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Αλαθνίλσζε ΓΣΔΒΔΔ 

Πξόζηηκα ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ ζα ηζρύζνπλ από 01/01/2014. 

 
Ήδε από ηελ ςήθηζε ηνπ 4174  ηνλ Ινύιην ηνπ 2013 , πνπ αθνξνύζε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο ε 
ΓΣΔΒΔΔ είρε εθθξάζεη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο  γηα ηα ππεξβνιηθά πξόζηηκα, άλεπ ζπκβηβαζκνύ πιένλ, ηα νπνία ζα 
ηζρύνπλ κε ηνλ λέν λόκν από 01/01/2014. 
 
Σε έλα έληνλα δπζρεξέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηα εμσθξεληθά απηά πξόζηηκα ζε ζπλδπαζκό κε ηα αληίζηνηρα επίζεο 
εμσθξεληθά πξόζηηκα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο όρη κόλν δελ ζα ζπλεηίζνπλ ηηο  ΜΜΔ επηρεηξήζεηο αιιά ζα ηηο εμαθαλίζνπλ 
εληειώο. 
 
Σαλ παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ παξαπάλσ, ζεσξνύκε  απαξάδεθην γηα θαηάζεζε κηαο ηξνπνπνηεηηθήο πεξηνδηθήο 
δήισζεο ΦΠΑ ην πξόζηηκν λα αλέξρεηαη,  ζε 1.000 € αλά δήισζε, (θαη ελώ ππνβάιινληαη 4 δειώζεηο αλά έηνο γηα 
απινγξαθηθά βηβιία), θαη ζε 2.500 € αλά δήισζε γηα ηα δηπινγξαθηθά βηβιία (ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη 12 
δειώζεηο αλά έηνο) θαζώο θαη πιείζηα άιια παξαδείγκαηα ξπζκίζεσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
 
Δλόςεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ θαινύκε ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην 
«εμσθξεληθό» ησλ δηαηάμεσλ  ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο  
 
Η ΓΣΔΒΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΟΦΔΔ έρεη ήδε θαηαζέζεη αλαιπηηθά ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο επί ησλ ςεθηζζέλησλ 
λόκσλ ζρεηηθά κε ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο  Γηαδηθαζίαο θαη ηνλ Κώδηθα  Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαβνύιεπζεο.  
 
Με ην ζεκείσκα απηό επαλαιακβάλνπκε απηά ηα νπνία ζέζακε σο πξνεδξείν ζηνλ Υπνπξγό θαηά ηελ επίζθεςε καο ηελ 1ε 
Απγνύζηνπ 2013 όπνπ εθθξάδνπκε αθελόο ηηο πξνηάζεηο θαη ζέζεηο καο επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηα άξζξα ησλ ελ ιόγσ λόκσλ θαη αθεηέξνπ ηηο ζέζεηο καο γηα γεληθόηεξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θνξνινγηθώλ θαη δελ 
αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο πξνζθάησο ςεθηζζέληεο λόκνπο. 
 
Οη βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ΓΣΔΒΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο λόκνπο γηα ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 
είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο: 
 
 Η δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ κε θαηαβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ίζν κε ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ δελ 

απνδόζεθε είλαη εμνλησηηθή. Θα πξέπεη λα αιιάμεη άκεζα. 

 Δπίζεο, ζεσξνύκε όηη δελ εμππεξεηεί ην ζθνπό ηεο ζπκκόξθσζεο ε επηβνιή πξνζηίκνπ ύςνπο €1.000 γηα θάζε ηππηθή 

παξάβαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα 

ινγηζηηθά πξόηππα. Μάιηζηα πξνβιέπεηαη δηπιαζηαζκόο θαη ηεηξαπιαζηαζκόο ηνπ πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο 

θαη δεύηεξεο ππνηξνπήο αληίζηνηρα ζε πεξίνδν πέληε εηώλ. Όια απηά ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα ζπκβηβαζκνύ ηνπ πνζνύ. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξνύκε όηη ην πξόζηηκό είλαη αδηθαηνιόγεηα πςειό. 

 Σρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη νη πνηληθέο θπξώζεηο ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, αθόκα θαη όηαλ επέιζεη ζπκβηβαζκόο. Ο 

ζπκβηβαζκόο ζα πξέπεη απηόκαηα λα αλαζηέιιεη θάζε πνηληθή δηαδηθαζία, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο 

θνξνδηαθπγήο (π.ρ. πιαζηά ηηκνιόγηα). 

 Σηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηεο επηθείκελεο ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ζα πξέπεη λα 

εθπξνζσπεζεί θαη ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο, ώζηε λα ππάξρεη θαη ε άπνςε ηεο αγνξάο θαη λα κελ κνλνπσιεί ε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε ηελ όιε δηαδηθαζία. 

 Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο εληόο 30 εκεξώλ, από ηελ παξαιαβή ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ηεο εθνξίαο, ηνπ θόξνπ, νη 

θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνύλ πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ θνξνινγνύκελνπ ρσξίο 
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δηθαζηηθή απόθαζε. Πξόθεηηαη γηα κέηξα, όπσο θαηαζρέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαηαζρέζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ. Τν 

ρξνληθό δηάζηεκα είλαη πνιύ κηθξό θαη ην «ρσξίο δηθαζηηθή απόθαζε» πηζαλόηαηα δηάηξεην.  

 Η παξαγξαθή εληόο 20 εηώλ από ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο  πξνϋπνζέηεη θύιαμε ζηνηρείσλ γηα ππεξβνιηθά κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Μέζα ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ. 

 Θα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξώο θαηαγεγξακκέλε ε δηαδηθαζία ηνπ έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο. Σε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξνζδηνξηζκόο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνύ ππαιιήινπ, ην νπνίν 

πηζαλόηαηα ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ όιε δηαδηθαζία. 

 Η ηήξεζε θαθέινπ ηεθκεξίσζεο γηα ζπλαιιαγέο άλσ ησλ €100.000 γηα θύθιν εξγαζηώλ θάησ ησλ €5 εθαη. δεκηνπξγεί έλα 

θόζηνο ηήξεζεο ησλ θαθέισλ δπζαλάινγν ηνπ ύςνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Πξνηείλεηαη ε εμαίξεζε από ην κέηξν απηό ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε βηβιία β’ θαηεγνξίαο ή ε αύμεζε ηνπ νξίνπ ζηα €200.000. 

 Τα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαλ ζην λόκν ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο είλαη γεληθά θαη αόξηζηα. Ο 

λόκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιύ ζεκαληηθώλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνξναπνθπγήο . 

 Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα όηη ην “ηξίην πξόζσπν” ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο κπνξεί λα είλαη κόλν ν 

ινγηζηήο - θνξνηερληθόο ηεο επηρείξεζεο.   

 Τν επηηόθην ππνινγηζκνύ ησλ ηόθσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα βαζηθά επηηόθηα ηεο 

αγνξάο. 

 Ο λόκνο νξίδεη όηη θάζε πξόζσπό πνπ παξεκπνδίδεη, ππνζάιπεη ή ζπλεξγεί γηα ηε δηάπξαμε παξάβαζεο ηνπ Κώδηθα 

ππόθεηηαη ζηα ίδηα πξόζηηκα πνπ ππόθεηηαη ν θνξνινγνύκελνο. Θεσξνύκε όηη ζα πξέπεη ε δηάηαμε λα θαζνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηηο επζύλεο ησλ δηαθόξσλ ηξίησλ ώζηε λα κελ ππάξρεη ζύγρπζε ζρεηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ επζπλώλ. 

 Σηηο κε εθπηπηόκελεο δαπάλεο ηνπ λένπ ΚΦΔ πεξηιακβάλνληαη θαη θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε αγνξά αγαζώλ ή 

ιήςε ππεξεζηώλ αμίαο άλσ ησλ €500 εθόζνλ ε εμόθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ κέζνπ πιεξσκήο. Θεσξνύκε 

όηη ην ύςνο ηνπ πνζνύ είλαη ππεξβνιηθά ρακειό, θαη ην γξαθεηνθξαηηθό θόζηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηε κηθξή 

επηρείξεζε ζα είλαη δπζαλάινγν ηεο σθέιεηαο. Η κεηάβαζε πξνο ηνλ ειεθηξνληθό έιεγρν ηνπ ρξήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππόςε απηέο ηηο επηβαξύλζεηο.   

 

Οη ζέζεηο ηεο ΓΣΔΒΔΔ γηα γεληθόηεξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θνξνινγηθώλ θαη δελ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο 
πξνζθάησο ςεθηζζέληεο λόκνπο, ελδεηθηηθά πάιη, είλαη νη εμήο: 
 Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ θαη κείσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ηνπ 26%. Δίλαη άδηθν λα επηβάιιεηαη θόξνο 

ζε πνιύ ρακειά εηζνδήκαηα ή αθόκα θαη κεδεληθά κέζσ ησλ ηεθκεξίσλ. Δπηπιένλ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 26% από ην 

πξώην επξώ δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη επνκέλσο ηόλσζεο ηεο απαζρόιεζεο. Η 

δπλαηόηεηα αθαίξεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ κεδελίδεηαη από ηελ θνξνιόγεζε κε 

βάζε ηα ηεθκήξηα θαη δελ έρεη θάπνηα νπζηαζηηθά ειάθξπλζε γηα ηηο ΜΜΔ. 

 Υπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο επηρεηξεκαηηώλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξύζκηζε ηνπ λ.4014 θαη ζηνπο νπνίνπο βεβαηώλνληαη 

πξόζηηκα επί απζαηξέησλ θηηζκάησλ από ηελ Πνιενδνκία ζε πνζά πνιύ πςειόηεξα από απηά ηεο ξύζκηζεο. Θα πξέπεη λα 

βεβαηώλεηαη ην ηειηθό πνζό ηεο ξύζκηζεο θαη όρη απηό πνπ απνζηέιιεηαη από ηελ Πνιενδνκία. 

 Δπαλαθέξνπκε ηελ πξόηαζε ηεο ΓΣΔΒΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζε 

πεξίπησζε ζπλαιιαγήο κε πίζησζε, ν αγνξαζηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζό ηνπ ΦΠΑ 

ζηνλ πσιεηή εληόο ελόο κελόο από ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, επί πνηλή κε αλαγλώξηζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Τν ίδην θπζηθά 

ζα πξέπεη λα ηζρύεη θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Γεκόζην. Δηδηθά γηα νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ, ν ΦΠΑ ηνπ 

ηηκνινγίνπ λα κπνξεί λα θαηαηίζεηαη απεπζείαο (π.ρ από ηε δεκόζηα ππεξεζία ή ΟΤΑ), εληόο κελόο, από ηελ έθδνζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ ζηηο εθνξίεο.  

 Δλαιιαθηηθά κε ηελ πην πάλσ πξόηαζε ζρεηηθά κε ηηο νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, πξνηείλνπκε έλα ζύζηεκα 

ζπκςεθηζκνύ ησλ νθεηιώλ απηώλ. Σπγθεθξηκέλα, γηα θάζε νθεηιή ηνπ Γεκνζίνπ, απηό ζα κπνξεί λα εθδίδεη ειεθηξνληθή 
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πιεξσκή, ε νπνία ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο κέζν πιεξσκήο (νηνλεί ρξήκα) γηα ηηο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αξρέο. 

 Πξόζθαηα δόζεθε ζηε δηαβνύιεπζε ε Υπνπξγηθή απόθαζε γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ αλά 

κήλα (ζηελ νπζία ε απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ) ηεο επηρείξεζεο από 01/01/2014. Η ΓΣΔΒΔΔ εθηηκά όηη ην θόζηνο 

θαη ε γξαθεηνθξαηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ γηα ηηο ΜΜΔ ζα είλαη ηεξάζηην. Σε θάζε πεξίπησζε αλ εθαξκνζηεί ην κέηξν 

γηα ηα απινγξαθηθά βηβιία ηνπ ΚΦΑΣ ε πεξίνδνο απνζηνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ην ηξίκελν όπσο ηζρύεη γηα ηηο θαηαζηάζεηο 

ΦΠΑ θαη ηελ ελεκέξσζε βηβιίσλ. Η επηβεβαίσζε θαη ν έιεγρνο ησλ πνζώλ από ηηο δειώζεηο ΦΠΑ κπνξεί λα γίλεη ζε βάζνο 

ηξηκήλνπ. Άιισζηε, κέρξη ηώξα ζπλέβαηλε ζε βάζνο δηεηίαο. 

 Δπαλαθέξνπκε ην αίηεκά καο γηα πηζηνπνίεζε ινγηζηώλ - θνξνηερληθώλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο. 

 Ο λένο Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο Σπλαιιαγώλ (ΚΦΑΣ) ή Διιεληθά ινγηζηηθά πξόηππα,  βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

ζύληαμεο έρεη δηαξξεύζεη έλα πξνζρέδην ζηνλ ηύπν αιιά δελ ππάξρεη ελεκέξσζε από ηελ πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ην ηη 

ζα ηζρύζεη κε δεδνκέλν όηη ν δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑΣ θαηαξγνύληαη από 01/01/2014. Φζάζακε Γεθέκβξην θαη δελ μέξνπκε πσο ζα 

πνξεπζνύλ νη επηρεηξήζεηο ην λέν έηνο. 

 
Τέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ έλα κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ε 
νπνία δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ζηεξίδεη ηελ εγρώξηα νηθνλνκηθή δσή θαη απαζρόιεζε, θαη ε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηόπν απηό  
θαη θαζεκεξηλά “επηβαξύλεηαη ππέξκεηξα θαη δπζαλάινγα” από όιεο ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. Πξέπεη επηηέινπο λα 
ζηακαηήζεη λα ελνρνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε ηνύηε ηελ ρώξα θαη ε δηαξθήο πξνζπάζεηα εμόλησζεο ησλ κηθξώλ θαη πνιύ 
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. 
 

 

Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμμαηέας 
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