
                                                                                                                               

 
 
 
 

Θέκα: Δμνλησηηθά ηα πξόζηηκα ηνπ Ν.4174/2013 θαη ηνπ Ν.4225/2013. 
 
 
Κύξηε Πξσζππνπξγέ, 
  Απμάλνληαη θαζεκεξηλά νη δηακαξηπξίεο επαγγεικαηηώλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  ηόζν ηνπ Ν.4225/2013  όζν θαη ηνπ Ν.4174/2013 (κώδικαρ 
θοπολογικήρ διαδικαζίαρ), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4223/2013, νη νπνίνη 
θαζνξίδνπλ κεηαμύ άιισλ από 1εο/1/ 2014 ηα λέα πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ 
επηβάιινληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Κνηλό ζεκείν ησλ θαηαγγειηώλ ησλ επηηεδεπκαηηώλ είλαη ηα εμνλησηηθά ύςε ησλ 
πξνζηίκσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Ν. 4225/2013 πξνβιέπεη πξόζηηκν 10.550€ γηα κε αλαγξαθή 
θάζε εξγαδόκελνπ ζηελ ΑΠΓ, έζησ θαη αλ έρεη θαηαρσξεζεί θαλνληθά ζηνλ πίλαθα 
πξνζσπηθνύ. 

ηνλ Κώδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο κηα κηθξή νθεηιή Φ.Π.Α. ύςνπο 200€ ζα 
επηβαξπλζεί κε άιια 200€ ηζόπνζν πξόζηηκν θαη απηνηειέο πξόζηηκν 1.000€ ή 2.500€, πνπ 
θηάλεη κέρξη ηηο 4.000€ ή 10.000€, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ. Καη βέβαηα ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ν επαγγεικαηίαο πξνκεζεύεη θάπνηνλ δεκόζην θνξέα θαη δελ πιεξσζεί 
έγθαηξα ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ην δηπιάζην πνζό ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ εηζέπξαμε θαη ην 
απηνηειέο πξόζηηκν ησλ 1.000€ ή 2.500€ πιένλ ηόθσλ κε επηηόθην 8,76%. Σν ίδην απηνηειέο 
πξόζηηκν ζα πιεξώζεη είηε ρξσζηάεη 100€  είηε  ρξσζηάεη 20.000€. 

Αθόκε, νπνηνδήπνηε ηηκνιόγην κε ζπλνιηθή αμία άλσ ησλ 500€, ζα πξέπεη λα εμνθιείηαη 
κέζσ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα λα αλαγλσξηζηεί σο δαπάλε ή αγνξά. 

Δπηζεκαίλνπκε, ζηηο πσιήζεηο ησλ εηαηξεηώλ, πνπ πξνκεζεύνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηα 
πεξίπηεξα κε θαπλνβηνκεραληθά πξντόληα, νη νπνίεο πσινύλ νπζηαζηηθά ειάρηζηε αμία 
εκπνξεύκαηνο, ην κεγαιύηεξν θνκκάηη είλαη Δ.Φ.Κ. 

Δπίζεο, όιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα ζα πξέπεη λα 
έρνπλ νινθιεξώζεη  θαη λα απνζηείινπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 15η ημέπα ηνπ επόκελνπ 
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κήλα ζην ΣΑΥΙ. Ση ζα άιιαδε ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, αλ αληί γηα 15 ηνπ επόκελνπ, 
έζηειλαλ ηηο κεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο  ζηηο 30 ηνπ επόκελνπ; 

Σν Δπηκειεηήξην καο είλαη ππέξκαρνο ηεο επηβνιήο απζηεξόηαησλ πξνζηίκσλ ζε 
όπνηνπο καηά ζύζηημα θνξνδηαθεύγνπλ ή εηζθνξνδηαθεύγνπλ πξνθαιώληαο ηεξάζηηα 
πξνβιήκαηα ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηηζηνύλ νη θνξνθπγάδεο,  ιακβάλνληαη δξαθόληεηα κέηξα πνπ δελ 
είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ αιιά πνπ ηνπο 
νδεγνύλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ ηειηθή εμόλησζή ηνπο. 

Δεν είναι δςναηόν να μην ςπάπσει Ππόνοια, όηαν ο πολίηηρ ή ο επαγγελμαηίαρ, 
εξαιηίαρ ενόρ ανθπώπινος λάθοςρ, εξονηώνεηαι και μάλιζηα όηαν λειηοςπγεί σωπίρ δόλο. 

Αλαπόθεπθηα κέζα ζην πιαίζην ησλ αζθπθηηθώλ πξνζεζκηώλ θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο 
πεληαεηίαο ζα ππάξμεη αλζξώπηλν ιάζνο. 

Σειηθά πνην είλαη ην δεηνύκελν; Η ηηκσξία; Η επηβνιή ηεξάζηησλ πξνζηίκσλ πνπ ζαλ 
απνηέιεζκα ζα έρεη ηνλ καξαζκό ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, ην θιείζηκν ρηιηάδσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο; 

Αλ ινηπόλ ην αλζξώπηλν ιάζνο, πξέπεη λα ηηκσξείηαη απζηεξώο, ηόηε γηαηί λα κελ 
ηηκσξνύληαη αλαιόγσο θαη ηα ιάζε ηεο Γηνίθεζεο; 

Θεσξνύκε ηόζν ε Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα εθαξκόζνπλ ηα απζηεξά πξόζηηκα κόλν 
ζε όζνπο απνδεηθλύεηαη όηη ζπζηεκαηηθά δελ εθαξκόδνπλ ηνλ Νόκν  θαη θνξνδηαθεύγνπλ ή 
εηζθνξνδηαθεύγνπλ κε δόιν. 

Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ, ηόζν ζην παξειζόλ, όζν θαη ηώξα έρεη 
πξνηείλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα απνθεύγεηαη ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Νόκνπ από ηνπο 
θνξνθπγάδεο πνπ πξάηηνπλ κε δόιν θαη ζα πξνζηαηεύεη ηνλ επαγγεικαηία πνπ έθαλε έλα 
αλζξώπηλν ιάζνο. 
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- Πνιηηηθά Κόκκαηα 
- Κ.Δ.Δ.Δ. 
- Δπηκειεηήξηα ηεο Υώξαο 
- Γ..Δ.Β.Δ.Δ. 


