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Θέκα: «Καζορηζκός δεηεκάηωλ προζεζκηώλ, θαηαβοιής, αρκοδηοηήηωλ θαη θάζε 

αλαγθαίοσ ζέκαηος γηα ηελ εθαρκογή ηες παραγράθοσ 2 ηοσ άρζροσ 398 ηοσ 

λ.4512//2018 (Α΄5), ως προς ηελ κείωζε ηωλ προζηίκωλ ή ηωλ πρόζζεηωλ 

θόρωλ.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 398 ηνπ λ.4512//2018, «Ρςθμίζειρ για ηην εθαπμογή ηυν 

διαπθπυηικών μεηαππςθμίζευν ηος Ππογπάμμαηορ Οικονομικήρ Πποζαπμογήρ και άλλερ 

διαηάξειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ,  κε ηηο νπνίεο 

εμνπζηνδνηείηαη ν Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) λα 

http://www.aade.gr/
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θαζνξίδεη δεηήκαηα πξνζεζκηψλ, θαηαβνιήο, αξκνδηνηήησλ θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

β) Σσλ  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.  

γ) 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. 

δ) Σνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο - λ.4174/2013 (Α΄170), θαη εηδηθφηεξα ησλ 

άξζξσλ  2, 37, 41, 58, 58 Α παξ.2, 59 , 62 θαη 63 απηνχ. 

ε) Σεο αξηζκ. πση. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) Απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οπγανιζμόρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Εζόδυν (Α.Α.Δ.Ε.)» . 

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

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν 

ζηον Γενικό Γπαμμαηέα ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημοζίυν Εζόδυν ηος Υποςπγείος 

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

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

3. Σελ αξηζ. 1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Επιλογή 

και διοπιζμόρ Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημοζίυν Εζόδυν ηος 

Υποςπγείος Οικονομικών», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο  

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016 θαη ηελ αξηζ. 39/3 ηεο 30-11-2017 

(Τ.Ο.Γ.Γ. 689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ «Ανανέυζη ηηρ θηηείαρ ηος Διοικηηή ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν Εζόδυν». 

4. Σελ ΠΟΛ. 1214/22.12.2017 (Β΄4618) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ και κάθε αναγκαίος θέμαηορ, για ηην 

εθαπμογή ηυν παπαγπάθυν 1 έυρ 3 ηος άπθπος 49 ηος ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α΄201) υρ 

ππορ ηην επιβολή ηηρ επιεικέζηεπηρ κύπυζηρ για θοπολογικέρ παπαβάζειρ» 

5. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο  ηεο νθεηιήο γηα ηε κείσζε ηνπ 

επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ ή ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 398 ηνπ λ. 4512//2018 (Α΄5), θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ ζέκαηνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ.   

6. 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.). 
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Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

Άρζρο 1 

1. Ωο πξνθχπηνπζα νθεηιή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4174/2013 ζεσξείηαη ην ηειηθφ πνζφ ηεο, αλά θαηαινγηζηηθή πξάμε, 

νξηδφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηε κείσζε θαηά πνζνζηφ 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ ή πξφζζεησλ θφξσλ θαη’ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013.  

2. Αξκφδηνο Πξντζηάκελνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ν 

Πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε. ε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο πξάμεο 

απφ Πξντζηάκελν ππεξεζίαο ηεο νπνίαο έρεη παχζεη ή αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ή απφ 

Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηεο νπνίαο έρεη θαηαξγεζεί ην ηκήκα Διέγρνπ, αξκφδηνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε αξκνδηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κείσζεο ηνπ πξνζηίκνπ ή ηνπ πξφζζεηνπ 

θφξνπ, ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο εθδίδεη αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο (Α.Φ.ΔΚ.), θαηφπηλ 

αίηεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξνέβε ζε εμφθιεζε ηεο πξνθχπηνπζαο νθεηιήο θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη 

ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμφθιεζεο απηήο.  

     

Άρζρο 2 

1. Σα πξφζηηκα ή νη πξφζζεηνη θφξνη ζε πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 398 ηνπ λ.4512/2018, πνπ θνηλνπνηνχληαη 

ζηνλ θνξνινγνχκελν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

(17.1.2018), κεηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο, εθφζνλ απηφο ππνβάιιεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο αλέθθιεηε θαη αλεπηθχιαθηε δήισζε απνδνρήο ηεο πξάμεο δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη θαηαβάιιεη ηελ πξνθχπηνπζα νθεηιή εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ.  

2. Δμαηξεηηθά επί πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

εθφζνλ, κε ηελ ππνβνιή ηεο αλέθθιεηεο θαη αλεπηθχιαθηεο δήισζεο απνδνρήο ηεο 

πξάμεο, ζπληξέρεη θαη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 γηα ηελ επηεηθέζηεξε θχξσζε, ε νξηδφκελε ζην δεχηεξν εδάθην 
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ηεο πεξίπησζεο α’ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απφθαζεο Γηνηθεηή ΑΑΓΔ 

ΠΟΛ.1214/2017εθθαζάξηζε, δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ 

ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4174/2013 , ήηνη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ. 

3. ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηνπ ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ήηνη ζηηο 17.1.2018, έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε – αλέθθιεηε δήισζε 

αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017, ην 

πξφζηηκν ή ν πξφζζεηνο θφξνο κεηψλεηαη ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) απηνχ, εθφζνλ ε 

πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο νξηδφκελεο ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Απφθαζεο Γηνηθεηή ΑΑΓΔ ΠΟΛ. 1214/2017 εθθαζάξηζεο. Δηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζηηο νπνίεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λ.4512/2018, ήηνη ζηηο 17.1.2018, έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ε σο άλσ εθθαζάξηζε, ην 

πξφζηηκν ή ν πξφζζεηνο θφξνο κεηψλεηαη ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%), εθφζνλ ε 

πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4512/2018. 

4. ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, δελ έρεη 

ππνβιεζεί ε αίηεζε – αλέθθιεηε δήισζε αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 49  ηνπ λ.4509/2017 θαη ππνβάιιεηαη αίηεζε – αλέθθιεηε δήισζε ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, 

δηελεξγείηαη θαηαξράο εθθαζάξηζε, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017, θαη ην πξφζηηκν ή ν πξφζζεηνο θφξνο, θαηά πεξίπησζε, 

κεηψλεηαη ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%), εθφζνλ ε πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εθθαζάξηζεο. 

5. ηηο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί ζηνλ 

θνξνινγνχκελν θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ λ.4174/2013 θαη α) εθδφζεθαλ απφ 1/1/2018 κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 ή β) κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη ηα 

πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 58, 58A παξάγξαθνο 2 ή 59 ηνπ ΚΦΓ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

έθδνζήο ηνπο, ην πξφζηηκν ή ν πξφζζεηνο θφξνο κεηψλεηαη ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%), 

ΑΔΑ: ΩΡΤΚ46ΜΠ3Ζ-Α6Ρ



 

 

 

5 
 

εθφζνλ ε πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ  απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο- αλέθθιεηεο δήισζεο. 

6. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επηεηθέζηεξεο θχξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017, θαηφπηλ Απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ή δηθαζηεξίνπ, ην πξφζηηκν ή ν πξφζζεηνο θφξνο κεηψλεηαη ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) 

θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, εθφζνλ ε 

πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο – αλέθθιεηεο δήισζεο ζηνλ αξκφδην θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο 

Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ή Διεγθηηθνχ Κέληξνπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013. 

7. Γηα ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ γηα ηηο 

νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε – αλέθθιεηε δήισζε απνδνρήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ , ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο ελεκεξψλεη απζεκεξφλ ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα κελ εμεηάδεηαη ε ππνβιεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή.  

 

Άρζρο 3 

1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο 

2. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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