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παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΓ) θαη ινηπέο πεξηπηώζεηο 

παξαβάζεσλ.  

 

Ι. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Ν. 4474/2017  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474/2017 (ΦΔΚ 80Α) 

«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/2376 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4174/2013 θαη πιένλ ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ Κψδηθα 
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Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ) παξαβάζεηο θαη αληίζηνηρα πξφζηηκα γηα ηε κε έθδνζε, ή ηελ 

αλαθξηβή έθδνζε ή ιήςε παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ πξάμεηο πνπ δελ επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α., 

γηα  ηε δηαθίλεζε αγαζψλ ρσξίο ηελ χπαξμε ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

3842/2010. Γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο  

νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: 

 

Α. Υξόλνο έλαξμεο εθαξκνγήο  

Οη ππφςε δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ήηνη απφ 7.6.2017 θαη 

εθεμήο.  

Β. Με έθδνζε, αλαθξηβήο έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, γηα 

πξάμεηο πνπ δελ επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α. (άξζξν 54, παξ. 1 πεξ. ηε΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474/2017) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αλαθξηβή έθδνζε 

ζηνηρείσλ ή ηε ιήςε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ, γηα πξάμεηο πνπ δελ επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α., νη 

νπνίεο δηαπξάηηνληαη απφ 7.6.2017 θαη κεηά επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474/2017, ήηνη 500 ή 1000 επξψ αλάινγα 

εάλ ηεξνχληαη απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία αληίζηνηρα, αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, 

αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο θαη ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ. 

Ωσ πράξεισ για τισ οποίεσ τα ςτοιχεία που εκδίδονται δεν επιβαρφνονται με ΦΠΑ 

ενδεικτικά νοοφνται οι πράξεισ του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000), δθλαδι πράξεισ 

που διενεργοφν  οι υποκείμενοι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ του ΦΠΑ 

των ειςροϊν τουσ (π.χ. γιατροί, αςφαλιςτικοί πράκτορεσ, φροντιςτιρια, κλπ), οι πράξεισ που 

διενεργοφν οι υποκείμενοι που ζχουν ενταχθεί ςτο  καθεςτώσ του άρθρου 39  του Κώδικα ΦΠΑ 

(μικρζσ επιχειριςεισ), κακϊσ και οι πράξεισ που διενεργοφν κατθγορίεσ επαγγελματιϊν που 

εντάςςονται ςτα ειδικά κακεςτϊτα καταβολισ του φόρου όπωσ του άρκρου 40 (Κατ’ αποκοπή 

καταβολήσ φόρου αλιείσ, ιππιλατα οχιματα) του άρκρου 43  (Πρακτορείων ταξιδιών), του 

άρκρου 45 (Μεταχειριςμζνων αγαθών).  

Επιπλζον, πράξεισ για τισ οποίεσ τα ςτοιχεία που εκδίδονται δεν επιβαρφνονται με ΦΠΑ 

νοοφνται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά και οι περιπτϊςεισ που απαρικμοφνται ςτισ απαλλαγζσ 

των άρκρων 24,25 και 26 του Κϊδικα ΦΠΑ, ςτισ ειδικζσ απαλλαγζσ του άρκρου 27 του Κϊδικα 

ΦΠΑ, ςτισ απαλλαγζσ ςτθν παράδοςθ αγακϊν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ (άρκρο 28 του Κϊδικα 

ΦΠΑ). 

Τζλοσ διευκρινίηεται ότι ςτισ υπόψθ πράξεισ περιλαμβάνονται και αυτζσ, για τισ οποίεσ 

εκδίδονται ςτοιχεία των παραγράφων 10 και 11 του άρκρου 8 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια 

αγοράσ, τίτλοι κτιςθσ, κλπ). 
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Γ. Γηαθίλεζε απνζεκάησλ ρσξίο ηελ ύπαξμε παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο 

(άξζξν 54, παξ. 1 πεξ. ηζη΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474 /2017) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε απνζεκάησλ ρσξίο ηελ χπαξμε παξαζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο (δειηίν απνζηνιήο, ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, έγγξαθν 

δηαθίλεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, ζπγθεληξσηηθφ δειηίν δηαθίλεζεο, θιπ), νη νπνίεο 

δηαπξάηηνληαη απφ 7.6.2017 θαη κεηά, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474/2017.  Ήηνη 500 ή 1000 επξψ αλάινγα κε ην εάλ 

ηεξνχληαη απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία, αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο 

απηψλ.  

Γηαθίλεζε απνζεκάησλ ρσξίο ηελ χπαξμε παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο, ζπληζηά 

αθφκε θαη ε κε αλαγξαθή ζην ζηνηρείν δηαθίλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθηλνχκελσλ εηδψλ 

απνζεκάησλ θαζψο θαη ε κε αλαγξαθή ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο γηα θάζε είδνο.  

εκεηψλεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο απνζηνιήο ή παξαιαβήο απνζεκάησλ, γηα ηηο νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε παξαζηαηηθψλ δηαθίλεζεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4308/2014, φπσο απηέο έρνπλ ήδε δηεπθξηληζηεί κε ηελ εγθχθιην 

ΠΟΛ.1003/2014. ηελ ίδηα εγθχθιην, ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 5.8.4 ηνπ άξζξνπ 5 απηήο, 

αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο απνζεκάησλ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε 

παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο. Απηνλφεην είλαη φηη νη εμαηξέζεηο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα πξηλ ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ ηπρφλ παξαβάζεσλ. 

Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη παξέιθεη ε έθδνζε παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία εθδίδεηαη άκεζα ην παξαζηαηηθφ πψιεζεο (ηηκνιφγην, ΑΛ), ην νπνίν θαη απνηειεί 

ην έγγξαθν δηαθίλεζεο θαη ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα θαηά ηε δηαθίλεζε απηψλ. 

 

Γ. Με ζπκκόξθσζε κε ηηο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3842/2010 (Α58) 

ππνρξεώζεηο (άξζξν 54, παξ. 1 πεξ. ηδ΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε 

α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4474 /2017) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58Α) ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο δηαπξάηηνληαη απφ 7.6.2017 θαη κεηά, 

επηβάιιεηαη, ζηνλ εθδφηε (πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ), ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4474 /2017, ήηνη 100 επξψ γηα θάζε 

παξάβαζε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, σο κε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3842/2010  ππνρξεψζεηο, ζεσξείηαη ε κε εμφθιεζε, απφ ηνλ ιήπηε (ηδηψηε- 

αγνξαζηή) ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλνιηθήο αμίαο 500 επξψ θαη 

άλσ, κε ηε ρξήζε «κέζσλ πιεξσκήο κε θάξηα» (φπσο πηζησηηθήο, ρξεσζηηθήο, πξνπιεξσκέλεο, 

θιπ) ή άιισλ «ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο» (φπσο ηξαπεδηθφ έκβαζκα, κέζσ ινγαξηαζκνχ 

πιεξσκψλ, θιπ). 
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Δ. Δπαλάιεςε ηεο ίδηαο παξάβαζεο θαη δηαπίζησζή ηεο ζε λέν θνξνινγηθό έιεγρν 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δειαδή δηάπξαμεο εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ  ηεο ίδηαο σο άλσ παξάβαζεο, θαηά πεξίπησζε, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ., νη νπνίεο δηεπθξηλίζηεθαλ 

κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1252/2015.  

Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη σο πξψηε παξάβαζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 54, ζηηο λέεο απηέο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4474/2017, ιακβάλεηαη ε δηαπξαρζείζα απφ 7.6.2017 θαη κεηά παξάβαζε.  

Δπηζεκαίλεηαη σο πξνο ηηο παξαβάζεηο ηεο πεξίπησζεο ηε΄, πνπ αθνξνχλ ηε κε έθδνζε, 

αλαθξηβή έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φηη απηέο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη 

ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ εμεηάδνληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη λνείηαη επαλάιεςε 

παξάβαζεο, εθφζνλ απηέο δηαπηζηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ έιεγρν. 

 

ΙΙ. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 14 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 40 ΣΟΤ Ν.4410/2016 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4410/2016 (ΦΔΚ141Α) 

ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4174/2013 θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ) παξαβάζεηο θαη αληίζηνηρα πξφζηηκα γηα ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν επέκβαζε 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ (ΦΖΜ), γηα ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο ηε ρξήζε ή κε ηε ρξήζε κε εγθεθξηκέλνπ ΦΖΜ, θαζψο θαη γηα ηελ 

έθδνζε δειηίσλ θαη απνδείμεσλ απφ ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Διέγρνπ Δηζξνψλ –  Δθξνψλ, 

ρσξίο ηε ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνχ ζήκαλζεο. Γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ, παξέρνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: 

 

Α. Υξόλνο εθαξκνγήο  

Οη ππφςε δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαησηέξσ παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ 

1.1.2016 θαη εθεμήο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ δηάπξαμεο απηψλ. Δθαξκφδνληαη δε γηα ηηο 

ππνζέζεηο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4410/2016, δειαδή κέρξη ηηο 3.8.2016, 

δελ είραλ εθδνζεί νη νξηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

Β. Παξαβίαζε ή παξαπνίεζε ή επέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΗΜ (άξζξν 54, παξ. 1 

πεξ. η΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε ή παξαπνίεζε ή επέκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο ΦΖΜ, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ δηάπξαμεο απηψλ, επηβάιιεηαη, γηα θάζε παξάβαζε, ην πξφζηηκν πνπ 
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πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016, σο 

αθνινχζσο: 

α) πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, φηαλ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ν ρξήζηεο ή ν θάηνρνο 

ΦΖΜ 

β) δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, φηαλ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ε επηρείξεζε 

κεηαπψιεζεο ή ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ΦΖΜ 

γ) είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, φηαλ ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο είλαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη 

ιάβεη, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, έγθξηζε ινγηζκηθνχ (software) θαη πιηζκηθνχ (hardware). 

 

Γ. Έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο πώιεζεο ρσξίο ηε ρξήζε ή κε ηε ρξήζε κε 

εγθεθξηκέλνπ ΦΗΜ (άξζξν 54, παξ. 1 πεξ. ηα΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εγθεθξηκέλνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΦΖΜ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε απφ κε εγθεθξηκέλν 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο, αλεμαξηήησο ηνπ 

ρξφλνπ δηάπξαμεο απηψλ, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016, δειαδή 500 επξψ αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, 

αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 

Δπηπξφζζεηα θαη αλεμάξηεηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε 

ζηνηρείσλ από εγθεθξηκέλν αιιά κε δεισκέλν θνξνινγηθφ κεραληζκφ δελ εκπίπηεη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ. Ζ πεξίπησζε απηή δελ θαηνλνκάδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ, πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

λ. 4174/2013, γηα ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ. 

 

Γ. Έθδνζε δειηίσλ θαη απνδείμεσλ από ην Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Διέγρνπ 

Δηζξνώλ – Δθξνώλ, ρσξίο ηε ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνύ ζήκαλζεο (άξζξν 54, 

παξ. 1 πεξ. ηβ΄ ηνπ λ. 4174/2013, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 14 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016) 

Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε δειηίσλ θαη απνδείμεσλ απφ ην Οινθιεξσκέλν 

χζηεκα Διέγρνπ Δηζξνψλ – Δθξνψλ, ρσξίο ηε ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνχ 

ζήκαλζεο, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ δηάπξαμεο 

απηψλ, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 14 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016, δειαδή 500 επξψ αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, αλεμαξηήησο πιήζνπο 

απηψλ. 
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ΙΙΙ.ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΓΗΛΩΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ, ΠΔΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ, ΓΗΛΩΔΙ Φ.Η.Μ.)   

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ πξνκεζεπηψλ, πνπ 

αθνξνχλ πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 θαη κεηά, ζε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ ΓΓΓΔ ΠΟΛ. 1252/2015 

δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, πνπ επέξρεηαη κεηά ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο, ην πξφζηηκν ησλ 100 επξψ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), 

επηβάιιεηαη γηα θάζε εθπξφζεζκε δήισζε, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

ζηνηρείσλ. 

Αθφκε, δηεπθξηλίδεηαη, δεδνκέλνπ φηη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ, 

πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 θαη κεηά είλαη ηξηκεληαία, φηη επηβάιιεηαη μερσξηζηφ 

πξφζηηκν γηα θάζε εθπξφζεζκε ππνβνιή εθάζηνπ ηξηκήλνπ, έζησ θαη εάλ ζπκπίπηεη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο.  

 

ΙV. ΜΗ ΓΙΑΦΤΛΑΞΗ ΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΩΝ ΘΔΩΡΗΜΔΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή ή κε θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε δηαθχιαμεο ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, παξέρνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο: 

-Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ. 4174/2013), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1β΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4337/2015 θαη ηζρχνπλ, 

νξίδνπλ ην ρξφλν δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, νη δηαηάμεηο απηέο 

νξίδνπλ φηη ηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία θαη ζηνηρεία), νη θνξνινγηθνί ειεθηξνληθνί κεραληζκνί, νη 

θνξνινγηθέο κλήκεο θαη ηα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνξνινγηθνί κεραληζκνί πξέπεη λα 

δηαθπιάζζνληαη θαη` ειάρηζηνλ: α) γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ή β) εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα, έσο φηνπ παξαγξαθεί 

ην δηθαίσκα έθδνζεο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή ή γ) έσο φηνπ ηειεζηδηθήζεη ε απαίηεζε ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο ζε ζπλέρεηα δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή έσο φηνπ απνζβεζηεί νινζρεξψο ε 

απαίηεζε ιφγσ εμφθιεζεο.  

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα) νξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ηεξνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ δηαθπιάζζεηαη γηα ην 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ: α) πέληε (5) έηε απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαη β) ην ρξφλν πνπ 

νξίδεηαη απφ άιιε λνκνζεζία.  

-Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε 

θαηαιακβάλεη ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία θαη ζηνηρεία), δειαδή απηά πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη φρη απηά πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο δηαθχιαμεο 

απηψλ ζπλαξηάηαη κε ηηο πεξηφδνπο πνπ απηά αθνξνχλ. Αλάινγα δειαδή κε ην θνξνινγηθφ έηνο 

(πεξίνδν) πνπ απηά αθνξνχλ, θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο. πλεπψο, ηφζν ηα 
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ρξεζηκνπνηεζέληα ζηνηρεία, ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, φζν θαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα 

βηβιία, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη νη ζπλαιιαγέο, πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη ζηνλ νξηδφκελν, απφ 

ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4174/2013, ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηφο ν έιεγρνο θαη ε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

-Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ. 4174/2013, δειαδή ε κε δηαθχιαμε ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηνλ 

ρξφλν πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο απηέο, ζπληζηά παξάβαζε ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ., ε νπνία θαη επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, ήηνη πξφζηηκν 2.500 επξψ.  

-Ζ απψιεηα ή ε κε δηαθχιαμε ησλ κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ δελ απνηειεί παξάβαζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΦΓ, νχηε θάπνηα άιιε παξάβαζε. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ απψιεηα ή ηε κε δηαθχιαμε απηψλ δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο, εθηφο εάλ 

απνδεηρζεί φηη απηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηξφπνο απφδεημεο φηη ηα ζεσξεκέλα βηβιία θαη ζηνηρεία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (εμαληιεζεί) ή φρη, είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζέκα πξαγκαηηθφ, ε εμέηαζε ηνπ 

νπνίνπ αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ, νη νπνίνη δχλαληαη λα ην εμεηάδνπλ κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν (φπσο απφ ηηο 

θαηαρσξήζεηο ζηα βηβιία, ηηο θαηαζηάζεηο πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 

ππφρξενο, θιπ). 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη θαηά ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(είηε πξόθεηηαη γηα εκπξόζεζκε είηε γηα εθπξόζεζκε δηαθνπή) δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

πξνζθόκηζεο γηα επίδεημε ζηε Γ.Ο.Τ. ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ, 

δεδνκέλνπ όηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ππνρξέσζε αθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαηά ηε 

δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ επηρείξεζεο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο απόθαζεο ΓΓΓΔ 

ΠΟΛ. 1163/2016.  

Σέινο θαη αλεμάξηεηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηεπθξηλίδεηαη φηη «σο κε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεψζεηο», γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, φπσο άιισζηε έρεη δηεπθξηληζηεί ζην παξειζφλ θαη κε ηελ εγθχθιην 

ΠΟΛ. 1252/2015, ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ε κε ηήξεζε βηβιίσλ, ε ηήξεζε βηβιίσλ 

θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ πξνβιεπφκελε, ε κε δηαθχιαμε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ), θαζψο θαη ε κε δηαθχιαμε ησλ ΦΖΜ, θνξνινγηθψλ κλεκψλ θαη αξρείσλ ησλ 

ΦΖΜ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξφκελεο παξαβάζεηο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην 

δηελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ εμεηάδνληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη έλα 

πξφζηηκν 2.500 επξψ. Δπαλάιεςε παξάβαζεο λνείηαη, εθφζνλ απηέο δηαπηζηψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ έιεγρν. 

Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ινηπέο πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ 

θαη έθδνζε ζηνηρείσλ (φπσο ε εθπξφζεζκε ελεκέξσζε βηβιίσλ, ε κε εκπξφζεζκε ελεκέξσζε 

βηβιίσλ, ε εθπξφζεζκε έθδνζε ζηνηρείσλ, ε κε θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ζηνηρείνπ ή ζηνηρείσλ, ε 

κε παξαθνινχζεζε ηεο ινγηζηηθήο ή ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ εζφδνπ, εμφδνπ, 
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θιπ.), δελ ζεκειηψλεηαη παξάβαζε θαη δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα. Σν ζέκα απηφ επίζεο έρεη 

δηεπθξηληζηεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1252/2015. 

 

V. ΜΗ ΓΙΑΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΩΝ 

χκθσλα κε ην άξζξν 8.2 ηεο ΠΟΛ.1068/2015 ν θάηνρνο/ρξήζηεο Φ.Ζ.Μ. είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ηνπ Βηβιίνπ πληήξεζεο ηνπ Φ.Ζ.Μ. ηε ζθξάγηζε θαη ελεκέξσζή ηνπ 

απφ θάζε ηερληθφ (πηζηνπνηεκέλν ή κε) πνπ επεκβαίλεη ζην Hardware ή ην Software ηνπ Φ.Ζ.Μ. 

θαζψο θαη ηελ άκεζε παξάδνζή ηνπ ζηα ειεγθηηθά φξγαλα αλ θαη φηαλ απηφ δεηεζεί. 

-εκεηψλεηαη φηη ε κε δηαθχιαμε ηνπ βηβιηαξίνπ πληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ, ην νπνίν 

δελ απνηειεί ινγηζηηθφ αξρείν, νχηε αξρείν πνπ δεκηνπξγνχλ νη ΦΖΜ, νχηε βέβαηα δήισζε 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, δελ θαηνλνκάδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ, πνπ νξίδνληαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013, γηα ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

θπξψζεσλ. Δπνκέλσο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο γηα ηε κε δηαθχιαμε απηνχ, φηαλ ε δηάπξαμε 

(δηαπίζησζε απψιεηαο ή δήισζε απψιεηαο) αλάγεηαη ζε πεξηφδνπο απφ 1.1.2016 θαη κεηά.  

-Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κε αληαπφθξηζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε αίηεκα/πξφζθιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο γηα πξνζθφκηζε ηνπ βηβιηαξίνπ πληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ, ζπληζηά 

παξάβαζε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (κε αληαπφθξηζε ζε 

αίηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ) θαη επηβάιινληαη, θαηά 

πεξίπησζε, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

                                                       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ  

                                                                                   ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                       ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1.Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ 

2. Δηδηθή Γξακκαηεία .Γ.Ο.Δ.  

3. Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 

4. Κέληξα Διέγρνπ  

5. Γ/λζεηο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

6. Γ.ΤΠ.ΖΛ.Τ (γηα αλάξηεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

2. Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ 

3. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

4. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ΄  

5. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΑ΄(κφλν Γηθεγνξηθνί χιινγνη) 

6. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΒ΄ 

7. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 

8. ΠΟΔ-ΓΟΤ Λεσράξνπο 2 10562 ΑΘΖΝΑ 

9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

10. INTERSYS Α.Δ. 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΜΔΟΓΑΗΑ ζέζε Νηνξνβάηεδα ΣΘ 8 ΣΚ 19003 

11. ΔΛΜΖ SYSTEMS Α.Δ.  

      ΛΔΧΦ. ΑΘΖΝΧΝ 165-12461 ΥΑΨΓΑΡΗ 

12. Κ. ΣΡΗΜΖ 

      ΛΔΝΟΡΜΑΝ 44 -104 44 ΑΘΖΝΑ 

13. Δ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ Α.Δ. 

ΜΔΣΟΒΟΤ 11- 106 82 ΑΘΖΝΑ 

14. ΜΗΚΡΟΚΑΣ Α.Β.Δ.Δ. 

ΚΖΦΗΗΑ 94 -115 26 ΑΘΖΝΑ 

15. ΑΦΟΗ ΠΑΓΚΑΛΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. 

13o χλμ. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑ,144 51 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ  
16. KONICA MINOLTA Eπηρεηξεκαηηθέο Λχζεηο Διιάο Α.Δ.  

 MEΟΛΟΓΓΗΟΤ 3, ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ - 144 51 ΑΘΖΝΑ 

17. ΖΛΚΑ Α.Δ. 

ΣΔΜΠΧΝ 14 -153 42 ΑΓIA ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

18. ΗΒΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 

 ΚΖΦΗΗΑ 284 - 152 32 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 

19. CASA CLIMA Α.Δ. 

ΘΔΖ ΓΤΟ ΠΔΤΚΑ - 193 00  ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

20. WINCOR NIXDORF ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. 

14
Ο
 ΥΛΜ. Δ.Ο ΑΘΖΝΧΝ –ΛΑΜΗΑ,145 64 ΚΖΦΗΗΑ  

Σ.Θ. 51339 ΚΖΦΗΗΑ 

21 .ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΠΔ 

ΥΡ.ΜΤΡΝΖ 32 ΤΜΖΣΣΟ  - 172 37 ΑΘΖΝΑ 

22. ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ  ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. 
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ΣΑΗΝΑΡΟΤ 10-12,  121 36 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

23. ΗΝΣΡΑΚΟΜ  TELECOM Α.Δ. 

    19,7ρικ.Νέαο νδνχ Παηαλίαο Μαξθνπνχινπ-19002 Παηαλία Αηηηθήο 

24. ΑΓΓΔΛΗΚΖ Μ. ΦΧΣΑΚΖ & ΗΑ ΔΠΔ 

 ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 126 & ΡΑΗΓΔΣΟΤ 85-185 44 ΠΔΗΡΑΗΑ 

25. ΜRS ELECTRONICS Α.Δ 

 ΠΤΡΟΤ ΒΡΔΣΟΤ 111 13671 ΑΥΑΡΝΑΗ 

26. TECHNORAN AE 

 ΛΔΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΤΛΟΤ- 104 44 ΑΘΖΝΑ 

27. ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΝ.ΔΠΔ 

 ΑΡΚΑΓΗΑ 17- 115 26 ΑΘΖΝΑ 

28. . ΣΟΠΑΝΟΓΛΟΤ & ΤΗΟΗ Α.Δ.Δ 

ΑΣΣΗΚΖ 37 ΚΑΗ Γ. ΚΑΣΗΚΖ 2-19400 ΚΟΡΧΠΗ 

29. NCR (EΛΛΑ) ΑΒΔΔ 

 Λ. ΠΑΣΧΝ 60 θαη ΒΗΚΔΛΑ -  153 44 ΓΔΡΑΚΑ 

30. CPI A.E 

 ΡΑΦΑΖΛΗΓΟΤ 1 & ΑΓΡΗΝΗΟΤ-177 78  ΣΑΤΡΟ 

31. ΑLTEC ABEE 

 ΠΑΣΜΟΤ 12-151 23  ΜΑΡΟΤΗ 

32. ΑΦΟΗ ΠΟΝΣΗΚΖ Ο.Δ. 

 ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ 25
Α
 ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑ-ΔΤΟΜΟ 56224 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

33. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΡΟΤΜΠΑΝΖ (GIGAFON) 

  ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 73 – 13562 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ   

34. ΤΝΘΔΞ Α.Δ. 

  ΖΡΑΚΛΔΗΣΟΤ 3-5 & Μ. ΥΑΣΕΗΓΑΚΖ 1-15238 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 

35. TAX – CODE Α.Δ. 

 ΚΟΡΤΣΑ 24 -143 43  ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

36. LOGIC DATA Α.Δ. 

 ΠΛΟΤΣΑΡΥΟΤ 56-173 42  ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

37. ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΛΗΑΛΗΑ 

 ΔΗΡΖΝΖ 27 ΠΔΤΚΑ- 570 10  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

38. ΔΜΖΣΡΟΝ Α.Δ. 

 ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ,Σ.Θ. 175 -570 22  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

39. Π. ΘΔΟΓΟΗΟΤ ΔΠΔ 

     Λ. ΑΘΖΝΧΝ 115 -104 47  ΑΘΖΝΑ 

40. ΓΖΜ. Γ. ΠΤΡΗΓΖ Α.Δ 

 Λ. ΑΘΖΝΧΝ 24 -104 41    ΑΘΖΝΑ 

41. Singular Logic Intergrator  Α.Δ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ  

      ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

      ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΝΗΟΟΓΛΟΤ ,14234 Ν.ΗΧΝΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

42. ΜΔΝΟΤΝΟ ΑΝΓΡ. ΚΧΝ/ΝΟ 

      ΚΑΡΤΧΝ 3 - 104 47 ΑΘΖΝΑ 

43. ΣΑΜΔΗΑΚΖ Δ.Π.Δ  

      ΦΗΛΟΛΑΟΤ 204 -116 31 ΑΘΖΝΑ 

44. SOLIDUS ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Μ. Δ.Π.Δ 

      ΑΝΘΔΧΝ 32 -124 61 ΥΑΗΓΑΡΗ 

45. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ - (DIGINET ΦΖΦΗΑΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ) 

      ΦΑΡΑΛΧΝ 251
Α
-41335  ΛΑΡΗΑ 
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46. ΤΗΟΗ Γ.  ΥΑΑΠΖ ΟΔ 

      ΠΟΝΣΟΤ 56-ΠΔΡΗΟΥΖ Β΄ΚΣΔΟ  – 54628  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

47. ΔΡΑΦΔΗΜΗΓΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ – ΚΑΣΖΜΔΡΣΕΖ Ο.Δ. 

      ΛΔΒΗΓΗΟΤ 18 -10442 ΑΘΖΝΑ 

48. Δ.ΒΑΓΔΝΑ – Ν.ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ. (ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ) 

       Β.ΜΔΣΑΞΖ 5 – 43100 ΚΑΡΓΗΣΑ 

49. ΣΔΑΔ ΑΣΔ  

       ΥΛΟΖ 26 - 15772  ΕΧΓΡΑΦΟΤ  

50. INFOPOS ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 

      ΣΑΗΝΑΡΟΤ 26 – 12136 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

51. ALTEC ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Α.Δ. 

      ΠΑΣΜΟΤ 12 – 15123 ΜΑΡΟΤΗ 

52. Anelixis Solusion Α.Δ. 

      ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 13 & ΑΜΒΡ. ΜΟΥΟΝΖΗΧΝ 1-17123 Ν. ΜΤΡΝΖ 

53. DATAPROCESS  EUROPE  HELLAS  ΔΠΔ 

      ΠΑΠΑΓΟΤ 12-15127 ΜΔΛΗΗΑ 

54. DATATEC EΠΔ 

      Λ.ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 171& ΝΔΡΑΝΣΕΟΤΛΑ 1-13672 ΑΥΑΡΝΑΗ 

55. ELPOS HELLAS Α.Δ. 

      ΜΑΝΣΑ 1-17342 ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΘΖΝΑ 

56. EPSON ITALIA S.p.A. 

      Λ.ΚΖΦΗΗΑ 274-15232 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 

57. ΡΗΣΔΨΛ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΔ 

      ΘΖΒΧΝ 339-12244 ΑΗΓΑΛΔΧ 

58. ΣΔΛΔΚΣΡΟΝ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔ 

      ΚΡΤΣΑΛΛΖ 58-16231 ΒΤΡΧΝΑ ΑΣΣΗΚΖ 

59. ΣΔΥΝΟ ΔΠΔ 

       ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ 28& ΓΔΛΦΧΝ 2- ΔΤΚΑΡΠΗΑ-56429 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

60. ΤΝΓΔΜΟ ΔΗΑΓΧΓΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ 

      ΤΣΖΜΑΣΧΝ  (ΔΚΣ)  

      Λ. ΑΘΖΝΧΝ 165- 12461  ΥΑΨΓΑΡΗ 

61.Δ.Μ.Π.-ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Σνκέαο Ζιεθηξηθήο 

Ηζρχνο – Δξγαζηήξην Τςειψλ Σάζεσλ, Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, 

15780 Εσγξάθνπ, Αζήλα 

62.Δ.Μ.Π.-ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Σνκέαο πζηεκάησλ 

Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ – Δξγαζηήξην Αζπξκάησλ Εεχμεσλ θαη 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο, Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, 

15773 Εσγξάθνπ, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 

6. Γ/λζε Διέγρσλ – Σκήκαηα Β΄-  Γ΄   

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Γ΄ Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ 
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8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο -Σκήκα Α΄  ΦΠΑ 

9. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ  

     α) Γξαθείν θ. Γ/ληή  

     β) Σκήκα Γ’- Ζιεθηξνληθψλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ 

10. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ΑΑΓΔ 
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