  
(ΠΡΙΝ από την διενέργεια 

επιτόπιου ελέγχου.) 
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• Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται σε ποιές 
περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη εκτιμώμενου 
προσδιορισμού του φόρου όταν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ενώ 
υποχρεούται προς τούτο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο 
φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να 
ισχύει αυτοδικαίως.  
 
Αρθρο 33.  
Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει 
φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν 
υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει 
πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με 
βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως 
το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραμματέας 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 υποβάλλει 
φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως. 
 

Εκτιμώμενος προσδιοριμός του φόρου. 
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Αρθρο 58 παράγραφος 2 
2. ....Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το 
πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου 
ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
του φόρου. 

Εκτιμώμενος προσδιοριμός του φόρου. 
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Παραδείγματα προστίμων για 
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία 



Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. 
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Δήλωση Φ.Μ.Υ. – Οφειλόμενο ποσό  

27/3/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Ημερομηνία υποβολής 

2.500,00 

12/4/2014 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

27/3/2014 

Ημερομηνία  πληρωμής/καταβολής  φόρου  12/4/2014 

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου 

Ημέρες / μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 1 μήνας 16    

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

1000,00 

Πρόστιμο παρακρατούμενων  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) χ 1 μήνα 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 

2.500,00 
18,25 

3.518,25 

Αρθρο 54  

Αρθρο 59 
Αρθρο 53 
Αρθρο 57 - 
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Δήλωση Φ.Μ.Υ. – Οφειλόμενο ποσό  

27/7/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Ημερομηνία υποβολής 

210,00 

24/10/2014 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

27/7/2014 

Ημερομηνία  πληρωμής/καταβολής  φόρου  24/10/2014 

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου 

Ημέρες / μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 3 μήνες 89    

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

1000,00 

Πρόστιμο παρακρατούμενων  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) χ 3 μήνες 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

210,00 
4,60 

1.235,60 

Αρθρο 54  

Αρθρο 59 
Αρθρο 53 
Αρθρο 57 21,00 

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. 
 



Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση ΦΠΑ– Οφειλόμενο ποσό  

20/4/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Ημερομηνία υποβολής 

3900,00 

14/8/2014 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

20/4/2014 

Ημερομηνία  πληρωμής/καταβολής  φόρου  14/8/2014 

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου 

Ημέρες / μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 4 μήνες 106    

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

1.000,00 

Πρόστιμο παρακρατούμενων  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) χ 4 μήνες 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

- 
113,88 

1.503,88 

Αρθρο 54  

Αρθρο 59 
Αρθρο 53 
Αρθρο 57 390,00 



Παράδειγμα 
τροποποιητικής δήλωσης 

Φ.Π.Α. 
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Τροποποιητική δήλωσης Φ.Π.Α. Χρεωστική 
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Αρχική Δήλωση ΦΠΑ Α τριμήνου 2014 

20/4/2014 Η δήλωση υποβλήθηκε κανονικά στις  

2.200,00 

Ημερομηνία  υποβολής  τροποποιητικής και 
πληρωμής/καταβολής  φόρου  15/6/2014 

Στην συνέχεια μετά από διαπίστωση λάθους υποβάλλεται τροποποιητική 
δήλωση από την οποία προκύπτει χρεωστική διαφορά 187,00 ευρώ 

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) χ 187,00    
χ 2/12 μήνες 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

2,7 

2,7 ευρώ 

Αρθρο 53 

Αρθρο 57 - 

Συνεπώς για τα 187,00 ευρώ έχουμε καθυστέρηση καταβολής 2 μηνών για την 
επιβολή των ανάλογων προστίμων 



Τροποποιητική δήλωσης Φ.Μ.Υ. Χρεωστική 
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Αρχική Δήλωση ΦΜΥ Μαρτίου 2014 

25/5/2014 Η δήλωση υποβλήθηκε κανονικά στις  

1.240,00 

Ημερομηνία  υποβολής  τροποποιητικής και 
πληρωμής/καταβολής  φόρου  15/6/2014 

Στην συνέχεια μετά από διαπίστωση λάθους υποβάλλεται τροποποιητική 
δήλωση από την οποία προκύπτει χρεωστική διαφορά 264,00 ευρώ 

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

Πρόστιμο παρακρατούμενων  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76% χ 264) χ 1/12 μήνες 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

264,00 
1,92 

265,92 

Αρθρο 59 
Αρθρο 53 
Αρθρο 57 - 

Συνεπώς για τα 264,00 ευρώ έχουμε καθυστέρηση καταβολής 1 μήνα για την 
επιβολή των ανάλογων προστίμων ( Η καταβολή του φόρου έπρεπε να γίνει 3 
ημέρες πρίν την λήξη του Μαίου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΦΕ.) 
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Παραδείγματα προστίμων για 
επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά 

βιβλία 
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53 

Δήλωση ΦΠΑ– Οφειλόμενο ποσό  

20/3/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Ημερομηνία υποβολής 

1.900,00 

17/5/2014 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

20/3/2014 

Ημερομηνία  πληρωμής/καταβολής  φόρου  17/5/2014 

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου 

Ημέρες / μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 2 μήνες 47   

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

2.500,00 

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου  
(8,76%  Χ 2 μήνες  /12) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

27,74 

2.527,74 

Αρθρο 54  

Αρθρο 53 
Αρθρο 57 - 



Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση ΦΠΑ– Οφειλόμενο ποσό  

20/4/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής (ΦΠΑ Μαρτίου) 

Ημερομηνία υποβολής 

17.000,00 

17/5/2014 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

20/4/2014 

Ημερομηνία  πληρωμής/καταβολής  φόρου  29/7/2014 

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου 

Ημέρες / μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 4 μήνες 100   

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 

2.500,00 

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου  
(8,76%  Χ 4 μήνες  /12) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. 10% 

496.40 

4.696,40 

Αρθρο 54  

Αρθρο 53 

Αρθρο 57 1.700,00 



        Τόκος 1,89 + (10%*65)=6,5   4 μήνες καθυστέρηση 

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. Για 4 συνεχόμενες περιόδους 
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ΦΠΑ Φεβρουαρίου  65,00 

14/7/2014 Ημερομηνία υποβολής δήλωσης και πληρωμή φόρου 

Σύνολο προστίμων - επιβαρύνσεων 10.030,77 

20-Μαρ.2014 

ΦΠΑ Μαρτίου  180,00 20-Απρ.2014 

ΦΠΑ Απριλίου  22,00 20-Μαι.2014 

ΦΠΑ Μαίου  17,00 20-Ιουν.2014 

Φεβρουαρίου 8,39 

        Τόκος 3,94 + (10%*180)=18   3 μήνες καθυστέρηση Μαρτίου 21,94 

        Τόκος 0,32  2 μήνες καθυστέρηση Απριλίου 0,32 

        Τόκος 0,12 1 μήνες καθυστέρηση Μαίου 0,12 

Διοικητικά πρόστιμα 
Φεβρουαρίου 

[2.500,00] 
Μαρτίου 

[5.000,00] 
Απριλίου 

[10.000,00] 
Μαίου 

[10.000,00] 10.000,00 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής φόρου 

Μαρτίου 
[2.500,00] 

Απριλίου 
[2.500,00] 

Μαίου 
[2.500,00] 
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Ανακριβής έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, αποκρυβείσας αξίας άνω των 

5.000 ευρώ 

Δείτε αποφάσεις :  
ΠΟΛ.1049/21.11.2013 
ΠΟΛ.1208/03.09.2013 
ΠΟΛ.1210/06.09.2013 

Παραβάσεις Κ.Φ.Α.Σ. 
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Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση 
παραστατικών στοιχείων, εφόσον η 

συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται 
μέχρι το ποσό των  (5.000,00) ευρώ, 

Περίπτωση η’ παραγράφου 1 άρθρου 54 
ΚΦΔ 

Παραβάσεις Κ.Φ.Α.Σ. 



Παραβάσεις Κ.Φ.Α.Σ. – Παράδειγμα με 
αποκρυβείσα αξία < 5.000 
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Μη έκδοση αποδείξεων  Εταιρία - Λογιστικά βιβλία 
Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 

αποδείξεις αξίας 20,00 ευρώ 
η καθεμία  

Η εταιρία τηρεί 
απλογραφικά βιβλία 

(10 Χ 20,00) = 200,00 ευρώ  < 5.000 Αρθρο 54 10  Χ 1.000 =10.000 

Εάν ο ίδιος φορολογούμενος υποπέσει στην ίδια παράβαση :  

Αξία αποκρυβείσας ύλης 72,00  < 5.000 Αρθρο 54 

Το πρόστιμο διπλασιάζεται 1.000 Χ 2 = 2.000   

Μη έκδοση αποδείξεων  
Μη έκδοση 3 αποδείξεων αξίας έως 10 , 50 και 22 ευρώ αντίστοιχα 

2.000 Χ 3 = 6.000 

Το πρόστιμο δεν συμβιβάζεται πλέον.    
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Παραβάσεις Κ.Φ.Α.Σ. – Παράδειγμα με 
αποκρυβείσα αξία < 5.000 
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Μη έκδοση αποδείξεων  Εταιρία - Λογιστικά βιβλία 
Επιχείρηση εστίασης  δεν εξέδωσε 30 

αποδείξεις ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ αξίας 780,00 ευρώ  
Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά 

βιβλία 

Πρόστιμο περίπτωσης η’ άρθρου 54 Αρθρο 54 30  Χ 2.500 =75.000 

Εάν ο ίδιος φορολογούμενος υποπέσει στην ίδια παράβαση :  

Το πρόστιμο διπλασιάζεται 2.500 Χ 2 = 5.000   

Μη έκδοση αποδείξεων  
Μη έκδοση 40 αποδείξεων συνολικής αξίας έως 2.500 ευρώ  

5.000 Χ 40 = 200.000 

Το πρόστιμο δεν συμβιβάζεται πλέον.    
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Απαλλαγή από τα πρόστιμα 
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Αρθρο 61. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας  
 
1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα 
απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν 
χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και 
για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.  
 
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και: 
α) υποβάλλεται εγγράφως, 
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, 
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και 
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.  
 
3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και 
κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της 
ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 



Παραγραφές 
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Α.Παραγραφή Εκκρεμών υποθέσεων 
 
Ως γνωστόν μέχρι σήμερα έχει δοθεί παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών 
υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 έως 31.12.2013 με τους ακόλουθους νόμους: 
Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006 
Με το άρθρο 29 του ν.3697/2008 
Με το άρθρο 10 του ν.3790/2009 
Με το άρθρο 82 του ν.3842/2010 
Με το άρθρο 12 του ν.3888/2010 
Με το άρθρο 18 του ν.4002/2011 
Με το άρθρο Δεύτερο του ν.4098/2012 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3697/year/2008/article/29
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/26
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3790/year/2009/article/10
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/40
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/82
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3888/year/2010/article/12
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4002/year/2011/article/18
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4098/year/2012/article/%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/488
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Με τον νόμο 4203/2013 και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 αυτού δίνεται παράταση στην 
παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων όχι συνολικά, αλλά μόνο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  
α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, 
φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα 
πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής 
φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή 
συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της 
φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των 
ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και 
β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα 
εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή 
επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή 
ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/548
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4203/year/2013/article/22
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Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 4141/2013 ισχύουν 
τα ακόλουθα: 
"Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών 
αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του 
φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο 
ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η 
προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά". 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4141/year/2013/article/37/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/504
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

1990 - 1991 ΜΕΧΡΙ 31/12/2002 

1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/02/2004)* 

1998 - 1999 ΜΕΧΡΙ 31/12/2005 

2000  ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2001 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2002 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2003 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2004 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2005 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2006 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση) 

2007 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 

2008 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 

2009 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

2010 ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 

2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 

2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

2013 ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 
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Α1. Παραγραφή στις περιπτώσεις που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις 
παρακρατούμενων φόρων και φόρου εισοδήματος  
Το Υπ. Οικ. σε μια σειρά από αποφάσεις -με την συμβολή και του Ν.Σ.Κ.- έχει γνωμοδοτήσει 
ότι, αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων 
φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κ.λπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το 
γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, 
αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (Δ12Β 1171079 ΕΞ 
17.12.2010).  
Δηλαδή, συνεχίζει η ίδια γνωμοδότηση, κατά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του 
άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισούται με τη μη υποβολή 
δήλωσης. 
 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17551
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17551
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Συνεπώς, σύμφωνα με το Υπ. Οικ. όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις 
(εισοδήματος, ή παρακρατούμενων φόρων), δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της πενταετούς 
παραγραφής αλλά στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. περί 
15ετούς παραγραφής. 
Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, παρακρατούμενων φόρων, ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2007 τότε το δικαίωμα 
του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης. 
(Σημειώνουνε επίσης ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για υποθέσεις Φ.Π.Α., κληρονομιών, 
γονικών παροχών κλπ. αλλά μόνο για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος (δηλώσεων 
εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων)). 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ Χρόνος παραγραφής  
Χρόνος παραγραφής σε περίπτωση 

15 ετίας 

2000  31/12/2013 (παράταση) 31.12.2016 

2001 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2017 

2002 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2018 

2003 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2019 

2004 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2020 

2005 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2021 

2006 31/12/2013 (παράταση) 31.12.2022 

2007 31/12/2013 31.12.2023 

2008 31/12/2014 

2009 31/12/2015 

2010 31/12/2016 

2011 31/12/2017 

2012 31/12/2018 

2013 31/12/2019 
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Από το 2014 και μετά ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Κ.Φ.Δ. σύμφωνα με τις οποίες 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 προβλέπεται 
το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση έχει 
δικαίωμα να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου καθώς και οι περιπτώσεις παράτασης αυτού (παράγραφος 2).  
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 προβλέπεται ότι ειδικά για περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους.  
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο διορθωτικός 
προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για 
φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη 
προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το 
δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός 
προσδιορισμός φόρου. 
  
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36/paragraph/4
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Αρθρο 51. Παραγραφή είσπραξης φόρων - Κείμενο νόμου 
1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε 
(5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος 
εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης και 
οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. 
Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση στην 
πτώχευση, προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασμού, καθώς και στον 
εκκαθαριστή κληρονομιάς ή διαλυθέντος νομικού προσώπου ή στον ειδικό 
εκκαθαριστή επιχείρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η εγγραφή 
προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 
φορολογούμενου.  
Επί αλληλεγγύως ευθυνόμενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς έναν από αυτούς 
ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται: 
α) Για όσο χρονικό διάστημα είχε χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η 
Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής 
εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν 
συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής. 
  
 
 



Παραγραφές 

72 

β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούμενου. 
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 Φορολογική Διοίκηση με 
δικαστικό επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
Η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη 
του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούμενος κατέστη υπερήμερος, συνεπάγεται 
την πειθαρχική ευθύνη του αρμοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν 
αιτιολογημένα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα, ότι η μη εκκίνηση της διαδικασίας 
αυτής είναι δικαιολογημένη. 
 
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κανένας νόμος περί παραγραφής δεν 
αποκλείει το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη από το Δημόσιο των 
μη καταβληθέντων φόρων ή άλλων εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα.  
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Β. Διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων - Διατάξεις ΚΦΑΣ 
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ¨Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα 
λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα 
στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση 
εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές 
διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και 
οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 
  
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%CE%A0.%CE%94.186/year/1992/article/21/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/4
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11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα 
ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προϊσχύουσες του 
άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή 
για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις 
οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 
εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την 
εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου 
δεν έχει παραγραφεί. 
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Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις του άρθρου 44 ορίζεται ότι η σειρά εξόφλησης των υποχρεώσεων του 
φορολογουμένου, όπως και η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να κατανέμει κάθε καταβολή σε οποιοδήποτε 
οφειλόμενο φόρο εάν ο φορολογούμενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο συγκεκριμένο φόρο ή 
φορολογική περίοδο αφορά η πληρωμή ή εάν η καταβολή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
Κώδικα.  
 
Αρθρο 44. Σειρά εξόφλησης - Κείμενο νόμου 
 
1. Οι καταβολές χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένου φόρου εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογούμενου με 
την ακόλουθη σειρά: 
α) έξοδα είσπραξης, 
β) τόκος επί του φόρου, 
γ) πρόστιμα που σχετίζονται με το φόρο, 
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.  
 
2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να κατανέμει κάθε καταβολή σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο: 
α) εάν ο φορολογούμενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο συγκεκριμένο φόρο ή φορολογική 
περίοδο αφορά η πληρωμή, ή 
β) εάν η καταβολή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα.  
Μεταβατική άρθρου 66 
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2016. 
Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου 
ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 
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Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 31 ορίζεται ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει, χωρίς περαιτέρω 
ενέργεια,, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, κυρίως όταν αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και 
του οποίου λαμβάνει άμεσα γνώση ο φορολογούμενος. Επίσης, με το ίδιο άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα στο 
φορολογούμενο να τροποποιεί τη φορολογική δήλωση του καταβάλλοντας την επί πλέον διαφορά φόρου ή 
δικαιούμενος επιστροφή υπερβάλλοντος φόρου με αποτέλεσμα να προκύπτει νέος άμεσος προσδιορισμός φόρου, 
ο οποίος υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.  
 
Αρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου - Κείμενο νόμου 
 
1. «Άμεσος προσδιορισμός φόρου» είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, 
ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.  
 
2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα, 
καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύμφωνα με το 
άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει 
από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. 
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Αρθρο 30. Προσδιορισμός φόρου 
 
Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται εννοιολογικά η πράξη προσδιορισμού του φόρου 
καθώς και οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που μπορεί να εκδίδει η φορολογική διοίκηση και ειδικότερα η πράξη 
διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη κατ' εκτίμηση προσδιορισμού φόρου, η πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου, και η πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου.  
 
Αρθρο 30. Προσδιορισμός φόρου - Κείμενο νόμου 
 
1. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή 
απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά 
έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για μια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού 
φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου. Η πράξη αυτή 
καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόμενο, η διαδικασία και οι εξαιρέσεις 
από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
Σχόλια παραγράφου :Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 
4223/2013 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31-12-2013, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου. 
 
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.  
 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/570
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Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις του άρθρου 32 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις η Φορολογική Διοίκηση, 
χωρίς προηγούμενο έλεγχο, εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και η οποία βασίζεται σε στοιχεία 
που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενος σε φορολογική δήλωση ή σε κάθε άλλο στοιχείο που έχει 
στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που ο νέος προσδιορισμός φόρου βασιστεί σε διαφορετικά 
από αυτά που έχουν παρασχεθεί στοιχεία τότε η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να τα αναφέρει.  
 
Αρθρο 32. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου - Κείμενο νόμου 
 
1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο 
προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 
 
Σχόλια παραγράφου :Οι λέξεις «δεν συνιστά άμεσα και πράξη προσδιορισμού φόρου» της παραγράφου 1, τέθηκαν 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου» και οι λέξεις «την οποία κοινοποιεί 
στον φορολογούμενο» διαγράφτηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4223/2013 από τη δημοσίευση του 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31-12-2013, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου 
νόμου. 
 
 
2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον 
φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.  
 
3. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που 
περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία 
βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου 
 
 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/570
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Αρθρο 34. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου 
 
 
Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 άρθρου 34 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις η 
φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην περίπτωση ελέγχου και εάν από 
τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος. Ο 
διορθωτικός προσδιορισμός φόρου υπόκειται σε μεταγενέστερη διόρθωση μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία. 
Παράλληλα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να ζητά 
την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής 
δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.  
 
Αρθρο 34. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου - Κείμενο νόμου 
 
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε 
προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο 
διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου που εκδίδεται κατόπιν πλήρους φορολογικού 
ελέγχου, ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος. Ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου υπόκειται σε μεταγενέστερη διόρθωση, 
μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Κώδικα. Ο 
φορολογούμενος δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση 
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. 
Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει 
αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούμενο και δεν 
έχει εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. 
 
 



Το νέο καθεστώς για τις 
παραβάσεις και τα πρόστιμα 

του Κ.Φ.Δ. 

1 



Πρόστιμα μετά την 1.1.2014, για 

φορολογικές υποχρεώσεις που 

αφορούν σε περιόδους έως 

31.12.2013 

2 



3 

 
Με τον νέο Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και συγκεκριμένα 
με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 αυτού, 

καθορίστηκε το καθεστώς για τον υπολογισμό 
προστίμων για τις περιόδους έως 31.12.2013.   

 



Εκπρόθεσμες χρεωστικές, πιστωτικές, μηδενικές 
δηλώσεις ή δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα 

(άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ.) 

4 

Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις  

Εκπρόθεσμες πιστωτικές ή μηδενικές 
δηλώσεις 

Παρ.  

Παρ. 

Παρ. 

18 

19 

19 Εκπρόθεσμες δηλώσεις 
πληροφοριακού χαρακτήρα 
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• Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών 
δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν 
γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι 
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν 
κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού 
τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (βλ. άρθρο 66 
παρ. 18) 
 

 
 

 

Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις  
 



Ας θυμηθούμε επιγραμματικά τα πρόστιμα του 
άρθρου 1 του ν. 2523/1997  

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κ.λπ. 
• Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που 

ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη 
δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης 

 
• Υποβολή ανακριβους δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που 

ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του 
οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης 
 

• Μη υποβολή δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε 
ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί του φόρου την πληρωμή του 
οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα 
καθυστέρησης 
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Πρόστιμα δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών & 
νομικών προσώπων, κ.λπ. 
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Ας θυμηθούμε επιγραμματικά τα πρόστιμα του 
άρθρου 1 του ν. 2523/1997  

Δηλώσεις φ.π.α., παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων 
φόρων, κ.λπ.  

 
• Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που 

ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1,5%) επί του οφειλόμενου με 
τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέησης 

• Υποβολή ανακριβους δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που 
ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (3%) επί του φόρου την 
πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε 
μήνα καθυστέρησης 

• Μη υποβολή δήλωσης, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται 
σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (3,50%) επί του φόρου την 
πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, 
για κάθε μήνα καθυστέρησης. 
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Πρόστιμα δηλώσεων φ.π.α., παρακρατούμενων ή 

επιρριπτόμενων φόρων κ.λπ. 
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• Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων 
από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή 
δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους 
έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του 
ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία 
περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 
παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (βλ. 
άρθρο 66 παρ. 19) 
 
 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος 
ή δηλώσεις που είναι πληροφοριακού χαρακτήρα 

 



Ας θυμηθούμε επιγραμματικά τα πρόστιμα του 
άρθρου 4 του ν. 2523/1997  

 
Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία 
υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται 
από εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν 
εβδομήντα (1.170) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται 
στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή 
πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για 
καταβολή.  

11 



  
 

Πρόστιμα δηλώσεων φ.π.α., παρακρατούμενων ή 
επιρριπτόμενων φόρων κ.λπ. 
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Πίνακες προσαυξήσεων ν. 2523/1997 
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Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου. 
 

Έννοια εκτελεστού τίτλου (άρθρο 45 του Κ.Φ.Δ) 



Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων (άρθρου 45 ΚΦΔ) 

15 

Στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού 
φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως 
προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της 
δήλωσης 

περ.  α 

Στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού 
φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου 

β 

Στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού 
φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού 
του φόρου 

γ 

περ. 

περ. 

Στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου, η πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού του φόρου 

περ.  δ 



Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων (άρθρου 45 ΚΦΔ) 

16 

Στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού 
φόρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισμού 
του φόρου 

περ.  ε 

Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής 
απόφασης, η απόφαση αυτή 

στ 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι 
αντίστοιχες πράξεις ζ 

περ. 

περ. 

Σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η 
απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης 

περ.  η 
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Υποβολή δηλώσεων  που αφορούν σε περιόδους 
έως 31.12.2013, μετά την 1.1.2014 

18 

 
• Από την 1.1.2014 και μετά, όταν υποβάλλεται εκπρόθεσμη 
δήλωση που αφορά σε περίοδο έως και 31.12.2013 (χρεωστική, 
πιστωτική, μηδενική ή δήλωση από την οποία δεν προκύπτει 
φόρος) τότε, όπως αναφέραμε η δήλωση αυτή αποτελεί 
εκτελεστό τίτλο. Με την υποβολή της δήλωσης επιβάλλονται τα 
πρόστιμα των άρθρων 1 & 4 του ν. 2523/1997.  
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, αν δεν καταβληθούν τα 
ανωτέρω ποσά (ποσά φόρου & προσαυξήσεις), τότε 
εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή τόκοι και πρόστιμο 
εκπρόθεσμης υποβολής. 

 
 

 



Κατάργηση συμβιβασμού 

19 

 
 
• Μετά την 1.1.2014 δεν υπάρχει ο συμβιβασμός των προστίμων του άρθρου 4 του ν. 
2523/1997 (στο 1/3), όπως ίσχυε έως 31.12.2013. Να σημειώσουμε εδώ ότι, το Υπ. 
Οιικ. δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, ούτε έχει 
κοινοποιήσει κάποια σχετική εγκύκλιο επ΄αυτού. Η μόνη αναφορά περί κατάργησης 
του συμβιβασμού υπάρχει στην απόφαση ΠΟΛ. 1210/2013 (γίνεται αναφορά 
παρακάτω και αφορά περιπτώσεις παραβάσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997). 
Πολλές Δ.Ο.Υ. λόγω έλλειψης ενημέρωσης από τη Διοίκηση εφαρμόζουν ακόμη τις 
διατάξεις περί συμβιβασμού.   

 
 

 



Χρεωστική 
δήλωση 

Αρχικό 
πρόστιμο 
(ν.2523/1997) 

Τόκοι  
(άρθ. 53 Κ.Φ.Δ.)  

Πρόστιμο 
εκπρόθεσμης 

καταβολής  
(άρθ. 57 Κ.Φ.Δ.) 

Εμπρόθεσμη 
καταβολή 

Εκπρόθεσμη 
καταβολή ≤ 

 2 μήνες 
Εκπρόθεσμη 

καταβολή > 2 μήνες 

Εκπρόθεσμη 
καταβολή > 1 έτος  

Εκπρόθεσμη 
καταβολή > 2 έτος  

Α. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής χρεωστικών δηλώσεων και 
καταβολής φόρου, που αφορούν σε περιόδους έως  31.12.2013 

10 % 

20 % 

30 % 

Συνοπτικός πίνακας 
 



Δήλωση Πρόστιμο 
(ν.2523/1997) 

Τόκοι  
(άρθ. 53 Κ.Φ.Δ.)  

Πρόστιμο 
εκπρόθεσμης 

καταβολής  
(άρθ. 57 Κ.Φ.Δ.) 

Πιστωτική         

Μηδενική 

Πληροφοριακού 
χαρακτήρα 

 

Β. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων (πιστωτικών, 
μηδενικών ή πληροφοριακού χαρακτήρα) που αφορούν σε περιόδους 
έως  31.12.2013 

Σημείωση: Το καταβλητέο ποσό προστίμου σε κάθε περίπτωση του 
άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (από 117-1170 ευρώ), δεν μπορεί να 
ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 (100,00 ευρώ).  

 
Συνοπτικός πίνακας 

 



Ποιο επιτόκιο εφαρμόζεται; 
• Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρο 66 του ν.4174 :  Μέχρι την 

31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 
υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.  

• O τόκος υπολογίζεται συνεπώς σε δωδέκατα ασχέτως των ημερών 
εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου. 

• Το ύψος του επιτοκίου έχει καθοριστεί με την απόφαση ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 
31.12.2013: 

«Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο 
φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 
4174/2013 (Α΄170) ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας 
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που 
ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και 
πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.»  

 



Ποιο επιτόκιο εφαρμόζεται; 

• i. Επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας 
αναχρηματοδότησης (main refinancing operations rate) 

 
Είναι το επιτόκιο με βάση το οποίο καταρτίζονται οι πράξεις 
ανοικτής αγοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και των Τραπεζών που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ζώνης 
του ΕΥΡΩ (στη συνέχεια «οι Τράπεζες»). Με τις εν λόγω 
πράξεις παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 
Τράπεζες ο κύριος όγκος της ρευστότητας. 

 
• Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο: 

Από 13 Νοεμβρίου 2013:  0,25% 
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Σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων υπάρχει αναφορά και στην ανακοίνωση 
του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων: 
 
«Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις 
οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους 
γίνεται με την υποβολή.  
Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα 
ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι 
εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δε γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας 
των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-bαnking) τότε θεωρείται πως έχει 
καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής.» 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ο τόκος της εκπρόθεσμης καταβολής φόρων 

ξεκινά να υπολογίζεται για ολόκληρο τον μήνα από την πρώτη ημέρα 
καθυστέρησης! 

 

Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού 
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Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο: από 
13 Νοεμβρίου 2013: 0,25%  
 
Συνεπώς, το τελικό επιτόκιο είναι  0,25 + 8,51 = 8,76 
 

Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού 

8,76% 

0 2 4 6 8 10 



Παράδειγμα 

Έστω ότι η προθεσμία καταβολής του φόρου  (1.000,00 ευρώ) 
ήταν η 20/1/2014. Ο φόρος τελικά καταβλήθηκε την 27/1/2014. 
Ο τόκος που θα υπολογιστεί είναι:  
 
8,76 % X 1:12 = 0,73 % (επειδή λαμβάνεται υπόψη 
ολόκληρος ο μήνας) 
 
Συνεπώς, 1.000,00 Χ 0,73% = 7,30. 
Τελικό ποσό: 1.000,00 + 7,30 = 1.007,30 
 



Πρόστιμο καταβολής φόρου 
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από 
την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.  
 
Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το 
παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.  
 
Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.  
 
 
Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική 
προθεσμία υποβολής. 



    Κύριος φόρος                      10%                               20%                               30% 

1.000 1.100 1.200 1.300 
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                                                           0% ≤ 2 μήνες           10% > 2 μήνες                20% > 1 έτος                  30% > 2 έτος 
 

Πρόστιμα (εκπρόθεσμη καταβολή) 

 



Α. Θέματα εκπρόθεσμων δηλώσεων 
Φ.Π.Α., δηλώσεων Vies 
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Βασικές διατάξεις που χρειάζονται προσοχή! 
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Σύμφωνα με περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθ. 38 του ν. 2859/2000, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
«β’. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και 
καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που 
υπολογίσθηκε». 

Συνεπώς, αν υποβληθεί εκπρόθεσμα μια περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. π.χ. της 
περιόδου 9/2013 στις 20.1.2014, τότε το ποσό του οφειλόμενου φόρου 
μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014, με τις 
επιβαρύνσεις  φυσικά του άρθ. 1 του ν. 2523/1997. Αν δεν καταβληθούν τα 
ποσά αυτά στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Κ.Φ.Δ. (τόκοι και πρόστιμα).  
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Ι. Αρχικές εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 



32 

Παράδειγμα 1Ο  
Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 

περιόδου 10-12/2013 (Δ΄τρίμηνο 2013). Η 
δήλωση υποβλήθηκε στις 25/2/2014.  

 
Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.000,00 ευρώ 



Δήλωση Φ.Π.Α. 
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Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση Φ.Π.Α. – Οφειλόμενο ποσό  

20/1/2014 Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής: 

Η δήλωση υποβλήθηκε στις: 

1.000,00 

25/2/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

28/2/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 25/2/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 3 % 2    

Συνολικό ποσό φόρου & προσαυξήσεων  

1.000,00 
Β. Προσαύξηση  3% (2 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου  

30,00 

Δεν έχει 

Δεν έχει 

1.030,00 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου  
Σύνολο (Α + Β)  1.030,00 
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Το συνολικό ποσό φόρου και των προσαυξήσεων ανέρχεται στα 1.030,00 ευρώ. 
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Πρόστιμο Φόρος Σύνολο 



Παράδειγμα 2Ο  
Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 10-

12/2013 (Δ΄τρίμηνο 2013).  
 

Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε στις 
25/6/2014, και ο φόρος καταβλήθηκε στις 

29/10/2014. 
 

Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.000,00 ευρώ 
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Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση Φ.Π.Α. – Οφειλόμενο ποσό  

20/1/2014 Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής: 

Η δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στις: 

1.000,00 

25/6/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

30/6/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 29/10/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 9 % 6      (6  Χ  1,5%)   

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

1.000,00 
Β. Προσαύξηση  9% (6 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

90,00 

109,00 

1.230,83 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) Χ 4 μήνες  31,83 
Σύνολο (Α + Β) 1.090,00 



Απαραίτητες επεξηγήσεις 
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Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 9 % 6  Χ 1,5%   

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

1.000,00 
Β. Προσαύξηση  9% (6 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)***  

90,00 

109,00 

1.238,79 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) Χ 5 μήνες**  39,79 
Σύνολο (Α + Β) 1.090,00 

* Υπολογίζονται 6 μήνες (από 20.1.2014 έως 25.6.2014 ημέρα που υποβλήθηκε η 
δήλωση) 

** Υπολογίζονται 4 μήνες (από 30.6.2014 έως 29.10.2014 ημέρα που καταβλήθηκε ο 
φόρος) 

*** Υπολογίζεται πρόστιμο 10% επειδή ο φόρος καταβλήθηκε σε χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 2 μηνών (από 30.6.2014 έως 29.10.2014) 



Οι κυρώσεις της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και της καταβολής του 
φόρου αντίστοιχα 

Κύριος 
φόρος 

Προσαύξηση 

Τόκοι 

Πρόστιμο 

Κύριος φόρος 
1.000,00 ευρώ 

Προσαύξηση ν. 2523/97 
90,00 ευρώ  

Τόκοι εκπρόθεσμης 
καταβολής  
39,79 ευρώ 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης 
καταβολής 
109,00 ευρώ 
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Ανάλυση προστίμων και προσαυξήσεων 



Προσοχή! 

• Τα ποσά των τόκων υπολογίζονται με αφετηρία 
την προθεσμία που έπρεπε να αποδοθεί ο 
φόρος, δηλαδή από την παρέλευση της νόμιμης 
προθεσμίας καταβολής (στο παράδειγμά μας η 
30η του μήνα). 

• Το πρόστιμο 10% υπολογίζεται στο συνολικό 
ποσό του εκτελεστού τίτλου (δήλωσης), το οποίο 
περιλαμβάνει το οφειλόμενο ποσό φόρου και τα 
ποσά των προσαυξήσεων του άρθρου 1 του ν. 
2523/1997. 
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Παράδειγμα 3Ο  
Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
περιόδου 10/2013 (Οκτώβριος 2013). 

  
Οφειλόμενο ποσό φόρου= 4.000,00 ευρώ. 

 
Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε 

στις 20/1/2014. Με την υποβολή της δήλωσης 
καταβλήθηκαν 2.000 ευρώ. 

 

41 



Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση Φ.Π.Α. – Οφειλόμενο ποσό  

20/1/2014 Η δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στις: 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης: 

4.000,00 

31/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

20/1/2014 

Το υπόλοιπο ποσό 2.120 καθίσταται ληξιπρόθεσμο στις: 31/1/2014 

Ποσό 2.000 καταβλήθηκε με την υποβολή της δήλωσης στις: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 3 % 2    

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

4.000,00 
Β. Προσαύξηση  3% (2 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

120,00 

Δεν έχει 

4.150,95 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) Χ 2 μήνες  30,95 
Σύνολο (Α + Β) 4.120,00 

20/3/2014 Το υπόλοιπο ποσό 2.120 καταβλήθηκε τελικά στις: 
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Απαραίτητες επεξηγήσεις 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

4.000,00 
Β. Προσαύξηση  3% (2 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

120,00 

Δεν έχει 

4.150,95 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) Χ 2 μήνες  30,95 
Σύνολο (Α + Β) 4.120,00 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 3 % 2 Χ 1,5%    

* Υπολογίζονται 2 μήνες (από 20.11.2013 έως 20.1.2014 ημέρα που υποβλήθηκε η 
δήλωση) 

** Υπολογίζονται 2 μήνες (από 31.1.2014 έως 20.3.2014 ημέρα που καταβλήθηκε ο 
φόρος) 



ΙΙ. Εμπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 
με καταβολή 10 ευρώ ή δίχως καταβολή 

φόρου 
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Παράδειγμα 1Ο  
Εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 

12/2013 (Δεκέμβριος 2013) 
  

Οφειλόμενο ποσό φόρου= 5.000,00 ευρώ. 
 

Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε στις 
20/1/2014. Με την υποβολή της δήλωσης 

καταβλήθηκαν 10 ευρώ. Η πρώτη δόση (2.490 ευρώ) 
καταβλήθηκε στις 31/1/2014. Η δεύτερη δόση 
καταβλήθηκε στις 10/3/2014 (ενώ έπρεπε να 

καταβληθεί στις 28/2/2014)  
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Εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση Φ.Π.Α. – Οφειλόμενο ποσό  

20/1/2014 Η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις: 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου εμπρόθεσμης δήλωσης: 

5.000,00 

20/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου (5.000 – 2.500) 

20/1/2014 

Το ποσό της 1ης δόσης (2.490) καταβλήθηκε στις: 31/1/2014 

Καταβλήθηκαν 10 ευρώ με την υποβολή της δήλωσης στις: 

 Προσαύξηση 2% λόγω της επιλογής πληρωμής 10 ευρώ  2 % 

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

2.500,00 
Β. Προσαύξηση  2% (2.500 Χ 2%) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

50,00 

Δεν έχει 

5.068,62 

Άρθ. 38 N.2859  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου [0,73: (8,76% Χ 1/12)]  18,62 
Σύνολο (Α + Β) 2.550,00 

28/2/2014 Το υπόλοιπο ποσό 2.500(+ προσ. 2%) πρέπει να καταβληθεί στις: 



Παράδειγμα 2Ο  
Εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
περιόδου 12/2013 (Δεκέμβριος 2013) 

  
Οφειλόμενο ποσό φόρου= 3.000,00 ευρώ. 

 
Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε 

στις 20/1/2014. Με την υποβολή της δήλωσης 
δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό φόρου. 
Ολόκληρο το ποσό καταβλήθηκε στις 

31/1/2014. 
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Εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 
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Δήλωση Φ.Π.Α. – Οφειλόμενο ποσό  

20/1/2014 Η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις: 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου εμπρόθεσμης δήλωσης: 

3.000,00 

20/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου  

20/1/2014 

Ολόκληρο το ποσό καταβλήθηκε στις: 31/1/2014 

 Με την υποβολή της δήλωσης δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό: 

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

3.000,00 
Β. Προσαύξηση 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

Δεν έχει 

Δεν έχει 

3.021,90 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου [0,73: (8,76% Χ 1/12)]  21,90 
Σύνολο (Α + Β) 3.000,00 



ΙΙΙ. Τροποποιητικές χρεωστικές δηλώσεις 
Φ.Π.Α. 

49 
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• Έστω ότι η αρχική περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 20/1.2014. Την  
ίδια ημέρα καταβλήθηκε το ποσό του φόρου, 
το οποίο ήταν 1.930,14 ευρώ.  

• Στις 27.1.2014, ο φορολογούμενος υποβάλλει 
τροποποιητική περιοδική δήλωση φ.π.α., 
διότι δεν είχε συμπεριλάβει έσοδο καθαρής 
αξίας 3.500,00 ευρώ (ποσό οφειλόμενου 
φ.π.α.:3.500,00 Χ 23% = 805,00). 

Παράδειγμα 1Ο  



Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. 
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Οφειλόμενο ποσό βάσει τροποποιητικής  

20/1/2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης: 

Η τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε στις: 

805,00 

27/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου τροπ. δήλωσης 

20/2/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 20/2/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου τροπ/κής δήλωσης: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 1,5 % 1    

Συνολικό ποσό φόρου & προσαυξήσεων  

805,00 
Β. Προσαύξηση  1,5% (1 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   

12,08 

Δεν έχει 

817,08 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   Δεν έχει 
Σύνολο (Α + Β) 817,08 



Η τροποποιητική περιοδική δηλώση Φ.Π.Α. έχει ως 
εξής: 
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Η ταυτότητα οφειλής έχει ως εξής: 
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Προσοχή! 

• Στο ανωτέρω παράδειγμα, αν δεν καταβληθεί ο 
φόρος έως την 20/2/2014, τότε θα έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις των άρθρων 53 & 57 αντίστοιχα. 

 
• Τα ποσά των τόκων υπολογίζονται με αφετηρία την 

προθεσμία που έπρεπε να αποδοθεί ο φόρος, 
δηλαδή από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής (στο παράδειγμά μας η 20/2/2014). 
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ΙV. Εκπρόθεσμες αρχικές πιστωτικές ή μηδενικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. 

• Όπως ήδη αναφέραμε, για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, 
εκπροθέσμων πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων που 
αφορούν σε περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα 
πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό 
το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά 
το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α' του 
Κ.Φ.Δ. (100 ευρώ). 
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Παράδειγμα 1Ο  

• Έστω ότι δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως η 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 1-3/2013 
με πιστωτικό υπόλοιπο 1.150,00. 

• Η δήλωση έπρεπε να είχε υποβληθεί έως 
30/4/2013. Τελικώς η δήλωση υποβλήθηκε 
στις 20/1/2014. 
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Η πιστωτική δήλωση Φ.Π.Α. έχει ως ακολούθως: 
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Στην ανωτέρω περίπτωση, θα επιβληθεί το 
πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, με 
τον περιορισμό το καταβλητέο ποσό να μην 
ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 
περίπτωση α' του ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ. (100 
ευρώ). 
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Πρόστιμο 



V. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές πιστωτικές ή 
μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

• Σχετικά με τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές παρατηρούμε τα 
εξής: 

• Πριν την καθιέρωση του ν. 4174/2013, δεν υπήρχε πρόστιμο 
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 σε περιπτώσεις υποβολής 
τροποποιητικής δήλωσης με πιστωτικό υπόλοιπο ή σε 
μηδενικές δηλώσεις.  

• Συνεπώς, αφού τα πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων  
ακολουθούν την αρχική δήλωση, τότε δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται πρόστιμα. Αφού η αρχική δήλωση είχε 
υποβληθεί εμπρόθεσμα.   
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Παράδειγμα 1Ο  

• Έστω ότι είχε υποβληθεί εμπροθέσμως η 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 1-3/2013 
με πιστωτικό υπόλοιπο 1.150,00. 

 
• Στις 20/1/2014 υποβλήθηκε τροποποιητική 

δήλωση με την οποία το πιστωτικό υπόλοιπο 
μειώθηκε. 
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Η τροποποιητική πιστωτική έχει ως εξής: 
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Προσοχή! 

 
• Δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο του άρθρου 4 

του ν. 2523/1997 
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VI. Εκπρόθεσμες δηλώσεις Vies 

Παράδειγμα 1Ο  
• Έστω ότι δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων περιόδου 12/2013. 

• Η δήλωση έπρεπε να είχε υποβληθεί έως 
26/1/2014. Τελικώς η δήλωση υποβλήθηκε 
στις 20/2/2014. 
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Η δήλωση vies 
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Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης Vies 

• Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί το 
πρόστιμο των 100,00 ευρώ (δείτε 
ανωτέρω το σκεπτικό επιβολής του 
ανωτέρω προστίμου. 
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VIΙ. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Vies 

• Σχετικά με τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές 
παρατηρούμε τα εξής: 

• Πριν την καθιέρωση του ν. 4174/2013, δεν 
υπήρχε πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 
σε περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής 
δήλωσης ανακεφαλαιωτικών πινάκων (vies).  

• Επειδή τα πρόστιμα των τροποποιητικών 
δηλώσεων  ακολουθούν την αρχική δήλωση, στις 
περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλονται τα 
ανωτέρω πρόστιμα των 100 ευρώ.   
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• Χρεωστικές δηλώσεις: Στην περίπτωση 
χρεωστικών δηλώσεων εφαρμόζονται όσα 
αναφέραμε ανωτέρω για τις περιοδικές 
δηλώσεις. 

• Πιστωτικές δηλώσεις: Στην περίπτωση 
πιστωτικών δηλώσεων εφαρμόζονται όσα 
αναφέραμε στην αντίστοιχη ενότητα 
(πρόστιμο 100,00 ευρώ).    
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VΙIΙ. Εκπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις  



Β. Θέματα εκπρόθεσμων δηλώσεων 
Φ.Μ.Υ., παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. 
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Παράδειγμα 1Ο  
Εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ. περιόδου 1-

2/2013 (Α΄ δίμηνο 2013). Η δήλωση 
υποβλήθηκε στις 29/1/2014.  

 
Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.537,36 ευρώ 
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Ι. Αρχικές εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 



Εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ. 
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Οφειλόμενο ποσό βάσει δήλωσης  

20/3/2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης: 

Η δήλωση υποβλήθηκε στις: 

1.537,36 

29/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου εκπρ. δήλωσης 

20/2/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 19/2/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου δήλωσης: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 16,5 % 11    

Συνολικό ποσό φόρου & προσαυξήσεων  

1.537,36 
Β. Προσαύξηση  16,5% (11 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   

253,67 

Δεν έχει 

1.791,03 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   Δεν έχει 
Σύνολο (Α + Β) 1.791,03 



Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ.  
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Η ταυτότητα οφειλής 
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Συνολική οφειλή 

Προσαυξήσεις 
Ν. 2523/97 

Κύριος φόρος 
 

Κύριος φόρος: 1.537,36 ευρώ 

Προσαυξήσεις ν. 2523/97 = 253,67 
ευρώ  

Ανάλυση προστίμων 



Παράδειγμα 2Ο  
Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενου φόρου 

ελευθέρων επαγγελματιών περιόδου 1-2/2013 (Α΄ 
δίμηνο 2013). Η δήλωση υποβλήθηκε στις 

29/1/2014.  
 

Οφειλόμενο ποσό φόρου= 484,00 ευρώ 
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Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενων φόρων 

75 

Οφειλόμενο ποσό βάσει δήλωσης  

20/3/2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης: 

Η δήλωση υποβλήθηκε στις: 

484,00 

29/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου εκπρ. δήλωσης 

20/2/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 19/2/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου δήλωσης: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 16,5 % 11    

Συνολικό ποσό φόρου & προσαυξήσεων  

484,00 
Β. Προσαύξηση  16,5% (11 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   

79,86 

Δεν έχει 

563,86 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου   Δεν έχει 
Σύνολο (Α + Β) 563,86 



Προσωρινή δήλωση από ελ. επαγγέλματα 
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Η ταυτότητα οφειλής 
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Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα ο 
φόρος δεν καταβληθεί μέχρι την 20/2/2014, 

αλλά την 30/10/2014.  
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Παράδειγμα 3Ο 



Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενων φόρων 
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Οφειλόμενο ποσό βάσει δήλωσης  

20/3/2013 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 

Η δήλωση υποβλήθηκε στις: 

484,00 

29/1/2014 

Α. Ποσό οφειλόμενου φόρου 

20/2/2014 

Ο φόρος καταβλήθηκε στις: 30/10/2014 

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φόρου: 

 Μήνες καθυστέρησης πληρωμής φόρου 16,5 % 11    

Συνολικό ποσό φόρου, προσαυξήσεων και προστίμων  

484,00 
Β. Προσαύξηση  16,50% (11 Χ 1,5 %) 

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (10 %)  

79,86 

56,39 

655,32 

Άρθ. 1 ν.2523/97  

Άρθρο 53 
Άρθρο 57 

Κύριος φόρος  

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου (8,76%) Χ 9 μήνες  35,07 
Σύνολο (Α + Β) 563,86 



Τόκοι 

Κύριος φόρος 

Πρόστιμα & 
προσαυξήσεις 

Ανάλυση προστίμων, 

προασαυξήσεων και φόρου 

Κατάληξη ποσών 

Φόρος 

Τόκοι 
Πρόστιμα 

Δείτε που καταλήγουν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις των φόρων! 

Η «κατάληξη» των προστίμων  
 



ΙΙ. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές χρεωστικές 
δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 

 
 
Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση μόνο 
ως προς τις ακαθάριστες αποδοχές; 
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Απάντηση: Ναι. Όσον αφορά τον παρακρατούμενο φόρο από 
μισθωτές υπηρεσίες μπορώ να υποβάλω τροποποιητική 
προσωρινή δήλωση μόνο ως προς το ποσό των ακαθάριστων 
αποδοχών. 



ΙΙ. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές χρεωστικές 
δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 

 
Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση με 
μικρότερο ποσό φόρου; 
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Απάντηση: Όχι. Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί για κάποιον εργαζόμενο 
μεγαλύτερο ποσό φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τον αναλογούν, τότε 
το βάζουμε στην βεβαίωση του εργαζόμενου (από την αμοιβή του οποίου 
έχει γίνει και η παρακράτηση) , και στον οποίο επιστρέφεται με την 
εκκαθάριση του φόρου του. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει αίτηση 
επιστροφής του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τη σχετική 
τροποποιητική προσωρινή δήλωση, από όπου και θα του αποδοθεί το 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μετά από προσωρινό έλεγχο του 
υπόχρεου.  



VII. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-
προμηθευτών 
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VII. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-
προμηθευτών 

 
 
Στην περίπτωση της μη υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ο 
Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατ’ αρχήν είναι το τρία (Σ.Β.=3). 
 
Σε περίπτωση όμως που κοινοποιηθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) με την οποία έχει 
καταλογισθεί παράβαση για μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (και επομένως με 
Σ.Β.=3) και ο υπόχρεος προσέλθει και υποβάλει εκπρόθεσμα τις καταστάσεις μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής  και εφόσον 
η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) είναι μέχρι και 14.673 ευρώ τότε 
επαναπροσδιορίζεται το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αρχικά με Σ.Β.=3 και με το νέο 
προσδιορισμό του προστίμου (επαναπροσδιορισμό) εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος 
με τη μονάδα (Σ.Β.=1). 
 
Σημείωση: Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
5 του ν. 2523/1997, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' 
της παραγράφου 2 και παράγραφος 3). 
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Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται: 
 
 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
4174/2013, στις οποίες δεν προβλέπεται ο περιορισμός 

(συμβιβασμός) των προστίμων 
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Περιορισμός (συμβιβασμός) και καταβολή προστίμων για 
λοιπές παραβάσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 



Πίνακας 
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Ποιο πρόστιμο θα επιβληθεί τελικά; 
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Θα επιβληθεί το πρόστιμο των 100,00 ευρώ. 
Γιατί; Διότι δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση 
πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την 
οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής 
φόρου (βλ. άρθρο 54 παρ. 1 περ. α’ & παρ. 2 του ν. 4174/2013, 
& ΠΟΛ. 1210/6.9.2013) 
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VIΙI. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές ή 
συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος φυσικών 

προσώπων 



Α. Τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με 
τις οποίες δεν αλλάζει το ποσό του φόρου 
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Ενδεικτικός πίνακας 
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Όταν υποβληθεί εκπρόθεσμα μια τροποποιητική ή 
συμπληρωματική που εμπίπτει στις ανωτέρω 
περιπτώσεις τότε, δεν θα επιβληθεί κανένα 

πρόστιμο (εκτός των περιπτώσεων στις οποίες 
επιβαλλόταν το πρόστιμο).   
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Προσοχή!  



Β. Τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με 
τις οποίες αυξάνεται το ποσό του φόρου που είχε 

βεβαιωθεί με την αρχική δήλωση 
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Παράδειγμα 
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Έστω ότι από την αρχική δήλωση του οικ. έτους 2012 προέκυπτε 

χρεωστικό ποσό φόρου 9.637,64. Το ποσό του φόρου βεβαιώθηκε 
στις 15.10.2012 και έπρεπε να πληρωθεί μέχρι την 31/12/2012. Την 

ημέρα εκείνη πληρώθηκε το ανωτέρω ποσό 
 

Στις 15/1/2014 υποβλήθηκε συμπληρωματική δήλωση προκειμένου 
να δηλωθεί ένα εισόδημα που δεν είχε δηλωθεί εκ παραδρομής.  

Από την νέα εκκαθάριση προέκυψε νέο χρεωστικό ποσό, ήτοι 
10.637,64.  

 



Εκκαθαριστικό αρχικής δήλωσης 
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Εκκαθαριστικό συμπληρωματικής δήλωσης 
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Η νέα εκκαθάριση από τη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε 
την επόμενη ημέρα της υποβολής, ήτοι στις 

16/1/2014.  
Ο φορολογούμενος έλαβε το νέο εκκαθαριστικό 
στις 20/1/2014 και η διαφορά του χρεωστικού 

ποσού πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα, ήτοι μέχρι την 28/2/2014.  

Το ποσό αυτό θα μπορεί να το πληρώσει αφού 
εκτυπώσει την ταυτότητα οφειλής.   
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Η διαφορά του φόρου που προέκυψε θα 
επιβαρυνθεί με τις προσαυξήσεις του ν. 2523/1997. 
Αν όμως δεν καταβληθεί μέχρι την 28/2/2014, τότε 
θα έχουμε και τις επιβαρύνσεις του άρθ. 53 (τόκος 

εκπρόθεσμης καταβολής) 
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Βρήκαμε τον μοναδικό άνθρωπο που 
χαμογελά στο άκουσμα των 

προστίμων! 
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Βρήκαμε τον μοναδικό άνθρωπο που χαμογελά στο 
άκουσμα των προστίμων! 
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	Πρόστιμα δηλώσεων φ.π.α., παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων κ.λπ.
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	Ας θυμηθούμε επιγραμματικά τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997
		Πρόστιμα δηλώσεων φ.π.α., παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων κ.λπ.
	Πίνακες προσαυξήσεων ν. 2523/1997
	Έννοια εκτελεστού τίτλου (άρθρο 45 του Κ.Φ.Δ)
	Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων (άρθρου 45 ΚΦΔ)
	Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων (άρθρου 45 ΚΦΔ)
	Slide Number 17
	Υποβολή δηλώσεων  που αφορούν σε περιόδους έως 31.12.2013, μετά την 1.1.2014
	Κατάργηση συμβιβασμού
	Συνοπτικός πίνακας
	Συνοπτικός πίνακας
	Ποιο επιτόκιο εφαρμόζεται;
	Ποιο επιτόκιο εφαρμόζεται;
	Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού
	Επιτόκιο – Τόκος και τρόπος υπολογισμού
	Παράδειγμα
	Πρόστιμο καταβολής φόρου
	Πρόστιμα (εκπρόθεσμη καταβολή)
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	Ι. Αρχικές εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
	Παράδειγμα 1Ο Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 10-12/2013 (Δ΄τρίμηνο 2013). Η δήλωση υποβλήθηκε στις 25/2/2014. Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.000,00 ευρώ
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	Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.
	Φόρος & προσαυξήσεις
	Παράδειγμα 2Ο Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 10-12/2013 (Δ΄τρίμηνο 2013). Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε στις 25/6/2014, και ο φόρος καταβλήθηκε στις 29/10/2014.Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.000,00 ευρώ
	Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.
	Απαραίτητες επεξηγήσεις
	Ανάλυση προστίμων και προσαυξήσεων
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	Παράδειγμα 3Ο Εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 10/2013 (Οκτώβριος 2013). Οφειλόμενο ποσό φόρου= 4.000,00 ευρώ.Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε στις 20/1/2014. Με την υποβολή της δήλωσης καταβλήθηκαν 2.000 ευρώ.
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	Εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.
	Παράδειγμα 2Ο Εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 12/2013 (Δεκέμβριος 2013) Οφειλόμενο ποσό φόρου= 3.000,00 ευρώ.Έστω ότι, η παραπάνω δήλωση υποβλήθηκε στις 20/1/2014. Με την υποβολή της δήλωσης δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό φόρου. Ολόκληρο το ποσό καταβλήθηκε στις 31/1/2014.
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	Β. Θέματα εκπρόθεσμων δηλώσεων Φ.Μ.Υ., παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.
	Παράδειγμα 1Ο Εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ. περιόδου 1-2/2013 (Α΄ δίμηνο 2013). Η δήλωση υποβλήθηκε στις 29/1/2014. Οφειλόμενο ποσό φόρου= 1.537,36 ευρώ
	Εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ.
	Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ.
	Η ταυτότητα οφειλής
	Ανάλυση προστίμων
	Παράδειγμα 2Ο Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενου φόρου ελευθέρων επαγγελματιών περιόδου 1-2/2013 (Α΄ δίμηνο 2013). Η δήλωση υποβλήθηκε στις 29/1/2014. Οφειλόμενο ποσό φόρου= 484,00 ευρώ
	Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενων φόρων
	Προσωρινή δήλωση από ελ. επαγγέλματα
	Η ταυτότητα οφειλής
	Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι την 20/2/2014, αλλά την 30/10/2014.
	Εκπρόθεσμη δήλωση παρακρατούμενων φόρων
	Η «κατάληξη» των προστίμων
	ΙΙ. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές χρεωστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση μόνο ως προς τις ακαθάριστες αποδοχές;
	ΙΙ. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές χρεωστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση με μικρότερο ποσό φόρου;
	VII. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών
	VII. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών Στην περίπτωση της μη υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ο Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατ’ αρχήν είναι το τρία (Σ.Β.=3).Σε περίπτωση όμως που κοινοποιηθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) με την οποία έχει καταλογισθεί παράβαση για μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (και επομένως με Σ.Β.=3) και ο υπόχρεος προσέλθει και υποβάλει εκπρόθεσμα τις καταστάσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής  και εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) είναι μέχρι και 14.673 ευρώ τότε επαναπροσδιορίζεται το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αρχικά με Σ.Β.=3 και με το νέο προσδιορισμό του προστίμου (επαναπροσδιορισμό) εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα (Σ.Β.=1).Σημείωση: Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).
	Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται:Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, στις οποίες δεν προβλέπεται ο περιορισμός (συμβιβασμός) των προστίμων
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	Ποιο πρόστιμο θα επιβληθεί τελικά;
	VIΙI. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων
	Α. Τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τις οποίες δεν αλλάζει το ποσό του φόρου
	Ενδεικτικός πίνακας
	Όταν υποβληθεί εκπρόθεσμα μια τροποποιητική ή συμπληρωματική που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις τότε, δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο (εκτός των περιπτώσεων στις οποίες επιβαλλόταν το πρόστιμο).
	Β. Τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τις οποίες αυξάνεται το ποσό του φόρου που είχε βεβαιωθεί με την αρχική δήλωση
	Παράδειγμα
	Εκκαθαριστικό αρχικής δήλωσης
	Εκκαθαριστικό συμπληρωματικής δήλωσης
	Η νέα εκκαθάριση από τη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα της υποβολής, ήτοι στις 16/1/2014. Ο φορολογούμενος έλαβε το νέο εκκαθαριστικό στις 20/1/2014 και η διαφορά του χρεωστικού ποσού πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ήτοι μέχρι την 28/2/2014. Το ποσό αυτό θα μπορεί να το πληρώσει αφού εκτυπώσει την ταυτότητα οφειλής.
	Η διαφορά του φόρου που προέκυψε θα επιβαρυνθεί με τις προσαυξήσεις του ν. 2523/1997. Αν όμως δεν καταβληθεί μέχρι την 28/2/2014, τότε θα έχουμε και τις επιβαρύνσεις του άρθ. 53 (τόκος εκπρόθεσμης καταβολής)
	Βρήκαμε τον μοναδικό άνθρωπο που χαμογελά στο άκουσμα των προστίμων!
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