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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

               Θεζζαινλίθε, 20/09/2019  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Αξηζκφο απφθαζεο: 1995 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 

Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σειέθσλν     : 2313-333267 

ΦΑΞ                : 2313-333258 

E-Mail            : ded.thess@aade.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

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

β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ 968 Β΄/22.03.2017) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ 

Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27.04.2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/04.03.2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. 

4. Σε κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 25/04/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............. ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή ηνπ ................................................... κε ΑΦΜ ....................., θαηά:  

α) ηεο ππ’ αξηζ. ......./15.01.2019 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013 ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2018, 

β) ηεο ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013 ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2018 

θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα. 
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5. Σηο ππ’ αξηζ. ......./15.01.2019 θαη ......./26.03.2019 πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α 

λ.4174/2013, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2018, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ ησλ νπνίσλ 

δεηείηαη ε αθχξσζε.  

6. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

Δπί ηεο απφ 25/04/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............. ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

ηνπ ................................................... κε ΑΦΜ ....................., ε νπνία θαηαηέζεθε εθπξόζεζκα  

σο πξνο ηελ πξψηε πξνζβαιιφκελε πξάμε, εκπξφζεζκα σο πξνο ηε δεχηεξε θαη κεηά ηελ 

κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ 

πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. ......./15.01.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 

2018, πξφζηηκν πνζνχ 467,42€, ιφγσ κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ηηκνινγίνπ ή 

απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο (Α.Λ.Π.), θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 25/05/2018 – 12/09/2018, ζε 

πέληε (-5-) πεξηπηψζεηο, ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 3.895,16€ πιένλ ΦΠΑ 24% πνζνχ 934,84€, 

θαηά παξάβαζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ 

λ.4308/2014 (ΔΛΠ) πνπ επηζχξεη ηελ θχξσζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ λ.4174/2013, ήηνη 

934,84€ x 50%. 

Ζ αλσηέξσ πξάμε εδξάδεηαη επί ηεο απφ 11/12/2018 έθζεζεο κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ λ.4308/2014 (Δ.Λ.Π.) θαη λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – Δ’ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΛΑΡΗΑ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. .............../2018 

εληνιήο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 

2018, πξφζηηκν πνζνχ 500,00€, ιφγσ κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ηηκνινγίνπ ή 

απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο (Α.Λ.Π.), ζηηο 21/09/2018, θαζ’ ππνηξνπή ζε κία (-1-) πεξίπησζε, 

θαζαξήο αμίαο 161,29€ πιένλ ΦΠΑ 24% πνζνχ 38,71€, θαηά παξάβαζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ λ.4308/2014 (ΔΛΠ) πνπ επηζχξεη ηελ 

θχξσζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ λ.4174/2013, ήηνη 250,00€ x 2.  

Ζ αλσηέξσ πξάμε εδξάδεηαη επί ηεο απφ 25/02/2019 έθζεζεο κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ λ.4308/2014 (Δ.Λ.Π.) θαη λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ΑΣΣΗΚΖ – 

Γ’ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΛΑΜΗΑ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. .............../2018 εληνιήο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο. 

 



 

3 

 

Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα 

αθπξσζεί ή άιισο λα κεηαξξπζκηζηεί ε ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

άξζξνπ 58Α λ.4174/2013, πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί εζθαικέλεο πξνζκέηξεζεο 

ππνηξνπήο θαηά ηελ έθδνζή ηεο. 

 

Επεηδή, κε ην άξζξν 63 ηνπ  Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013)  νξίδεηαη 

φηη: «1. Ο ππόρξενο, εθόζνλ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ από 

ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή ζε πεξίπησζε ζησπεξήο άξλεζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή 

πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο από ηελ 

Υπεξεζία Εζσηεξηθήο Επαλεμέηαζεο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε 

θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή παξέιεηςε ηελ έθδνζή ηεο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη 

ηνπο ιόγνπο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία ν ππόρξενο βαζίδεη ην αίηεκά ηνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη από ηνλ ππόρξεν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξάμεο ζε απηόλ ή από ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο…».  

Επεηδή, κε ην άξζξν 2 ηεο ΠΟΛ.1064/2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.,  

νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη: «1. Η ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ 

θνξνινγηθώλ αξρώλ, εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεσο ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο…». 

Επεηδή, κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Η θνηλνπνίεζε πξάμεσλ πνπ 

εθδίδεη, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα, ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε πξνο θνξνινγνύκελν ή άιιν 

πξόζσπν, γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθώο. 2. Εάλ ε πξάμε αθνξά θπζηθό πξόζσπν, ε 

θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθόζνλ: α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.3979/2011 ή ζην ινγαξηαζκό ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ή 

ηνπ θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, ηελ 

νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

ηνπ, β) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ, ή γ) επηδνζεί ζην ελ ιόγσ 

πξόζσπν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο, κόλν εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 

επίδνζε κε άιινλ ηξόπν... 5. Πξάμε πνπ απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζεσξείηαη όηη έρεη 

λνκίκσο θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκέξα απνζηνιήο, εάλ 

ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαηά ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζηελ Ειιάδα…». 

Επεηδή, ε ππ’ αξηζ. ......./15.01.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α 

λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ εζηάιε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

.............../16.01.2019 ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ πξνζθεχγνληα, λνκίκσο, ζηηο 16/01/2019, ζηε 

δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη απηφο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα 
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TAXIS, ππνζχζηεκα Μεηξψνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.4174/2013, ε θνηλνπνίεζή ηεο ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε ηελ 01/02/2019. 

Επεηδή, ε ππφ θξίζε πξνζθπγή, σο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα πξάμε, αζθήζεθε 

εθπξόζεζκα ζηηο 25/04/2019, ήηνη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, σο πξνο 

απηήλ. 

 

Επεηδή, κε ην άξζξν 58Α ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ 

θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο δηαπηζηώλνληαη θαηόπηλ ειέγρνπ, επηβάιινληαη ηα αθόινπζα 

πξόζηηκα: 1. Σε πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ή έθδνζεο ή ιήςεο αλαθξηβνύο 

ζηνηρείνπ γηα πξάμε πνπ επηβαξύλεηαη κε ΦΠΑ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν πελήληα ηνηο εθαηό (50%) 

επί ηνπ θόξνπ πνπ ζα πξνέθππηε από ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο, αληίζηνηρα. Τν 

πξόζηηκν απηό δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθό έιεγρν, ησλ δηαθνζίσλ 

πελήληα (250) επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο 

απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σε πεπίπηωζη 

διαπίζηωζηρ, ζηο πλαίζιο μεηαγενέζηεπος ελέγσος, εκ νέος διάππαξηρ ηηρ ίδιαρ 

παπάβαζηρ, ενηόρ πενηαεηίαρ από ηην έκδοζη ηηρ απσικήρ ππάξηρ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 

εθαηό ηνηο εθαηό (100%) επί ηνπ θόξνπ πνπ ζα πξνέθππηε από ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο 

δηαθνξάο, αληίζηνηρα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθό έιεγρν, 

ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο 

απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο...». 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ. 1112/2016 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ λ.4174/2013 θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη πξνβιέπεηαη 

πιένλ έλα ειάρηζην χςνο πξνζηίκνπ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαβάζεσλ κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο 

έθδνζεο ή ιήςεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α, αλά θνξνινγηθφ 

έιεγρν, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξίδεηαη ε πξνζαχμεζε ησλ πξνζηίκσλ απηψλ. 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ, ή έθδνζεο ή ιήςεο αλαθξηβνχο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, γηα πξάμε πνπ επηβαξχλεηαη 

κε ΦΠΑ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ 

ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν, ή επί ηεο δηαθνξάο αληίζηνηρα. Σν πξφζηηκν απηφ δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο είλαη 

ππφρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, ζην 
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πιαίζην κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ, εθ λένπ δηάπξαμεο ηεο ίδηαο παξάβαζεο, εληφο πεληαεηίαο απφ 

ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) επί ηνπ θφξνπ 

πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν, ή επί ηεο δηαθνξάο θφξνπ ιφγσ έθδνζεο ή 

ιήςεο αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ 

έιεγρν, ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο 

ηήξεζεο απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν θνξνινγνχκελνο είλαη ππφρξενο ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Επεηδή, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ λ.4174/2013 πξνβιέπεηαη ζε ζρέζε κε 

ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή έθδνζεο ή 

ιήςεο αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ γηα πξάμε πνπ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ, πξφζηηκν 50% επί ηνπ θφξνπ 

πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο δηαθνξάο θαη αλαιφγσο ηεο 

ππνρξέσζεο ηήξεζεο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν απινγξαθηθνχ ή δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαηψηεξν χςνο απηψλ ησλ 250€ θαη 500€ αληηζηνίρσο, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ 

έιεγρν. ε πεξίπησζε εθ λένπ δηάπξαμεο ή θάζε επφκελεο δηάπξαμεο ηεο ίδηαο, σο άλσ, 

παξάβαζεο, θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα, πξνβιέπεηαη πξνζαχμεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα 

πνζνζηά, ησλ πξνζηίκσλ επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην κε εθδνζέλ ζηνηρείν ή επί ηεο 

δηαθνξάο, θαζψο θαη θαηψηεξα φξηα απηψλ, αζξνηζηηθά αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, αλαιφγσο ηεο 

ππνρξέσζεο ηήξεζεο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν απινγξαθηθνχ ή δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ ππνηξνπή, ε νπνία αθνξά ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδεη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ 

λ.4174/2013, θαηά ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο, θαζψο νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο 

επηβνιήο θπξψζεσλ είλαη ζηελά εξκελεπηέεο, πξνυπνζέηεη ηελ δηάπξαμε (ηέιεζε) ηεο ίδηαο 

παξάβαζεο εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζην 

πιαίζην κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ. Ζ έλλνηα ηεο ππνηξνπήο πξνυπνζέηεη φηη ν θνξνινγνχκελνο 

έιαβε γλψζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ θαη αθνινχζσο, έρεη ηελ ππνρξέσζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαζ’ ππφδεημε ηεο 

ειεγθηηθήο αξρήο, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ παξάβαζε ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ. Δπνκέλσο, θξίζηκν 

ζηνηρείν γηα ηελ ζπληέιεζε ηεο ππνηξνπήο είλαη ε εκεξνκελία ηεο εθ λένπ δηάπξαμεο (ηέιεζεο) 

ηεο ίδηαο παξάβαζεο λα αλάγεηαη ζε εκεξνκελία ή πεξίνδν κεηαγελέζηεξε ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο 

ηεο αξρηθήο πξάμεο θαη φρη πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηήο.   

Επεηδή, απφ ην ζχζηεκα Taxis θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη, ζε επηηφπην 

έιεγρν, πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 02/11/2018, ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεχγνληα, 

δηαπηζηψζεθε ε κε έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζε πέληε (-5-) πεξηπηψζεηο, ζπλνιηθήο 

θαζαξήο αμίαο 4.830,00€ πιένλ ΦΠΑ 934,84€, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 5, 

Primal
Highlight
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8, 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ λ.4308/2014 ( ΦΔΚ 251Α'/14-11-2015 – Δ.Λ.Π). Γηα ηελ παξάβαζε 

απηή επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, κε ηελ ππ’ αξηζ. ......./15.01.2019 πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013, πξφζηηκν πνζνχ 467,42€.  

Αθνινχζσο, κε ηελ ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξνζβαιιφκελε πξάμε, ε νπνία εδξάδεηαη 

επί ηεο απφ 25/02/2019 έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ΑΣΣΗΚΖ – Γ’ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΛΑΜΗΑ, πνπ ζπληάρζεθε θαηφπηλ επηηφπηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 21/09/2018 θαη ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. .............../2018 εληνιήο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, επηβιήζεθε ζηνλ 

πξνζθεχγνληα θαζ’ ππνηξνπή πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013, θαζψο δηαπηζηψζεθε ε 

κε έθδνζε ελφο (-1-) θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο (Α.Λ.Π.), 

θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία επηηφπηνπ ειέγρνπ, ζπλνιηθήο αμίαο 200,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ήηνη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο 

πξψηεο πξάμεο (15/01/2019). πλεπψο, ν ρξφλνο δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο είλαη 

πξνγελέζηεξνο ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο αξρηθήο πξάμεο θαη επνκέλσο, ε ειεγθηηθή αξρή 

εζθαικέλα ππήγαγε ηελ επηβνιή ηνπ νξηδφκελνπ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ 

λ.4174/2013 πξνζηίκνπ ζηηο θαζ’ ππνηξνπή επηβαιιφκελεο θπξψζεηο δίρσο λα πιεξνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο.   

  Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκφο ηνπ πξνζθεχγνληα, πεξί εζθαικέλνπ θαηαινγηζκνχ 

ππνηξνπήο ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμε, έρεη λνκηθφ 

έξεηζκα, πξνβάιιεηαη βάζηκα θαη γίλεηαη δεθηφο. 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

ηελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο ηεο απφ 25/04/2019 θαη κε αξηζ. πξση. ............. ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο ηνπ ................................................... κε Α.Φ.Μ. ..................... σο πξνο ηελ ππ’ αξηζ. 

......./15.01.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α λ.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2018 

θαη  

ηελ κεξηθή απνδνρή ηεο σο πξνο ηελ ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

άξζξνπ 58Α παξ. 1 λ.4174/2013 θνξνινγηθνχ έηνπο 2018 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο. 

 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε – θαηαινγηδόκελν πνζό / πξόζηηκν κε βάζε ηελ 

παξνύζα απόθαζε: 

 

Η ππ’ αξηζ. ......./26.03.2019 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α παξ. 1 λ.4174/2013 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 

ΑΝΑΛΤΖ Βάζεη ειέγρνπ  

Βάζεη ηεο 

παξνχζαο 

απφθαζεο 

Γηαθνξά 

απφθαζεο - 

ειέγρνπ 

Πξφζηηκν 500,00 € 250,00 € -250,00 € 
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Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηνλ ππφρξεν. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο 

Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 

  

 

  

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

 

 

Εαραξάθε Αηθαηεξίλε ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

Σ η μ ε ί ω ζ η : Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ 

αξκόδησλ Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


