
13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 

κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α’ 137/27.8.2009) 

 

(Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια 

Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται 

από την τήρηση βιβλίων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων 

(ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο εφηµεριδοπώλης, ο υποπράκτορας εφηµερίδων 

και περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης, µόνο για τις δραστηριότητες αυτές. 

Τα πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτό κρίνονται 

αυτοτελώς. 

Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύµβουλος 

και ο συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν 

έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία. 

 

(Άρθρο 4)παράγραφος 4 

4. Στην πρώτη κατηγορία µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 

2 του άρθρου αυτού: 

α) ο εκµεταλλευτής περιπτέρου, β) ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών 

αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές 

αγορές ή πλανοδίως, γ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων, για την εµπορία 

βενζίνης. 

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευµατίες διατηρεί και κλάδο πώλησης 

άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της 

κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι 

όµως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης µε την επιφύλαξη των διατάξεων των 

παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού. 

 

παράγραφος 6 

6. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 5 οι 

επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλη ή 

χωριό µε πληθυσµό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, που δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τουριστικές περιοχές, εντάσσονται κατά την έναρξη των 

εργασιών τους στην πρώτη κατηγορία βιβλίων και στη συνέχεια στην κατηγορία 

βιβλίων που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης 



διαχειριστικής τους περιόδου, εκτός από τους επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα των 

περιφερειών αυτών που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ή 

την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών (µικτή δραστηριότητα) ή την 

εκµετάλλευση καταστήµατος ή άλλου χώρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή 

ποτό µε σερβίρισµα, οι οποίοι εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους 

στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όµως σε 

κατηγορία κατώτερη της δεύτερης. 

Επίσης, οι επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιφερειών, που 

πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό 

τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό 

εντάσσονται µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όµως σε κατηγορία κατώτερη 

της δεύτερης. 

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση 

παραδοσιακού καφενείου στις περιοχές του προηγούµενου εδαφίου, τηρούν τα 

βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους. 

 

Άρθρο 30 

1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις επόµενες παραγράφους του 

άρθρου αυτού το κύρος και η αξιοπιστία των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα 

αυτού δε θίγεται από τη διαπίστωση παρατυπιών ή παραλείψεων σ’ αυτά και ο 

προϊστάµενος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αναγνωρίζει τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από αυτά, κατά τον προσδιορισµό των κατά περίπτωση φορολογικών 

υποχρεώσεων του επιτηδευµατία. Οι κατά τ’ ανωτέρω παρατυπίες ή παραλείψεις 

επισύρουν, εκτός αντίθετης ειδικής ρύθµισης, µόνο οικονοµικές και διοικητικές 

κυρώσεις ανάλογες µε το είδος και την έκτασή τους, σε συνάρτηση µε τα 

οικονοµικά µεγέθη που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία. 

2. Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται 

εξωλογιστικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, κατά περίπτωση, µόνο 

εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόµενες παραγράφους 3, 4, 6 και 7. 

3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται 

ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το 

βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που 

ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, 

β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού 

κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας 

κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται, 



γ) λαµβαίνει εικονικά ως προς τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία 

διακίνησης ή αξίας, 

δ) εξοφλεί τιµολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω µε τρόπο διαφορετικό από 

τον οριζόµενο. 

ε. δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα 

Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ’ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς. 

Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε 

µόνο συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή 

πλάνη ή όταν καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το 

λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν συνιστούν αντικειµενική 

αδυναµία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πληµµέλειες 

στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναµία αναπαραγωγής του 

περιεχοµένου του θεωρηµένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν 

καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτροµαγνητικά µέσα ή άλλα αναλυτικά 

στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσµία που 

τάσσεται από αυτόν, µε την προϋπόθεση ότι προκύπτουν µε σαφήνεια τα 

δεδοµένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται 

αυτά από τα βιβλία και στοιχεία. 

Η ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναµία διενέργειας συγκεκριµένων 

ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονοµικά µεγέθη µεγάλης έκτασης σε σχέση µε τα 

µεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογηµένη. 

4. Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται 

ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

α) δεν εµφανίζει στα βιβλία του έσοδα ή έξοδα ή εµφανίζει αυτά ανακριβώς ή 

εµφανίζει έξοδα που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 

στοιχείο, 

β) δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέµατα ή καταχωρεί αυτά 

ανακριβώς ως προς την ποσότητα, 

γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα 

ή την αξία ή τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή 

λαµβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, 

δ) δεν εµφανίζει την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησής του, για τον 

επιτηδευµατία της τρίτης κατηγορίας, 

ε) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό 

έλεγχο τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ή δεν καταχωρεί σε 

αυτά τις συναλλαγές ή καταχωρεί σε αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, 



στ) δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, 

εντός τακτού ευλόγου χρόνου, που ορίζεται µε σηµείωµα της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., 

κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών ή τη µηνιαία 

κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων επί µηχανογραφικής τήρησης των 

βιβλίων ή τα θεωρηµένα ηµερολόγια και το θεωρηµένο βιβλίο εσόδων - εξόδων επί 

χειρόγραφης τήρησης, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, καθώς και τα 

προβλεπόµενα από τον Κώδικα αυτό παραστατικά, µε τα οποία ενεργούνται οι 

πρωτογενείς εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες 

αυτά αφορούν. 

Δεν εµπίπτει στην περίπτωση αυτή η µη διαφύλαξη και επίδειξη, η οποία 

οφείλεται σε λόγους αποδεδειγµένης ανωτέρας βίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως 

των οριζοµένων στις διατάξεις της παραγράφου 3, 

ζ) νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία, 

η) εµφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στη µηνιαία 

κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών, 

θ) δεν τηρεί κατά περίπτωση τα ηµερολόγια ή το ισοζύγιο του γενικού - 

αναλυτικών καθολικών ή το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή τη µηνιαία κατάσταση του 

βιβλίου εσόδων - εξόδων ή δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο αποθήκης ή τις 

καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεµάτων ή το βιβλίο απογραφών 

όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις. 

 

Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται 

εξωλογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, πρέπει να είναι µεγάλης έκτασης, 

ώστε να τα επηρεάζουν σηµαντικά ή να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο το 

λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων εφαρµοζοµένων αναλόγως των 

διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για 

τις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων στ’ και θ’ της παραγράφου αυτής.  

Δεν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια: α) η καταχώριση εσόδου ή 

εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά, β) οι πράξεις της περίπτωσης η’ της 

παραγράφου αυτής, όταν από αυτές δεν µειώνεται το φορολογικό αποτέλεσµα, γ) 

η αποτίµηση των αποθεµάτων µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται µε τις 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κώδικα, µε την 

προϋπόθεση ότι είναι δυνατή στο χρόνο που θα ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο 

η σύνταξη κατάστασης αποτίµησης αυτών µε τον τρόπο που ορίζεται από τις 

προαναφερόµενες διατάξεις. 

5. Η απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευµατιών που 

ελέγχονται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ή 



Θεσσαλονίκης, στα οποία διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες κατά την 

κρίση της ελεγκτικής αρχής συνιστούν ανεπάρκειες ή ανακρίβειες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το άρθρο αυτό µπορεί να κριθεί, µετά από αίτηση του 

επιτηδευµατία από πενταµελή επιτροπή, πριν από την κοινοποίηση του φύλλου 

ελέγχου ή της πράξης. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάµενος του 

Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευµατία σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του 

ελέγχου. Ο επιτηδευµατίας δικαιούται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 

κοινοποίηση του σηµειώµατος, να ζητήσει την κρίση της Επιτροπής, η οποία 

αποφαίνεται εντός δύο µηνών, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, αν οι ανεπάρκειες 

ή ανακρίβειες που αναφέρονται στο σηµείωµα συνεπάγονται απόρριψη των 

βιβλίων και στοιχείων και εξωλογιστικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης. Η 

Επιτροπή µπορεί να διατάσσει συµπληρωµατικό έλεγχο για διευκρίνιση των λόγων 

για τους οποίους ζητείται η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων. Η απόφαση της 

Επιτροπής είναι δεσµευτική για τον προϊστάµενο της ελεγκτικής αρχής. 

Η εν λόγω Επιτροπή έχει την έδρα της στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και συγκροτείται µε απόφαση του 

Υπουργού αποτελούµενη από: 

α) έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως 

πρόεδρο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό, 

β) έναν εκ των προϊσταµένων των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογίας, που ορίζεται από τον Υπουργό και αναπληρώνεται από τον νόµιµο 

αναπληρωτή του, 

γ) έναν εκ των προϊσταµένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Ελέγχων, που ορίζεται από τον Υπουργό και αναπληρώνεται από τον νόµιµο 

αναπληρωτή του, 

δ) έναν εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που 

προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από αυτό, 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, που 

προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από αυτή. 

Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί φοροτεχνικός υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο. 

Εισηγητής για κάθε υπόθεση ορίζεται υπάλληλος του Διαπεριφερειακού 

Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης που προτείνεται από τον 

Προϊστάµενο της αρχής αυτής. 

Για τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία και λειτουργία της επιτροπής 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών για τα συλλογικά όργανα. 



Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται η 

αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα της Επιτροπής, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

6. Τα βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο 

επιτηδευµατίας δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς σε αυτά αγορές που δεν 

έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο ή δεν εκδίδει ή 

εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή ως προς 

τον αντισυµβαλλόµενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας ή λαµβάνει 

ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, εµφανίζει 

αθροιστικά λάθη.  

Οι διατάξεις των περιπτώσεων στ’, ζ’ και θ’ του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και των δύο τελευταίων εδαφίων της 

ίδιας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους τηρούντες βιβλίο 

αγορών. 

7. Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή 

παραλείψεις των παραγράφων 3, 4 και 6 για συνολικά οικονοµικά µεγέθη µέχρι τα 

όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται 

κατωτέρω, ως εξής: 

α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και για αξία µικρότερη ή ίση των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα µέχρι και ένα εκατοµµύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. 

β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για αξία µικρότερη ή ίση των διακοσίων 

χιλιάδων (200.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατοµµυρίου 

πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. 

Κατ’ εξαίρεση τα οριζόµενα όρια στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου 

δεν εφαρµόζονται για τις περιπτώσεις: 

α) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον 

για δύο (2) συναλλαγές, στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από διαφορετικούς 

ελέγχους. 

β) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον 

για τρεις (3) συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο 

έλεγχο. 

γ) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ενός στοιχείου αξίας άνω των 880 

ευρώ. 

δ) Επί µη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία της 

παραγράφου 5 του άρθρου 10 συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα 



στοιχεία εσόδων εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α’, β’ και 

γ’ του εδαφίου αυτού. 

ε) Χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευµένων στοιχείων αξίας άνω των 880 

ευρώ για κάθε στοιχείο ή µικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαµβανόµενα στην 

ίδια χρήση ξεπερνούν το όριο αυτό. 

8. Ειδικά όταν τα όρια είναι µεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στο 

πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου ή όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τότε το κύρος των βιβλίων και των 

στοιχείων κρίνεται µε τις γενικές διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του ίδιου 

άρθρου του Κώδικα αυτού. 

9. Οι νέες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 όπου προβλέπουν 

επιεικέστερη µεταχείριση, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρµόζονται 

και για τις υποθέσεις που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχουν 

ελεγχθεί, καθώς και για εκείνες που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί 

οριστικά µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκκρεµεί η συζήτηση προσφυγής 

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ. Για τις υποθέσεις που 

εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή 

τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση 

του παρόντος να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούµενης 

της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α’). 

Αν δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές 

κρίνονται µε βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις. 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ν. 2523/1997 

 

Άρθρο 5 

 1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων 

(π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α’) τιµωρείται µε πρόστιµο που προσδιορίζεται κατ’ 

αντικειµενικό τρόπο. 

Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισµού, συντελεστές 

βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς. 

2. Για την εφαρµογή του αντικειµενικού συστήµατος δίδονται οι πιο κάτω 

εννοιολογικοί προσδιορισµοί: 



α) Βάση Υπολογισµού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είναι το αντικειµενικό ποσό επί του 

οποίου εφαρµόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριµένες παραβάσεις, 

όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιµακώνεται 

ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο 

πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής: 

α.α.  Για µη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α’ κατηγορίας 

293 ευρώ. 

α.β.  Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας 586 ευρώ. 

α.γ.  Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 880 ευρώ. 

Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται 

για τους υπόχρεους σε τήρηση Β’ κατηγορίας βιβλίων, εκτός από τους ιδρυτές 

Ε.Π.Ε. και Α.Ε. για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται για 

τους υπόχρεους σε τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων. 

β) Βάση Υπολογισµού Νο2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είναι το αντικειµενικό ποσό επί του 

οποίου εφαρµόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριµένες παραβάσεις, 

όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται µε την 

αξία της συναλλαγής ή του στοιχείου ή µέρους αυτών, µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α., κατά περίπτωση. 

γ) Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθµός που κλιµακώνεται ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα της παράβασης και εφαρµόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισµού. 

δ) Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 

επιβαλλόµενο πρόστιµο και εφαρµόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, µε εξαίρεση 

αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2). 

ε) Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο 

πρόστιµο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών. 

στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του 

άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο για κάθε παράβαση. 

3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που 

διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται 

ιδιαίτερο πρόστιµο. 



Ειδικά αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που 

αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο 

πρόστιµο. 

4. Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και 

ανάγονται σε περισσότερες της µιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, 

και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίµου. 

Οι παραβάσεις µη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών 

δικαιολογητικών εγγραφών ή µη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που 

διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι µετά τη 

διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής 

των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. 

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και 

αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, 

επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/ 1992. 

5. Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν: 

α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθµησης ή 

µε επανάληψη αυτής ή 

β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον 

στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα 

βιβλία εµπρόθεσµα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο 

της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη 

διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο, 

γ) για συγκεκριµένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το µη προσήκον φορολογικό 

στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαµβάνει τουλάχιστον τα δεδοµένα του 

προβλεπόµενου, έχει εκδοθεί στον οριζόµενο γι’ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση 

στην περίπτωση που απαιτείται, 

δ) δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον 

προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα, 

ε) δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: 

παράδοσης επιστρεφόµενων αγαθών αξίας µέχρι και οκτακόσια ογδόντα (880) 

ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν 

συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόµενες 

περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής, 



κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. 

και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής, 

στ) έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών 

εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγµατισµός άνευ παραδόσεως των ειδών 

και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης, 

ζ) διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές 

παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των 

βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις 

ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή πλάνη, 

εκτός εάν προηγούµενα έχει γίνει αποδεδειγµένα υπόδειξη από οποιονδήποτε 

φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων 

του Κ.Β.Σ., 

η) πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό 

έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού του 

φόρου στη φορολογία εισοδήµατος και στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν 

περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές µε οποιονδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση τις 

περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των 

άρθρων 68 παρ. 2 του Ν. 2238/1994 και 39 παρ. 3 του Ν. 1642/1986. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη 

εφαρµογή και για τα πρόστιµα του άρθρου αυτού. 

6. Για τις γενικές παραβάσεις λαµβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο1 

(ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρµόζεται ο συντελεστής βαρύτητας µε αριθµητική τιµή ένα (1). 

Κατ’ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται 

ως εξής: 

α) Σε µη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας 

για τους επιτηδευµατίες της Γ’ κατηγορίας ή σε µη τήρηση του ισοζυγίου 

λογαριασµών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου απογραφών, καθώς 

και σε µη σύνταξη ή εκπρόθεσµη σύνταξη του ισολογισµού σε δύο (2) για όλες ή 

µερικές από τις παραπάνω παραλείψεις. 

Σε περίπτωση επιβολής του προστίµου της περίπτωσης αυτής δεν επιβάλλεται 

ιδιαίτερο πρόστιµο για τη µη τήρηση µητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 



β) Σε µη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε 

δύο (2) για κάθε βιβλίο. 

γ) Σε µη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών 

προδιαγραφών, σε δύο (2), ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα 

από αυτά. 

δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών 

στα βιβλία ή στοιχεία, σε δύο (2). 

ε) Σε µη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά µετά από 

προηγούµενη πρόσκληση σε δύο (2) και για καθεµία από τις επόµενες δύο φορές 

σε πέντε (5). 

 

στ) Σε περίπτωση µη καταχώρησης της ποσοτικής καταµέτρησης των 

αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών σε τρία (3). 

 

ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής στοιχείων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 20 µετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσµία υποβολής τους, καθώς 

και στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης αντισυµβαλλοµένων ή ανακριβούς 

καταχώρησης της αξίας σε τρία (3), εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και 

ανακρίβειες αφορούν µεγέθη συνολικής αξίας πάνω από δέκατέσσερις χιλιάδες 

εξακόσια εβδοµήντα τρία (14.673) ευρώ ανά κατάσταση. 

Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, εκτός 

αν ο υπόχρεος µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή 

άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίµου 

υποβάλλει εκπρόθεσµα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά µεγέθη ανά 

κατάσταση είναι µέχρι του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, οπότε εφαρµόζεται 

συντελεστής βαρύτητας ίσος µε τη µονάδα. 

Ο συντελεστής βαρύτητας των προηγούµενων εδαφίων ισχύει και σε 

περίπτωση µη υποβολής του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 ή της 

εκπρόθεσµης υποβολής του, µετά την παρέλευση εξαµήνου από την προθεσµία 

υποβολής. 

   



η) Σε περίπτωση µη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων 

της παραγράφου 5 του άρθρου 10 σε πέντε (5). 

θ) Σε περίπτωση παρεµπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου µε 

θετικές ενέργειες, σε πέντε (5). 

ι) Σε µη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών της Α.Υ.Ο.Ο. 

1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β’) ή σε µη επίδειξη αυτού στο 

φορολογικό έλεγχο µετά από προηγούµενη πρόσκληση σε πέντε (5) για κάθε 

οικοδοµή. 

7. Στο πρόστιµο που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπόκεινται και ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε 

άλλος µισθωτός των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή ο 

νοµικός ή ο λογιστικός ή ο φορολογικός ή ο οικονοµικός σύµβουλος και εν γένει 

κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγµένα συµπράττει στις πράξεις ή στις παραλείψεις 

που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να µην εµφανίζουν την πραγµατική 

κατάσταση. 

Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται και σε εκείνον που υπογράφει τον ισολογισµό 

και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον δεν 

έχει τέτοιο δικαίωµα. 

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειµενικού προστίµου, 

θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρµόζεται η Βάση 

Υπολογισµού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά, έχει αριθµητική τιµή ένα (1). 

α) Η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ.. Ειδικά η µη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισµάτων συνιστά αυτοτελή 

παράβαση ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτού. Ως παράλειψη έκδοσης 

στοιχείου λογίζεται και η µη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία 

παραγγελίας. Κατ’ εξαίρεση η µη έκδοση δελτίων αποστολής από αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θεωρείται γενική παράβαση, επιφυλασσοµένων των 

διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Επίσης, κατ’ 

εξαίρεση η µη έκδοση στοιχείου διακίνησης θεωρείται γενική παράβαση, εφόσον 

έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία στοιχείο αξίας για την ίδια συναλλαγή από 

τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης. 

β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί 



εκ παραδροµής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από 

οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση. 

γ) Η µη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή σε καθένα από τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α’ του ονοµατεπώνυµου ή της επωνυµίας, 

καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, του είδους, της ποσότητας και της 

αξίας ή της αµοιβής. Ειδικά, σε περίπτωση µη αναγραφής του ονοµατεπώνυµου 

στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, όταν αυτές αφορούν πωλήσεις αγαθών, 

εκπιπτόµενες στη φορολογία εισοδήµατος, θεωρείται γενική παράβαση. 

δ) Η µη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, 

εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο των περιπτώσεων α’ και γ’. 

ε) Η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφεροµένων στην προηγούµενη 

περίπτωση, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο της περίπτωσης γ’. 

στ) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής. 

ζ) Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και 

στοιχείου απογραφής. 

Κατ’ εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περιπτώσεων δ’, ε’ 

και στ’ θεωρούνται γενικές µέχρι ποσού συνολικής διαφοράς, κατά περίπτωση, 

οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. 

η) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που 

προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από 

τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 

νόµου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η µη 

καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον έχουν 

εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση. 

θ) Η µη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά 

πενήντα φύλλα (50) φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών 

για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός αν η µη διαφύλαξη 

οφείλεται αποδεδειγµένα σε ανώτερη βία. 

 

ι) Η εκπρόθεσµη εκτύπωση ή εγγραφή σε οπτικό δίσκο κάθε βιβλίου ή 

κατάστασης που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. 



 

ια) Η µη κάλυψη από τα προγράµµατα λογισµικού των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ., ως και η µη τήρηση 

καθεµιάς από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το άρθρο αυτό. 

 

ιβ) Η κάθε µη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο βιβλίο κοστολογίου 

οικοδοµών της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ ΠΟΛ.1039/ 9.3.2006 δαπάνης που 

προσδιορίζει το κόστος της κάθε «οικοδοµής». 

ιγ) Η κάθε µη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου της 

παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992). Στην περίπτωση αυτή ο 

συντελεστής βαρύτητας έχει αριθµητική τιµή δέκα (10). 

ιδ) Η κάθε εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου της 

παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., καθώς και η κάθε ανακριβής υποβολή 

αυτών ως προς την ποσότητα. 

ιε) Η κάθε µη υποβολή ή η εκπρόθεσµη υποβολή των αντιτύπων των 

φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του 

άρθρου 20του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα 

από αυτά 

9. Κάθε φορά που διενεργείται φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνονται 

επαναλαµβανόµενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς, κατά τις 

διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται 

η επιβολή προστίµων µε βάση την κατηγορία βιβλίων, κατά τα οριζόµενα στην 

περίπτωση α’ της παραγράφου 2, το ανώτατο όριο του προστίµου δεν µπορεί να 

υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου το 

δεκαπενταπλάσιο των προστίµων αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων των 

περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου και κατά τη δεύτερη έκδοση 

απόφασης επιβολής προστίµου το τριακονταπλάσιο των προστίµων αυτών, για 

κάθε ως άνω κατηγορία παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της 

διάπραξης των παραβάσεων αυτών δεν ισχύει περιορισµός ως προς το ανώτατο 

όριο αυτών των προστίµων. 

Κατ’ εξαίρεση για µεν τις παραβάσεις των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της 

προηγούµενης παραγράφου το ανώτατο όριο του προστίµου ανά έτος που 

αφορούν αυτές δεν µπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ. 1, για δε 



τις παραβάσεις της περίπτωσης ιγ΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσας. 

10. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για 

τις οποίες εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού Νο2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), όπως ειδικότερα 

προσδιορίζεται στις κατ’ ιδία διατάξεις, µε τις οποίες προσδιορίζεται και η τιµή του 

κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας: 

α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των 

στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη 

της συναλλαγής ή µέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των 

οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 

την αξία της συναλλαγής ή του µέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται 

απόκρυψή της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε τη συνολική της αξία 

και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, 

που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.. 

Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της αξίας της συναλλαγής 

επιβάλλεται το πρόστιµο που ορίζεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, 

κατά περίπτωση. 

Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας 

αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία µιας 

εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε 

καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, µε 

εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω 

πρόστιµο επιβάλλεται µειωµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).  

β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη 

εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή 

εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, 

συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο 

της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη 

περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται 

το πρόστιµο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Αν η αξία 

του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος 

της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µερικώς 

εικονικής αξίας το πρόστιµο της περίπτωσης αυτής, επιβάλλεται µειωµένο κατά 

πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια µείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού 



στοιχείου στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο 

του εκδότη. 

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταµειακή 

µηχανή (φ.τ.µ.) του ν 1809/1988, στις οποίες τα εκτυπούµενα ατοµικά στοιχεία 

του εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, επιβάλλεται πρόστιµο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2, εφόσον οι 

εκδοθείσες αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εµπρόθεσµα στα τηρούµενα βιβλία του 

κατόχου - χρήστη επιτηδευµατία, η δε φ.τ.µ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην 

αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

1809/1988. 

γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες 

εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή µέρος 

αυτής, επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται για την περίπτωση γ’ της 

παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών. 

Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούµενου εδαφίου ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιµο στους αγρότες - 

λήπτες των στοιχείων. 

11. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και των 

περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 8, εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς 

παραβάσεις για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν καταλογίζονται, για την ίδια 

αιτία, όµοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, ανεξάρτητα από το 

αν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται από διαφορετικά πρόσωπα. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως σε κάθε 

περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή 

ή πράξη, καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 8. 

Δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών, 

πλαστών ή νοθευµένων στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιµο της περίπτωσης 

β’ της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγεται 

η παράβαση.  

12. Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε παραβάσεις ή πρόστιµα του 

π.δ/τος 99/1977 - Κ.Φ.Σ. - (ΦΕΚ 34 Α’) ή του π.δ/τος 186/ 1992 - Κ.Β.Σ., 

νοούνται οι παραβάσεις και τα πρόστιµα του παρόντος νόµου. 

 


