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ΤΙ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ; 

Αμέσως μετά την υποβολή των δηλώσεων γίνεται από  την Δ.Ο.Υ. ένας πρόχειρος έλεγχος, 
κυρίως  για  να  διαπιστωθεί  ότι  τα  δηλωθέντα  ποσά  εισοδήματος,  οι  εκπτώσεις  από  το 
εισόδημα ή τον φόρο συνοδεύονται από νόμιμα δικαιολογητικά και ότι δεν έγιναν αθροιστικά 
ή πολλαπλασιαστικά  λάθη. 

Μετά  τον  έλεγχο  και  τη  διόρθωση  τυχόντων  λαθών,  το  ένα  αντίτυπο  της  δήλωσης 
αποστέλλεται στο ΜΗΚΥΟ  για εκκαθάριση και στη συνέχεια γίνεται αποστολή του  οικείου 
εκκαθαριστικού στον φορολογούμενο, όπου του επισημαίνονται τα ποσά των δόσεων και το 
πότε θα καταβληθεί ο φόρος. 

Ποια λάθη διορθώνονται από τη Δ.Ο.Υ. (άρθρο 66 παρ.2 Ν.2238/1994); 
α) όταν δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά 
Ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  κατά  τον  υπολογισμό  και  την 
εκκαθάριση του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί 
στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων 
ή  εκπτώσεων  του  εισοδήματος ή  του φόρου ή διαμορφώνουν  το αφορολόγητο ποσό ή  την 
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία 
που  αποδεικνύουν  άμεσα  τη  συνδρομή  των  προϋποθέσεων,  με  βάση  όσα  ορίζονται  στις 
κείμενες διατάξεις. 
β) αριθμητικά λάθη 
Αριθμητικά  λάθη  στις  αθροίσεις  και  στις  μεταφορές,  καθώς  και  αναριθμητισμοί,  που 
αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου, διορθώνονται οίκοθεν 
από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του. 
Σημειώνουμε ότι πέρα των λαθών που προβλέπονται ανωτέρω, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. δεν 
έχει  δικαίωμα  να  προβεί  σε  περαιτέρω  διορθώσεις  ποσών.  Πρέπει  να  καλέσει  τον 
φορολογούμενο να κάνει ο ίδιος την διόρθωση ή να προσκομίσει στοιχεία. 

Πότε είναι υπόχρεος καταβολής φόρου ο φορολογούμενος; 
Στις  περιπτώσεις  που  από  την  εκκαθάριση  των  αρχικών  ή  συμπληρωματικών  δηλώσεων 
φορολογίας  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων,  που  κατοικούν  στην  αλλοδαπή,  προκύπτει 
ποσό για καταβολή, αυτή μπορεί να γίνει: 
α)  από  τον  ίδιο  υπόχρεο,  με  την  αποστολή  τραπεζικής  επιταγής,  σε  διαταγή  της 
συγκεκριμένης  Δ.Ο.Υ.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ως  ημερομηνία    καταβολής,  λογίζεται  η 
ημερομηνία παραλαβής της επιταγής από τη Δ.Ο.Υ. 
β) από οποιοδήποτε πρόσωπο με μετρητά ή επιταγή. 
Τονίζεται ότι,  αν  το ποσό  του οφειλόμενου φόρου  είναι πάνω από 750  ευρώ καταβάλλεται 
μόνο με επιταγή εις διαταγήν  Ελληνικού Δημοσίου. 
Σε  περίπτωση  πιστωτικού  υπολοίπου  ο  φόρος  επιστρέφεται  στον  φορολογούμενο  μετά  την 
εκκαθάριση σύμφωνα με την ΠΟΛ.1275/27.11.2001 αποφ. Υπ. Οικον., ήτοι: 

1.  Χρεωστικό υπόλοιπο δήλωσης συμψηφίζεται οίκοθεν με τον τυχόν πιστωτικό ποσό που 
προκύπτει κατά την εκκαθάριση.
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2.  Το ποσό  του χρεωστικού υπολοίπου κατά  το  τμήμα που καλύπτεται από πιστωτικό και 
συμψηφίζεται, μειώνεται κατά το ποσό της έκπτωσης  που χορηγείται κατά την εξόφληση του 
χρέους. 
Σημείωση:  Από  το  οικ.  Έτος  2007  έκπτωση  εφ’  άπαξ  καταβολής  χορηγείται.  μόνο  σε 
ηλεκτρονική υποβολή. 

3.  Τα  τελικά  πιστωτικά  επιστρέφονται  στους  δικαιούχους  μέσω  των  τραπεζών  που  έχει 
δηλώσει ο φορολογούμενος. 

4.  Σε  περίπτωση  που  από  την  εκκαθάριση  προκύπτει  ποσό  για  επιστροφή,  οι  δικαιούχοι 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες Α΄ και Β΄: 

Α΄  κατηγορία  εντάσσονται  όσοι  έχουν  επιστρεφόμενο  φόρο  από  3  –  1.500  ευρώ  και 
προέκυψε  από  συμψηφισμό  παρακρατηθέντων  και  προκαταβληθέντων  φόρων.  Σε  αυτούς 
εκδίδεται και αποστέλλεται μαζί με το εκκαθαριστικό και ειδοποίηση επιστροφής φόρου. 

Β΄  κατηγορία  συμπεριλαμβάνονται  όσοι  δεν  υπάγονται  στην  Α  ́ κατηγορία.  Γι’  αυτούς  θα 
γίνεται  επιστροφή  ή  συμψηφισμός  με  άλλα  τυχόν  χρέη  τους  μετά  από  σχετικό  έλεγχο  του 
επιστρεφόμενου ποσού. 

Γίνεται αμφισβήτηση του εκκαθαριστικού σημειώματος (άρθρο 66 παρ.2 Ν.2238/1994); 

Το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου, που εκδίδεται με 
βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο 
με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου μέχρι 31/12 του οικείου έτους. Αν ο φορολογούμενος λάβει 
το σημείωμα μετά την 31/12 το αμφισβητεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή 
του. Η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται. 

Πότε γίνεται ανάκληση της δήλωσης; 

Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων μετά την υποβολή της 
δήλωσης διαπιστώνουν  ότι έκαναν κάποιο λάθος,  ή ότι δεν δικαιολόγησαν τεκμήρια ενώ 
είχαν στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει 
ανακλητική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.2238/94. 
Κατ’ αρχήν η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για 
λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της 
απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. 
Η  ανάκληση  ενεργείται  με  την  υποβολή  δήλωσης  μέσα  στο  οικείο  οικονομικό  έτος  στον 
προϊστάμενο  της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με  την οποία ανακαλείται φορολογητέα 
ύλη  ή  τεκμαρτή  και  πραγματική  δαπάνη  ή  οποιοδήποτε  προσδιοριστικό  της  δαπάνης 
στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. 
Στην  περίπτωση  απόρριψης  της  ανάκλησης  επιδίδεται,  από  τον  προϊστάμενο  της  δημόσιας 
οικονομικής  υπηρεσίας,  με  απόδειξη,  γνωστοποίηση  αυτής  στο  φορολογούμενο,  ο  οποίος 
μπορεί να  την προσβάλει προσφεύγοντας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την 
επίδοση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. 
Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, 
ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στο 
φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου 
οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα σε προθεσμία εξήντα 
(60)  ημερών  από  την  επίδοση  κατά  της  γνωστοποίησης  αυτής  ενώπιον  του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται 
κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. 
Αν  ο  φορολογούμενος  λάβει  το  εκκαθαριστικό  σημείωμα  μετά  την  31η  Δεκεμβρίου  του 
οικείου οικονομικού έτους, η ανάκληση γίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. 
Ανάκληση  δήλωσης  με  σκοπό  την  ανατροπή  οριστικής  και  αμετάκλητης  φορολογικής 
εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.
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Οι διατάξεις αυτές περί ανακλητικής δήλωσης ισχύουν και όταν η δήλωση του υπόχρεου έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, η υποβολή όμως της δήλωσης με επιφύλαξη ή της 
ανακλητικής γίνεται χειρόγραφα. 
Εάν  το  λάθος  οφείλεται  στην  υπηρεσία  τότε  ο  φορολογούμενος  δεν  έχει  υποχρέωση  να 
καταβάλει  τον  φόρο  του  λανθασμένου  εκκαθαριστικού  αλλά  θα  περιμένει  να  γίνει  η  νέα 
εκκαθάριση  για  να  καταβληθεί  ο  κανονικός  φόρος.  Αν  όμως  οφείλεται  σε  λάθος  δικό  του 
πρέπει να καταβάλει τον φόρο και όταν γίνει η εκκαθάριση να του επιστραφεί. 

Πως γίνεται υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη (άρθρο 61 παρ. 5 Ν.2238/1994); 
Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  αμφιβολίες  σχετικά  με  την  υποχρέωση  επίδοσης 
δήλωσης  για  ορισμένα  στοιχεία  φορολογητέας  ύλης,  παρέχεται  το  δικαίωμα  της 
υποβολής δήλωσης στην οποία γίνεται ρητή γι΄ αυτό επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι 
ειδική  και  αιτιολογημένη. Κάθε  γενική  και  αόριστη  επιφύλαξη  θεωρείται  ανύπαρκτη  και 
δεν  επιφέρει  κανένα  αποτέλεσμα.  Ο  προϊστάμενος  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας 
υποχρεούται  να  απαντήσει  στην  επιφύλαξη  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης ως ακολούθως: 
α) να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για το οποίο 
έγινε η επιφύλαξη, 
β) να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό στο φορολογούμενο με ιδιαίτερη 
ανακοίνωση,  την  οποία  θα  του  επιδώσει  με  απόδειξη  ή  με  το  κοινοποιούμενο  για  άλλες 
ανακρίβειες της δήλωσης φύλλο ελέγχου ή με το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε μετά από τη 
διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επέλθει διοικητική επίλυση της διαφοράς, ο 
φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει από το διοικητικό πρωτοδικείο, είτε με την προσφυγή 
που ασκεί για τυχόν άλλες διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο είτε με αυτοτελή αίτηση 
που  υποβάλλεται  μέσα  στην  προθεσμία  για  την  υποβολή  της  προσφυγής,  τη  διαγραφή  του 
ποσού  της  φορολογητέας  ύλης  για  την  οποία  έγινε  η  επιφύλαξη.  Η  συζήτηση  για  την 
προσφυγή  ή  την  αίτηση  αυτή  ενώπιον  του  διοικητικού  πρωτοδικείου  προσδιορίζεται,  κατά 
προτίμηση,  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  το  αργότερο  από  την  κατάθεση  της  προσφυγής  ή  της 
αίτησης. 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ 
Ή ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; 

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόστιμα και ποινές. 
Πρόσθετοι φόροι 

Σύμφωνα με  το  άρθρο  1  του Ν.2523/97  τα  ποσοστά  πρόσθετων φόρων  από  1.1.2005  και 
μετά προσδιορίστηκαν ως εξής: 

Ποια είναι τα ποσοστά πρόσθετων φόρων στη φορολογία εισοδήματος; 
Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την 
πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου. 

α) υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 
ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης. 
Το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι 100%. 

β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, 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. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι 200%. 

γ)  δεν  υποβάλει  δήλωση,  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.  Το  ποσοστό  αυτό  μπορεί  να  φθάσει  μέχρι  200%. 
(Βλέπε πίνακας Νο 1)
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Ποια είναι τα ποσοστά πρόσθετων φόρων σε ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους; 
Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους 
και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων 
ορίζονται  σε  ενάμισι  τοις  εκατό  (1,50%)  για  την  εκπρόθεσμη  δήλωση,  σε  τρία  τοις  εκατό 
(3%)  για  την  ανακριβή  δήλωση  και  σε  τριάμισι  τοις  εκατό  (3,50%)  για  τη  μη  υποβολή 
δήλωσης. 
Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι επιβάλλονται τόσο στην προσωρινή όσο και στην εκκαθαριστική 
δήλωση, καθώς και στις δηλώσεις αποθεμάτων των παραγράφων 11 και 12 των άρθρων 39 
και  41  αντίστοιχα  του  ν.1642/1986  (ΦΕΚ 125 Α).  Απαγορεύεται  η  με  οποιαδήποτε  τρόπο 
επίρριψη  του  πρόσθετου  φόρου  από  τον  υπόχρεο  σε  παρακράτηση  στον  πραγματικό 
φορολογούμενο. 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταλογίζεται στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα 
Φ.Π.Α.  που  έτυχαν  επιστροφής  χωρίς  να  τον  δικαιούνται,  (αγρότες  ειδικού  καθεστώτος) 
υπόκειται  σε  πρόσθετο  φόρο  που  ορίζεται  στο  πρώτο  εδάφιο  για  την  ανακριβή  δήλωση. 
(Βλέπε πίνακας Νο 2) 

Οι πρόσθετοι φόροι εφαρμόζονται και σε απόδοση φόρου χωρίς δήλωση; 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού (άρθρο 1) εφαρμόζονται και όταν από την κείμενη νομοθεσία 
προβλέπεται  απόδοση  φόρου  εντός  ορισμένης  προθεσμίας  χωρίς  την  υποβολή  δήλωσης, 
οπότε  ως  εκπρόθεσμη  δήλωση  νοείται  η  εκπρόθεσμη  απόδοση  του  φόρου,  ως  ανακριβής 
δήλωση νοείται η ελλιπής απόδοση του φόρου και ως μη δήλωση θεωρείται η μη απόδοση 
του φόρου που οφείλεται. Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για 
τα  τέλη  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  που  καταβάλλονται  με  ειδικό  σήμα  και  το  τέλος 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. 

Ποια δήλωση θεωρείται ανακριβής; 
Ανακριβής  δήλωση  θεωρείται  η  δήλωση  στην  οποία  μεταξύ  του  φόρου  που  προκύπτει  με 
βάση  τα  όσα  δηλώθηκαν  με  αυτή  και  του  φόρου  που  καταλογίζεται  υφίσταται  διαφορά, 
ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται αυτή. 

Πως  υπολογίζεται    η  ανακρίβεια  όταν  έχει  υποβληθεί    εκπρόθεσμη  συμπληρωματική 
δήλωση; 
Όταν έχει υποβληθεί εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, ως φόρος που προκύπτει με τη 
δήλωση  θεωρείται  το  συνολικό  ποσό  φόρου  αρχικής  και  συμπληρωματικής  δήλωσης.  Σε 
περίπτωση  καταλογισμού  ποσού  φόρου  μετά  από  έλεγχο,  ο  πρόσθετος  φόρος  ανακρίβειας 
επιβάλλεται στη διαφορά του φόρου μεταξύ του ποσού που προκύπτει με την αρχική συν τη 
συμπληρωματική δήλωση και του ποσού του φόρου που από έλεγχο καταλογίζεται. 

Ανακρίβεια σε μερικό συμβιβασμό; 
Σε  περίπτωση  μερικής  διοικητικής  επίλυσης  της  διαφοράς,  για  τον  προσδιορισμό  της 
ανακρίβειας  επί  της  τυχόν  επιπλέον  διαφοράς  που  προσδιορίζεται  από  το  δικαστήριο, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογητέα ύλη 
που προσδιορίσθηκε από το δικαστήριο και του φόρου που αναλογεί στη φορολογητέα ύλη 
που προέκυψε από τη μερική διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

Πότε δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος; 
Πρόσθετος  φόρος  δεν  επιβάλλεται  εφόσον  ο  φορολογούμενος  ακολούθησε  τις  εγκυκλίους 
του υπουργείου Οικονομικών ή έγγραφες θέσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής αναφορικά 
με τη φορολογική του υποχρέωση. Ο φορολογούμενος πάντως δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις 
άνω  εγκυκλίους  ή  έγγραφα,  εφόσον  δόθηκε  από  το  ΣτΕ  αντίθετη  ερμηνεία  στις  σχετικές
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διατάξεις  της  φορολογικής  νομοθεσίας.  Στην  τελευταία  περίπτωση  η  φορολογική  αρχή 
επιβάλλει πρόσθετο φόρο μετά την ανάκληση των πιο πάνω εγκυκλίων ή εγγράφων. 

Ποιος είναι ο χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων;(Άρθρο 2 Ν.2523/97) 
(Ερμηνευτική ΠΟΛ. 1007/17.1.2005) 
Τα  ποσοστά  πρόσθετων  φόρων  υπολογίζονται  από  την  επόμενη  ημέρα    της  λήξης  της 
προθεσμίας για δήλωση μέχρι: 
α) την έκδοση της οικείας καταλογιστικής πράξης, 
β) της έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, 
γ) υπογραφής του συμβιβασμού. 
Συμβιβασμός 
Όταν  η  διαφορά  λυθεί  με  συμβιβασμό  (διοικητικό,  ή  δικαστικό)  τότε  η  προσαύξηση  που 
υπολογίζεται πάνω στο ποσό του συμβιβασμού, μειώνεται στα 2/3 αυτής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕ ΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΚ ΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
(Ε ΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,  Κ ΕΦΑΛΑΙΟΥ  κ .λπ. ) 

Εκπρόθεσμου 
υποβολής 
δήλωση 

Ανακριβους Δήλωσης  Μη Δήλωσης 

Σχετικές 
διατάξεις 

Έλεγχος  Συμβιβασμός  Έλεγχος  Συμβιβασμός 

Για κάθε μήνα 
καθυστέρησης 
1,5% και 
φτάνει μέχρι 
200% 

3% μέχρι 
300%  Στα 2/3 

3,5% 
μέχρι 
300% 

στα 2/3 

Άρθρα 1,2 
ν.2523/97 από 
1.1.97 έως 
31.12.03 

Για κάθε μήνα 
καθυστέρησης 
1,5% και 
φτάνει μέχρι 
200% 

3% μέχρι 
300% 

Η προσαύξηση 
μειώνεται στα 
2/3 της 
οριστικής 

3,5% 
μέχρι 
200% 

Η 
προσαύξηση 
μειώνεται στα 
2/3 της 
οριστικής 

Άρθρα 1, 2 
ν.2523/97 
όπως 
τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 40 
ν.3220/04 από 
1.1.04 έως 
31.12.04 

Για κάθε μήνα 
καθυστέρησης 
1% και φτάνει 
μέχρι 100% 

2% μέχρι 
200% 

Η προσαύξηση 
μειώνεται στα 
2/3 της 
οριστικής 

2,5% 
μέχρι 
200% 

Η 
προσαύξηση 
μειώνεται στα 
2/3 της 
οριστικής 

Άρθρα 1, 2 
ν.2523/97 
όπως 
τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 40 
ν.3296/04 
εφαρμόζονται 
από 1.1.2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Νο 2 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚ ΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΕΠΙΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ,  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Κ ΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚ ΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 

Εκπρόθεσμου 
υποβολής 
δήλωση 

Ανακριβούς Δήλωσης  Μη Δήλωσης 
Σχετικές 
διατάξεις 

Έλεγχος  Συμβιβασμός  Έλεγχος  Συμβιβασμός 

2,5% για κάθε 
μήνα 
καθυστέρησης 
και φτάνει 
μέχρι 200% 

Επί της 
διαφοράς 
δήλωσης και 
ελέγχου 4,5% 
για κάθε 
μήνα από την 
επόμενη 
μέρα της 
προθεσμίας 
υποβολής της 
δήλωσης 
μέχρι 
οριστικοποίη 
σης. Φθάνει 
μέχρι 300% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

5% για κάθε 
μήνα 
ολόκληρου 
του ποσού 
από την 
επόμενη 
μέρα που 
έληξε η 
προθεσμία 
υποβολής 
της δήλωσης 
μέχρι 300% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

Άρθρα 1, 2 
ν.2523/1997. 
Εφαρμόζονται 
από 1.1.1998 
έως 
31.12.2003 

2,5% μέχρι 
100% 

4,5% μέχρι 
200% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

5% μέχρι 
200% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

Άρθρα 1, 2 
ν.2523/1997 
όπως 
τροποποιήθη 
κε με το 
άρθρο 40 
ν.3220/2004. 
Εφαρμόζονται 
από 1.1.2004 
έως 31.12.04 

1,5% μέχρι 
100% 

3% μέχρι 
200% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

3,5% μέχρι 
200% 

Στα 2/3 της 
προσαύξησης 

Άρθρα 1,2 
ν.2523/1997. 
Εφαρμόζονται 
απο 1.1.2005 

Ανάλογη Εφαρμογή 
Άρθρο 3 Ν.2523/97 

Οι  ανωτέρω  διατάξεις  των  άρθρων  1,2  του  ν.2523/1997  εφαρμόζονται  ανάλογα  και  για  τα 
τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου. Επίσης εφαρμόζονται: 
α) Για τέλη εκσυγχρονισμού αεροδρομίων 
β) Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ 
γ) Εισφορά δακοκτονίας 
δ) Εισιτήρια Καζίνο 
ε) Κάθε τέλους υπέρ τρίτων που αποδίδεται στο Δημόσιο. 

Πρόστιμα 
Άρθρο 4 Ν.2523/97 

1. Σε κάθε παράβαση των υποχρεώσεων της φορολογικής νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο 
1171170  ευρώ.  Προσοχή!  Το  πρόστιμο  επιβάλλεται  όταν  δεν  προβλέπεται  η  επιβολή 
πρόσθετου φόρου. Π.χ. η μη υποβληθείσα δήλωση ή εκπρόθεσμη είναι αφορολόγητη.
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2. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν ΑΦΜ  ή ΑΦΜ που ανήκει σε άλλο 
πρόσωπο υπόκειται σε πρόστιμο από 1.1.2002 σε 4.400 ευρώ. 

Άρθρο 10 Ν.2523/97 
Κυρώσεις σε μη δήλωση εισοδήματος από ακίνητα 

Στέρηση του δικαιώματος: 
α) Για αγωγή εξώσεως 
β) Να παραχωρήσουν υποθήκη 
γ) Να πάρουν στεγαστικό δάνειο 
δ) Σε εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα  ακαθάριστα 
έσοδα επί συντελεστή 50%, εφόσον ζητηθεί πιστοποιητικό μέσα σε τρεις μήνες 
από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης . 

Άρθρο 11 Ν.2523/97 
Κυρώσεις για όσους δεν δηλώνουν  εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν δικαιούνται: 
α) Να εισπράξουν ΦΠΑ άνω των 1000 ευρώ 
β) Να πάρουν επιδοτήσεις άνω των 1500 ευρώ για φυτική παραγωγή  και 2250 
ευρώ για ζωική παραγωγή. 

γ) Να πάρουν άδεια να πωλούν πλανοδίως ή σε λαϊκές 
δ) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου 
ε) Να μεταβιβάσουν την κυριότητα γεωργικής γης. 
Οι μη κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν δικαιούνται: 
αα) να εισπράξουν επιδοτήσεις 
ββ) να εισπράττουν αποζημίωση γεωργικής παραγωγής 
γγ) να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου 
δδ) να μεταβιβάσουν αγροτική γη 

Άλλες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με τα άρθρα του Ν.2523/97 

Άρθρο 14 
Διασφάλιση των συμφερόντων του 

Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής 
Ποινές  για μη απόδοση ή παρακράτηση ΦΠΑ άνω των 150.000  ευρώ ή 300.000  ευρώ για 
πλαστά εικονικά στοιχεία και διαδικαστικά. 
(Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διασφάλιση του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής η οποία 
διαπιστώνεται με ειδική έκθεση ελέγχου.) 

Άρθρο 15 
Λοιπές διοικητικές κυρώσεις 

Κυρώσεις σε μικρότερη φοροδιαφυγή, μετά από οριστικοποίηση εγγραφής λόγω μη άσκησης 
προσφυγής. 

Άρθρο 17 
Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης στην φορολογία εισοδήματος 
Ποινές σε απόκρυψη εισοδήματος και αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων 

Άρθρο 18 
Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή 

απόδοση ΦΠΑ παρακρατούμενων φόρων, τελών, εισφορών
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Άρθρο 19 
Αδίκημα φοροδιαφυγής για έκδοση ή αποδοχή 

πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων 
Φυλάκιση, κλείσιμο καταστήματος 

Άρθρο 20 
Αυτουργοί και συνεργοί 

Ποιοι θεωρούνται αυτουργοί και συνεργοί 
α) στις Α.Ε. 
β) στις Ο.Ε. Ε.Ε. 
γ) στις συνεταιριστικές 
δ) στις κοινοπραξίες, κοινωνίας, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς 
ε) στις αλλοδαπές γενικά 
στ) Συνεργοί θεωρούνται οι λογιστές 
ζ) Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί  τιμωρούνται εφ’ όσον η διαπράττει  του αδικήματος 
έγινε  εάν  των  ημερών  τους  και  εφ’  όσον  αποδεικνύουν  ότι  γνωρίζουν  την  διάπραξη  του 
αδικήματος 

Άρθρο 21 
ΠροσφυγήΠοινική δίωξηΠαραγραφή 

Εκδίκαση προσφυγής κατά προτίμηση αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη, διαδικαστικά. Συναφής 
διάταξη άρθρο 40 παρ. 3  Ν.3220/04 
(Ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπόχρεου του χρέους). 

Σε εκπρόθεσμη καταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται προσαύξηση 1 %  για κάθε 
μήνα καθυστέρησης και φθάνει μέχρι 100%  (άρθρο 6 ΚΕΔΕ) 

Προσοχή  Για να μάθουμε σε ποιο στάδιο  εκκαθάρισης βρίσκετε η δήλωσή μας πρέπει  να 
πάρουμε τον αριθμό τηλεφώνου 2129559999.


