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Θέκα: «Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε αλαγθαίνπ ζέκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηωλ παξαγξάθωλ 1 έωο 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 (ΦΔΚ Α’ 201) ωο πξνο ηελ 

επηβνιή ηεο επηεηθέζηεξεο θύξωζεο γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο.» 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 (Α΄ 201) 

«Μέηπα θεπαπείαρ αηόμυν πος απαλλάζζονηαι από ηη ποινή λόγυ τςσικήρ ή διανοηηικήρ 

διαηαπασήρ και άλλερ διαηάξειρ», θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 3, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) λα θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ, 

http://www.aade.gr/
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δεηήκαηα αξκνδηνηήησλ θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ 

παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

2. Σνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ λ. 4389/2016 

(Α΄94) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 1, 2,7, 13, 14, 17 θαη 41, φπσο ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο - λ. 4174/2013 (Α΄170), θαη 

εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ  2, 34, 37, 58, 58 Α παξ.2, 59 θαη 62 απηνχ. 

4. Σεο  κε αξηζκ. πξση. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) Απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» . 

5. Σελ κε αξηζκ. πξση. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 θαη Β' 372) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», φπσο  ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α' ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

6. Σελ κε αξηζ. 1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο  

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

7. Σελ κε αξηζ. πξση. ΓΟΡΓ Α 1115805/ΔΞ 2017/31.7.2017 (Β΄2743), «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο “Με εληνιή Γηνηθεηή” ζε φξγαλα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη. 

8. Σηο απνθάζεηο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αξηζκ. πξση.  ΓΔΛ Α 1009902 

ΔΞ 2014/ 15.01.2014 (Β΄152) «Σχπνο ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ», ΓΔΛ Α 

1055543 ΔΞ 2014/ 01.04.2014 (Β΄874) «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο  πνπ  

εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. γηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ  κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο  

2013», ΓΔΛ Α 1055536 ΔΞ2014/01.04.2014 (Β΄874) «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο 

δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994 (Α΄151)», ΓΔΛ Α 1055438 ΔΞ 

2014/01.04.2014 (Β΄873)  «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηα  πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 101  ηνπ λ.2238/1994 

(Α’151), πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. γηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ κέρξη θαη ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (εθηφο απφ ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα εηζνδήκαηα 

πνπ απέθηεζαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013)», ΓΔΛ Α 1055481 ΔΞ 2014/01.04.2014 
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(Β΄873) «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα 

ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. γηα εηζνδήκαηα 

πνπ απέθηεζαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013», ΓΔΛ Α 1053230 ΔΞ 2014/ 27.03.2014  

(Β΄812) «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (γηα 

θπζηθά πξφζσπα), γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο σο ηελ 31.12.13», ΓΔΛ Α 1053222 

ΔΞ 2014/27.03.2014 (Β΄812)  «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα  πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4  ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ λ.2238/1994 

(Α’151), γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο σο ηελ 31.12.13», ΓΔΛ Α 1044111 ΔΞ 

2014/07.03.2014 (Β΄759) « Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ», ΓΔΛ Α 

1036829 ΔΞ 2014/25.02.2014 (Β'550) «Σχπνο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α.», ΓΔΛ Α 1055541 ΔΞ 2014/01.04.2014 (Β΄874)  «Σχπνο νξηζηηθήο 

πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 101  ηνπ λ.2238/1994 (Α΄151), πνπ  εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. γηα 

εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (εθηφο απφ ηξαπεδηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ  κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο  

2013)» θαη θάζε άιιε απφθαζε πνπ νξίδεη ηνλ ηχπν ηεο πξάμεο δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, πνπ αθνξά ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ., γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

9. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαζψο θαη θάζε αλαγθαίνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  παξαγξάθσλ 

1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 γηα πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο έσο θαη 

ηελ 31.12.2013.  

10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

Άξζξν 1 

α. ε πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 201), φπνπ αλαθέξεηαη 

πξφζζεηνο θφξνο ή πξφζζεηα ηέιε, λνείηαη ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη θαη’ εθαξκνγή 

ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. 
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β.   ε πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη σο άλσ 

νξηδφκελεο δηαηάμεηο, επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ «ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 ηνπ λ. 

4509/2017» ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο, ην νπνίν θαη ζπληζηά 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθείσλ πξάμεσλ. 

γ. Σν ζρεηηθφ «ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 ηνπ λ.4509/2017» ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. / Διεγθηηθνχ Κέληξνπ, ηνλ ππνδηεπζπληή ειέγρνπ, ηνλ επφπηε 

ειέγρνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. 

 

Άξζξν 2 

α. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017, έρνπλ εθαξκνγή απφ 

1.1.2018 επί ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε παξάγξαθν 2,  θαηφπηλ 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο - αλέθθιεηεο δήισζεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, εληφο κελφο απφ 

ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, δηελεξγεί ηε ζρεηηθή εθθαζάξηζε επί ηεο πξάμεο, ζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηεηθέζηεξε θχξσζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη 

θνηλνπνηεί ζηνλ θνξνινγνχκελν. Όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, δηελεξγείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή βεβαίσζε ηεο επηπιένλ νθεηιήο ή έθπησζε ηνπ επηπιένλ πνζνχ πνπ 

έρεη βεβαησζεί. 

β. Καηά ηελ εθθαζάξηζε πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ν 

πξφζζεηνο θφξνο ή ηέινο κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ν ηφθνο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ., ππνινγίδνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνβιεπφκελεο αίηεζεο - αλέθθιεηεο δήισζεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο. 

γ. ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο βεβαίσζεο, γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

ΚΦΓ.  

δ. ε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο πξάμεο απφ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο ηεο νπνίαο έρεη 

αλαζηαιεί ή έρεη παχζεη ε ιεηηνπξγία ή απφ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηεο νπνίαο έρεη 

θαηαξγεζεί ην Σκήκα Διέγρνπ, ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017, αίηεζε - αλέθθιεηε δήισζε αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε αξκνδηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο.  
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Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

 

 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α    Γ Ι Α Ν Ο Μ Η  

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄. 

2. Τπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ. 

3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ. 

4. Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζή ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ κφλν νη αξηζ. 1 θαη 4 

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ 

3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ (κφλν νη αξηζ. 1 θαη 6) 

4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ (εθηφο αξηζ. 4, 10, 11)  

5. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (κφλν αξηζ. 1 θαη 4) 

6. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

7. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή. 

2. Γξαθείν Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 

3. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.  

4. Γηεχζπλζε Διέγρσλ 

5. ΓΖΛΔΓ ηκήκαηα (Θ΄, Γ΄) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

 

 

«ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 λ.4509/2017» 

(Ωο αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο κε αξηζκ. …………. νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ) 

 

Σν πνζφ πξφζζεηνπ θφξνπ ή ηέινπο  / πξνζηίκνπ
1
 πνπ επηβάιιεηαη κε ηελ παξνχζα νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ…………………..……………
2
  πξνέθπςε θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ  λ.4509/2017 γηα ηελ επηβνιή ηεο επηεηθέζηεξεο θχξσζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ νηθεία έθζεζε 

ειέγρνπ.  

 

 (Α) (Β) (Γ) (Γ)=(Β)+(Γ) 
ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ ΚΤΡΩΗ 

ΜΔΣΑΞΤ (Α) θαη (Γ) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Ν.2523/1997 
ΑΡΘΡΟ 58 ή 58

 
Α 

παξ.2  ή  59 ΚΦΓ 
ΣΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΤ 

53 ΚΦΓ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

ΠΑΡ….ΑΡΘΡ…
….. Ν…………. 

ΠΡΟΘΔΣΟ 
ΦΟΡΟ/ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

     

ΠΡΟΘΔΣΑ 
ΣΔΛΗ/ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

 

 

 

    

 

 

Ο Πξνϊζηάκελνο   Ο Τπνδηεπζπληήο                     Ο Δπόπηεο                 Ο    Διεγθηήο 

 

………………… 

Ζκεξνκελία/ Τπνγξαθή 

 

 

 

 

1.
Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 

2
 πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε : εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θ.ιπ. 

ΑΔΑ: ΨΩΛΖ46ΜΠ3Ζ-Τ4Ρ
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