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Περίληψη  

Η εργασία χωρίζεται σε δυο µέρη και αναφέρεται κυρίως στους φορολογικούς νόµους και στις 

αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών ως προς τα 

αδικήµατα της φοροδιαφυγής. Το πρώτο µέρος αφορά τις ποινικές κυρώσεις της φοροδιαφυγής 

στην φορολογία εισοδήµατος, στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και στα εικονικά – πλαστά – 

νοθευµένα φορολογικά στοιχεία. Στην εισαγωγή του πρώτου µέρους αναλύεται ο ορισµός της 

φοροδιαφυγής και η διάκριση µεταξύ των εννοιών φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή, περιγράφονται 

οι τοµείς στους οποίους εµφανίζεται η φοροδιαφυγή, οι συνέπειές της και καταγράφονται ως 

ιστορική αναδροµή οι ποινικές κυρώσεις προγενέστερων νόµων µέχρι την θέσπιση του 

ισχύοντος νόµου 2523/1997. Εν συνεχεία παρατίθενται τα άρθρα του νόµου που αφορούν στις 

ποινικές κυρώσεις και επιχειρείται µια γενική ανάλυση των διατάξεων αυτών, µε έµφαση στην 

ανάλυση της φοροδιαφυγής µε την χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επίσης 

προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες σε κάθε περίπτωση για την υποβολή των 

µηνυτήριων αναφορών. Τέλος παρατίθενται κάποια δικονοµικά ζητήµατα κατά την άσκηση της 

ποινικής δίωξης στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής από την δηµοσιευµένη ανάλυση - ερµηνεία του 

εισαγγελέα πρωτοδικών και  επίκουρου εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος  Λάµπρου Τσόγκα 

µε θέµα:  «Ειδικά δικονοµικά ζητήµατα στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής και ιδίως η άσκηση της 

ποινικής τους δίωξης  στα τυποποιούµενα στα άρθρα 17 και 18 του ν. 2523/1997 εγκλήµατα, µε 

βάση και τις ρυθµίσεις του ν. 3943/2011». 

 Το δεύτερο µέρος αφορά τις ποινικές κυρώσεις της φοροδιαφυγής ως βασικό αδίκηµα του 

νόµου περί νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος).     
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Καταγράφονται ως ιστορική αναδροµή οι προγενέστερες νοµοθετικές πρωτοβουλίες µέχρι τον 

νόµο 3691/2008 που ισχύει σήµερα, καταγράφονται  οι διατάξεις του νόµου όπως ισχύουν µέχρι 

σήµερα, περιγράφονται τα λεγόµενα ¨βασικά εγκλήµατα¨ του νόµου και  επιχειρείται µια γενική 

προσέγγιση στην Αντικειµενική και Υποκειµενική Υπόσταση του αδικήµατος.  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ Φ.Π.Α. 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΑ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Ορισµός Φοροδιαφυγής 

Φοροδιαφυγή (tax evasion) εννοούµε το σύνολο των παράνοµων ενεργειών των ιδιωτικών 

φορέων, µε τις µε τις οποίες αποβλέπουν στη µείωση ή εξάλειψη της φορολογικής τους 

υποχρέωσης …» ενώ αντίθετα «φοροαποφυγή (tax avoidance), εννοούµε το σύνολο των 

νοµίµων ενεργειών των ιδιωτικών φορέων, µε τις οποίες αποβλέπουν στη µείωση ή εξάλειψη της 

φορολογικής τους επιβάρυνσης, από ορισµένο ή ορισµένους φόρους, µε την επιλογή λύσεων που 

συνήθως στηρίζονται σε λάθη ή κενά της φορολογικής νοµοθεσίας.1 

«Η φοροδιαφυγή είναι η µε οποιοδήποτε τρόπο παράνοµη απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός 

φυσικού ή νοµικού προσώπου, µε απώτερο στόχο τη µείωση ή εξάλειψη της φορολογικής 

υποχρέωσης. Έχει εξελιχθεί σε σταθερό φαινόµενο συνεχώς διογκούµενο µε αστάθµητες 

συνέπειες στα δηµόσια έσοδα, µειώνοντας παράλληλα τις κοινωνικές παροχές και 

δηµιουργώντας φορολογική ανισότητα µεταξύ των φορολογουµένων...» 

Η φοροαποφυγή ορίζεται ως «…. το φαινόµενο της µη καταβολής ή µερικής καταβολής φόρων, 

µέσω εκµετάλλευσης των κενών της νοµοθεσίας. Τα νοµοθετικά αυτά κενά, ο τρόπος που 

ερµηνεύονται από τα δικαστήρια και η σχετική πρακτική των φορολογικών αρχών, αποτελούν 

συχνά αντικείµενο εξειδικευµένης επαγγελµατικής συµβουλής (λ.χ. νοµικών, φοροτεχνικών 

κ.α.). Η φοροαποφυγή συνίσταται στην πρόθεση εξάλειψης ή µείωσης της φορολογικής  

                                            
1 Ι. Φωτόπουλο και Γ. Φωτόπουλο, Υπεράκτιες εταιρίες, Λογιστής 2001, σελ. 1067 επ. 1969-1970 επ. (όπως 

παρουσιάστηκε σε επιστηµονική συνάντηση του Συνδέσµου Ελλήνων Εµπορικολόγων στις 10.5.2001). 
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υποχρέωσης όπως και στη φοροδιαφυγή, µε τη διαφορά ότι στη φοροαποφυγή το σύνολο των 

ενεργειών είναι νόµιµες, ενώ στη φοροδιαφυγή γίνεται καταστρατήγηση των διατάξεων της 

φορολογικής νοµοθεσίας. Οι συνέπειες της φοροαποφυγής για την µείωση της φορολογητέας 

ύλης είναι ευνόητες και η αποκάλυψή της συνδέεται µε την προσπάθεια της διοίκησης για την 

πλήρωση των κενών της νοµοθεσίας..» 2 

 Ο ν. 3842/2010,(ΦΕΚ Α 58 28.04.2010), «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ο ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α 175/30.9.2010) 

«Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την 

αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και ο ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 

66/31.3.2011) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» που ψηφίσθηκαν εντός χρονικού 

διαστήµατος 12 µηνών, στον τίτλο τους χρησιµοποιούν τρεις διαφορετικούς τρόπους για να 

προσεγγίσουν το ίδιο θέµα, δηλαδή την προσπάθεια του κράτους για πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Ο πρώτος αναφέρεται σε  «αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής» ο δεύτερος σε «αποτελεσµατική 

τιµωρία της φοροδιαφυγής» και ο τρίτος αναφέρεται σε «καταπολέµηση της φοροδιαφυγής»!!    

 Βεβαίως αν ανατρέξουµε στο πρόσφατο µόνο παρελθόν θα διαπιστώσουµε ότι υπήρξαν και 

άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες από την πολιτεία µε ανάλογο περιεχόµενο και τίτλο όπως ο ν. 

3610/2007,(ΦΕΚ Α 258/22.11.2007)  «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

γεγονός που καταδεικνύει την διαχρονική προσπάθεια του κράτους για αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 

66/31.3.2011) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών»: «….η φοροδιαφυγή συντελείται µε 

την καθ' οιονδήποτε τρόπο µη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή γενικότερα µε τη 

µείωση των υποχρεώσεων αυτών µε παράνοµες ενέργειες και µε καταστρατήγηση των 

φορολογικών νόµων.  Η παράνοµη απόκρυψη φορολογητέας ύλης φυσικού ή νοµικού προσώπου 

ή άλλης νοµικής οντότητας, εµφανίζεται συνήθως µε δύο τρόπους: α) την απόκρυψη 

εισοδήµατος από διάφορες πηγές, µε σκοπό την πληρωµή χαµηλότερου φόρου και β) την 

                                            

2 ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 
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εµφάνιση υπερβολικών ή πλαστών δαπανών, προκειµένου να υπάρξει ωφέλεια από εκπτώσεις 

και απαλλαγές φόρου.  Σε διεθνές επίπεδο το φαινόµενο της φοροδιαφυγής αναπτύσσεται µε την 

επιλογή υπαγωγής στη φορολογία κρατών ή δικαιοδοσιών µε µηδενική ή ιδιαίτερα χαµηλή 

φορολόγηση για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές οντότητες κάθε είδους και µορφής. 

Η φοροδιαφυγή αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, το οποίο στερεί από τους 

αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής του στους τοµείς της υγείας, της 

πρόνοιας, της παιδείας κ.λπ. Εµποδίζει την αναδιανοµή του εθνικού πλούτου µε την άσκηση της 

οικονοµικής αποστολής της πολιτείας για τη βελτίωση της θέσης των οικονοµικά ασθενέστερων 

τάξεων. Αποδυναµώνει την άσκηση πολιτικής για την καταπολέµηση της ανεργίας, την 

εκτέλεση έργων υποδοµής και την εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Στρεβλώνει τον 

ανταγωνισµό προς όφελος των ανέντιµων εµπόρων. ∆ηµιουργεί φαινόµενα άνισης µεταχείρισης 

των πολιτών και αµβλύνει τη φορολογική συνείδηση των ειλικρινών φορολογούµενων, 

επιτείνοντας ακόµη περισσότερο τα υπάρχοντα προβλήµατα. Εντείνει το δηµοσιονοµικό 

πρόβληµα της χώρας µε τη µείωση των δηµοσίων εσόδων και συντελεί στη µη υλοποίηση του 

κρατικού προϋπολογισµού, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το µέλλον των νεότερων γενεών. Τέλος, 

συρρικνώνει τον δηµόσιο πλούτο, ο οποίος παράνοµα συσσωρεύεται σε αυτούς που 

φοροδιαφεύγουν. Υπό τις σηµερινές συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, η φοροδιαφυγή επηρεάζει την οικονοµική υπόσταση 

και φερεγγυότητά της. Συνεπώς, η φοροδιαφυγή αποτελεί µάστιγα του κοινωνικού συνόλου, 

αφού υπονοµεύει τα συµφέροντά του. Για τους λόγους που προεκτέθηκαν, η καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως εθνική ανάγκη, για την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία 

της χώρας και των πολιτών της….. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται να γίνει µε 

νέα, συµπληρωµατικά δοµικά µέτρα και εντατικοποίηση της αποτελεσµατικότητας των 

φοροελεγκτικών µηχανισµών.», «….προκειµένου να υλοποιηθεί η επιταγή του άρθρου 4 του 

Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι Έλληνες πρέπει να συνεισφέρουν αδιακρίτως στα 

δηµόσια βάρη, σύµφωνα µε τη φοροδοτική τους δυνατότητα.»» 

Με την παράγραφο 1 του ιδίου νόµου συστήθηκε, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επιτροπή 

για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή αυτή εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής, το οποίο εκπονείται κάθε τρία χρόνια από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών και περιλαµβάνει 

συγκεκριµένες δράσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και δείκτες για την αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής, στην οποία µετέχουν ο Υπουργός Οικονοµικών ως Πρόεδρος και οι Υπουργοί: 

α) Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  
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β) ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων και γ) Προστασίας του Πολίτη. 

 

1.2. Τοµείς Που Εντοπίζεται Η Φοροδιαφυγή  

Σύµφωνα µε το ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 που εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2011, µεταξύ άλλων 

αναφέρονται τα εξής : 

Η Φοροδιαφυγή εντοπίζεται τόσο στους άµεσους όσο και στους έµµεσους φόρους. Ο φόρος 

εισοδήµατος (φυσικών και νοµικών προσώπων) συγκεντρώνει ίσως τα υψηλότερα ποσοστά 

φοροδιαφυγής, ως άµεσος φόρος και συνεπώς ιδιαιτέρως επαχθής. Ειδικότερα η φοροδιαφυγή 

στη φορολογία εισοδήµατος εστιάζεται:  

- Μισθωτές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αδήλωτης κύριας εργασίας µε τη µορφή πρόσθετης 

αµοιβής (π.χ. bonus, αµοιβή σε είδος), στη δεύτερη παράλληλη αδήλωτη δραστηριότητα (π.χ. 

ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον από διορισµένους εκπαιδευτικούς) 

- Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Στις περιπτώσεις µη έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, ή 

έκδοσης µε αναγραφόµενο µικρότερο ποσό αµοιβής από το πραγµατικό, ή έκδοσης από τρίτα 

πρόσωπα (αφανείς συνεργάτες, άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος υπό τη µορφή 

µονοπρόσωπης ΕΠΕ κ.α.). 

- Γεωργικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων χωρίς έκδοση 

φορολογικού παραστατικού (µε υποχρέωση από το ΚΒΣ έκδοσης), ή στη διόγκωση δαπανών 

µε λήψη εικονικών τιµολογίων προκειµένου να τύχουν επιστροφής Φ.Π.Α.  

- Εισόδηµα από ενοίκια. Στις περιπτώσεις µη κατάθεσης µισθωτηρίου συµβολαίου για 

απόκρυψη εισοδήµατος ενοικίασης ακινήτου, ή δήλωσης ενοικίου µικρότερου από το 

πραγµατικά εισπραττόµενο, ή µη δήλωσης δευτερευουσών κατοικιών ή λοιπών 

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων (δηλώνονται ως κενές) ώστε να αποφεύγεται η τεκµαρτή 

τους φορολόγηση.  

- Εισόδηµα από εµπορικές Επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις µη έκδοσης-ανακριβούς έκδοσης 

φορολογικών στοιχείων, ή λήψης ανακριβών φορολογικών στοιχείων αγορών, δαπανών και 

υπηρεσιών, ή έκδοσης-λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, µε συνέπεια 

την αποφυγή καταβολής άµεσων φόρων (λόγω µη εµφάνισης ή µείωσης ακαθαρίστων 

εσόδων ή λόγω αύξησης του κόστους πωληθέντων - παραχθέντων που έχουν σαν αποτέλεσµα 
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τη µείωση των κερδών ή και την εµφάνιση ζηµιών) και την αποφυγή καταβολής ή του 

συµψηφισµού των έµµεσων φόρων, κυρίως στο Φ.Π.Α. Επίσης στις περιπτώσεις υποτίµησης 

της αξίας των απογραφέντων ειδών ως και εµφάνισης αυξηµένων ή πλαστών δαπανών µε 

σκοπό τη µείωση των φορολογητέων κερδών. 

- Στις περιπτώσεις άσκησης παραεµπορίου. Εκδηλώνεται µε τη διάθεση παράνοµων ειδών τα 

οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λπ.) και εισάγονται ή 

διακινούνται εντός των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε προέρχονται από 

επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόµενα νόµιµα παραστατικά. Το παραεµπόριο 

ασκείται κυρίως σε µη στεγασµένους χώρους όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, σε 

εµπορικούς δρόµους ή κοντά σε σταθµούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδροµους 

κ.λπ.  

- Σε διάφορους τοµείς εµπορικής δραστηριότητας, όπως κατασκευών, τουρισµού και 

ψυχαγωγίας (λ.χ. κέντρα διασκέδασης) και σε πολυεθνικές και εξωχώριες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται: 

- Στον κατασκευαστικό τοµέα. Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης διαµερισµάτων δεν 

εµφανίζουν την πραγµατική αξία των ακινήτων αλλά την αντικειµενική, µε συνέπεια οι 

οικοδοµικές επιχειρήσεις να φορολογούνται µε χαµηλότερα κέρδη, ενώ οι αγοραστές να 

αποδίδουν αντίστοιχα µικρότερο τεκµήριο αγοράς και φόρο µεταβίβασης ακινήτου 

(Φ.Μ.Α.). Απασχολούµενοι µηχανικοί στην οικοδοµή δηλώνουν αµοιβές µικρότερες 

(ελάχιστο κόστος οικοδοµής) από τις πραγµατικά εισπραττόµενες. Τέλος τα φυσικά 

πρόσωπα που ανεγείρουν οικοδοµή δηλώνουν ως δαπάνη ανέγερσης «το ελάχιστο κόστος 

οικοδοµής», µε αποτέλεσµα να φορολογούνται για µικρότερο ποσό ανέγερσης, οι δε 

απασχολούµενοι στην οικοδοµή να δηλώνουν ως εισόδηµα ή τα ελάχιστα καταβαλλόµενα 

ηµεροµίσθια ή να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για ποσό ίσο µε το 

προβλεπόµενο στο «ελάχιστο κόστος οικοδοµής».  

- Στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρείται µέθοδος διπλών συµβολαίων µε 

συµβόλαια µεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού και 

εσωτερικού, προκειµένου να εµφανίσουν µικρότερα έσοδα από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες, και µέρος των αποκρυβέντων εσόδων να παραµένει σε λογαριασµούς στο 

εξωτερικό. Επίσης µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την 

παροχή υπηρεσιών και τις παρεπόµενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (χρήση θαλάσσιων 

µέσων ψυχαγωγίας, οµπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λπ., τηλεφωνικών, υπηρεσίες 

καθαριστηρίων, σάουνας, κοµµωτηρίων κ.λπ.) Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες, 
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επισήµως εµφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγµατικότητα εισπράττεται 

ιδιαίτερο τίµηµα το οποίο και δεν εµφανίζεται.  

- Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή µέσω της πρακτικής των 

υπερτιµολογήσεων-υποτιµολογήσεων. Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη 

συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού οµίλου µέσω του 

καθορισµού µη πραγµατικών τιµών των µεταξύ τους συναλλαγών. Επίσης φοροδιαφυγή 

εντοπίζεται µέσω των διογκούµενων δαπανών (management fees) και των αυξηµένων 

ποσοστών δικαιωµάτων (royalties), που τιµολογούνται µεταξύ των εταιρειών του οµίλου.  

- Στις εξωχώριες εταιρείες (offshore) οι οποίες ιδρύονται µε απώτερο σκοπό την απόκρυψη 

εσόδων και κερδών από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, 

λαθρεµπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη µικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση 

και κατ’ επέκταση την απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα της µόνιµης διαµονής τους. 

Εκτός του φόρου εισοδήµατος, αυξηµένη φοροδιαφυγή εντοπίζεται στον Φ.Π.Α., σε Ειδικούς 

Φόρους Κατανάλωσης, δασµούς και τέλη, και στα ενεργειακά προϊόντα. 

Εκτεταµένο λαθρεµπόριο και φοροδιαφυγή παρατηρείται:  

- Στον τοµέα υγρών καυσίµων, είτε µε παράνοµη εισαγωγή και διακίνηση καυσίµων είτε µε  

νόθευση αυτών.  

- Σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών (µπαρ, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, 

ταβέρνες κλπ) κυρίως µέσω λαθραίων και νοθευµένων αλκοολούχων ποτών.  

- Στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα µέσω λαθραίας εισαγωγής, διακίνησης και διάθεσης 

προϊόντων καπνού. 

Φοροδιαφυγή στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.). Οι συνηθέστερες µέθοδοι φοροδιαφυγής 

στον ΦΠΑ έχουν ως εξής:  

- Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών  

- Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και καταχώρηση αυτών στα 

τηρούµενα βιβλία.  

- Καταχώρηση αυξηµένων δαπανών µε σκοπό την επιστροφή, την έκπτωση ή το συµψηφισµό 

του ΦΠΑ.  
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- ∆ιακίνηση και τιµολόγηση εµπορευµάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) µε 

πλαστά παραστατικά ή από ανύπαρκτες εταιρείες ή εµφάνιση συναλλαγών από τρίτες χώρες 

ως δήθεν ενδοκοινοτικές. 

- Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης.  

- Παρατηρείται επίσης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ η οργανωµένη απάτη τύπου Carousel, 

διαδοχικών δηλαδή συναλλαγών που οδηγούν στη µη καταβολή ΦΠΑ ή την αδικαιολόγητη 

απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ.  

Φαινόµενα φοροδιαφυγής παρατηρούνται και στη µη απόδοση άλλων φόρων (µη υποβολή 

δήλωσης Φ.Μ.Υ. και παρακρατουµένων φόρων), καθώς και στη φορολογία κεφαλαίου (φόροι 

µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών, φόρος ακίνητης 

περιουσίας). Η τελευταία συνδέεται κυρίως µε τη διαφορά µεταξύ πραγµατικής και δηλούµενης 

αξίας ακινήτων ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο σύστηµα αντικειµενικού 

προσδιορισµού των αξιών και προσδιορίζονται µε συγκριτικά στοιχεία. 

1.3.  Ιστορική Αναδροµή Ποινικών Κυρώσεων Στην Φοροδιαφυγή  3 

Στο άρθρο 20 του αναγκαστικού νόµου (α.ν.) 1839/1951 προβλεπόταν ότι: 

«1. Η µη καταβολή υπό των υποχρέων του ποσού των παρακρατουµένων φόρων απασών των 

κλάσεων της  Γ`  Κατηγορίας  και  της  ΣΤ`  Κατηγορίας  του Κώδικος  φορολογίας  καθαρών 

προσόδων, ως και του φόρου επί του κύκλου εργασιών εντός τριµήνου από της λήξεως  της  

καθ`  εκάστην  περίπτωσιν καθωρισµένης  προθεσµίας  δηλώσεως  και  καταβολής  αυτών,  

εκτός  της επιβολής των νοµίµων  προσαυξήσεων  του  φόρου,  συνεπάγεται  και  την ποινικήν  

δίωξιν  του  παραλίποντος την δήλωσιν και καταβολήν υποχρέου τιµωρουµένου υπό του 

Πληµµελειοδικείου, κατ` έγκλησιν του Υπουργού των Οικονοµικών, δια ποινής  φυλακίσεως  

τουλάχιστον  τριών  µηνών  ή  δια χρηµατικής  ποινής  ουχί  κατωτέρας των πεντήκοντα 

χιλιάδων µεταλλικών δραχµών ή και δι` αµφοτέρων των  ποινών  τούτων,  εκτός  αν  η  πράξις 

                                            

3 ΠΗΓΗ: ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΙΝΑ (ΛΕΚΤΟΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.): «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ» ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2011 
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τιµωρήται  βαρύτερον  κατ`  άλλας  του Ποινικού Νόµου διατάξεις, οπότε επιβάλλεται η υπό 

τούτων οριζοµένη ποινή. 

  

2.  Αι  ποιναί  της  προηγουµένης  παραγράφου  καταγινώσκονται   και επιβάλλονται  επί  τη  

διαπιστώσει  και  µόνον  της  µη  δηλώσεως  και καταβολής εις το ∆ηµόσιον Ταµείον µέχρι  της  

ανωτέρω  προθεσµίας  του ποσού,  ο οποίον ώφειλεν ο υπόχρεως και ασχέτως του αν αύτη 

εγένετο εκ προθέσεως ή µη του υποχρέου όπως περιποιήση όφελος εις  εαυτόν  ή  εις  άλλον. 

 

3.  Επί  καταδίκης  κατά  τον παρόντα νόµον δεν έχουσιν εφαρµογήν αι  περί αναστολής ή 

µετατροπής της ποινής διατάξεις. 

 

4.  Προκειµένου  περί  οµορρύθµων  και  ετερορρύθµων  εταιριών,  τας ανωτέρω  ποινικάς  

ευθύνας  υπέχουσιν  οι  διαχειρισταί  της εταιρίας, προκειµένου δε περί ανωνύµων εταιριών,  

περιλαµβανοµένων  και  των  εν Ελλάδι  εργαζοµένων  αλλοδαπών  τοιούτων  πιστωτικών  ή  

άλλης  φύσεως ιδρυµάτων οργανισµών και εν γένει νοµικών προσώπων πάσης  φύσεως,  τας εκ  

της µη εµπροθέσµου καταβολής των οφειλοµένων υπό τούτων ως ανωτέρω φόρων ποινικάς 

ευθύνας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  υπέχουσιν οι  διευθυνταί, διευθύνοντες 

σύµβουλοι ή εντεταλµένοι σύµβουλοι και εν γένει τα πρόσωπα, τα οποία κατά το καταστατικόν  

της  εταιρίας  ή  τον ιδρυτικόν  νόµον  ή  κατ`  άλλας διατάξεις, υπό των οποίων διέπεται το 

νοµικόν πρόσωπον, ίδρυµα κλπ., εκπροσωπούσι τούτο  εις  τας  µετά  των τρίτων σχέσεις 

αυτού.» 

Στο άρθρο 74 του νοµοθετικού διατάγµατος 3323/1955 προβλεπόταν ότι: 

«1. Εναντίον των καθ’ ων επιβάλλεται το πρόστιµον του προηγούµενου άρθρου, δύναται να 

ασκηθεί και ποινική δίωξις, επιβαλλόµενης εν τοιαύτη περιπτώσει υπο του αρµοδίου 

∆ικαστηρίου ποινής φυλακίσεως µέχρι εξ (6) µηνών.» 

Το άρθρο 74 καταργήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.820/1978 

Εν συνεχεία στο άρθρο 1 του αναγκαστικού νόµου (α.ν.) 185/1967 προβλεπόταν ότι 

συνιστούσαν αδικήµατα φοροδιαφυγής: 1. Η παράλειψις υποβολής δηλώσεως φορολογίας 

εισοδήµατος ή η υποβολή ανακριβούς τοιαύτης…..2. Η παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή η 

ανακριβής δήλωσις ή η µη απόδοσις εις το δηµόσιον παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος. 3. Η 

παράλειψις υποβολής δηλώσεως ή η υποβολή ανακριβούς δηλώσεως φόρου κύκλου 
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εργασιών…..4. Η παράλειψις υποβολής δηλώσεως φόρου κληρονοµιάς,……5. Η 

αδικαιολόγητος υπέρ τους εξ µήνας καθυστέρησις καταβολής φόρου εισοδήµατος ή κύκλου 

εργασιών ή κληρονοµιών,… 

Στο άρθρο 2 του ιδίου νόµου προβλεπόταν και άλλα αδικήµατα, ενώ στο άρθρο 3 

κατανοµάζονταν οι αυτουργοί των ως άνω εγκληµάτων. Στο άρθρο 4 προβλεπόταν οι κυρώσεις, 

και στο άρθρο 6 προβλεπόταν διακεκριµένες µορφές του εγκλήµατος φοροδιαφυγής. 

Ο Α.Ν.185/1967 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.∆.117/1973 (ΦΕΚ Α 197). Το 

Ν.∆.117/1973 καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.δ. 248/1973.  

 ΤΟ Ν∆ 248/1973 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρ.1 του Ν.∆.81/1974 (Α 274),εξαιρέσει 

των παρ. 1,2 και 3 του άρθρ.12 ,οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ. 

Με το άρθρο 48, του π.δ. 99/1977 Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις 

ενιαίον κείµενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων.(Α'34) , προβλεπόταν 

ότι:.- 1. Ο επιτηδευµατίας ο µη εκδίδων τιµολόγιον ή τηρών ανακριβή βιβλία και στοιχεία και εν 

γένει ο προβαίνων εις πράξεις ή παραλείψεις, συνεπεία των οποίων αλλοιούνται ουσιωδώς τα εκ 

των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδοµένα η οικονοµικά αποτελέσµατα, τιµωρείται, µετ` 

αίτησιν του επιβαλόντος το Πρόστιµον Οικονοµικού Εφόρου, δια φυλακίσεως ή δια χρηµατικής 

ποινής µέχρι και 600.000 δραχµών ή και δι` αµφοτέρων των ποινών. 

 Με το άρθρο 43 του ν. 820/1978 Περί λήψεως µέτρων  δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής 

και άλλων τινών συναφών διατάξεων.- (Α' 174) προβλεπόταν ότι: 1.  Εις περίπτωσιν  κατά  την  

οποίαν  ο  υπόχρεως  υποπέσει  εκ προθέσεως   εις  µίαν  εκ  των  αναφεροµένων  εις το 

προηγούµενον άρθρον  παραβάσεων, τιµωρείται υπό  του αρµοδίου  ποινικού  δικαστηρίου  δια  

: α) Ποινής φυλακίσεως τουλάχιστον εξ (6) µηνών. β) Στερήσεως της υπό  του  νόµου  "περί  

εµπορικών   µισθώσεων"   παρεχοµένης   ειδικής προστασίας  της  επαγγελµατικής στέγης και γ) 

απωλείας του δικαιώµατος λήψεως διαβατηρίου  δια  την  αλλοδαπήν  ή  στερήσεως  του  

υπάρχοντος τοιούτου επί χρονικόν διάστηµα από εξ (6) µηνών έως ενός έτους. Αναλόγως προς 

την σοβαρότητα της αξιοποίνου  πράξεως  επιβάλλονται  όλαι αι ανωτέρω ποιναί ή τουλάχιστον 

µία εξ`αυτών. 2. ∆ια των ποινών της προηγουµένης  παραγράφου  τιµωρείται  και  ο 

επιτηδευµατίας  όστις  εκ`  προθέσεως  δεν εκδίδει τιµολόγιον ή έτερον στοιχείον ή αρνείται να 

παραδώση βιβλία, έγγραφα και στοιχεία, παραφυλαττοµένων των δια τους ελευθέρους 

επαγγελµατίας  ισχυουσών  διατάξεων περί  επαγγελµατικού  απορρήτου,  εκ  των οποίων 
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ενδέχεται να προκύπτη  απόκρυψις φορολογητέας ύλης ή τηρεί ανακριβή βιβλία και  στοιχεία  

και  εν  γένει  προβαίνει  εις  πράξεις  ή παραλείψεις, συνεπεία των οποίων αλλοιούνται 

ουσιωδώς τα  εκ  των  βιβλίων  και  στοιχείων  προκύπτοντα  δεδοµένα,  ο  προϊστάµενος  του  

λογιστηρίου  και  πας  τρίτος,  όστις  συµπράττει εις τοιαύτας πράξεις ή  παραλείψεις,  ως  και  ο  

ελεύθερος επαγγελµατίας δια την µη έκδοσιν αποδείξεως παροχής υπηρεσίας εφ` όσον το  

επιβληθέν  τελεσιδίκως  εις  βάρος  του  παραβάτου πρόστιµον είναι ανώτερον των δύο τρίτων 

(2/3) του ανωτάτου  ορίου  του  προβλεποµένου, κατά   περίπτωσιν,  υπό  των  διατάξεων  του  

άρθρου  47  τον  Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων.  

Στο άρθρο 7 προβλεπόταν: Η ποινική δίωξις ασκείται, µετ` αυτού του αρµοδίου Οικονοµικού  

 εφόρου,  υποβαλλοµένην  υποχρεωτικώς  εις την εισαγγελικήν αρχήν εντός µηνός από της 

τελεσιδικίας της φορολογικής εγγραφής κατά τα  οριζόµενα εν  άρθρω  42,  αναστελλοµένης  

µέχρι λήξεως της προθεσµίας ταύτης της  παραγραφής του αδικήµατος. 

 

 Με το άρθρο 31 του ν. 1591/24.4.86, Ρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία, θέσπιση  

µέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής  και άλλες διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα 

αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 19 

του ν. 1828/1989 προβλεπόταν ότι: 1. Αδίκηµα φοροδιαφυγής διαπράττει: "α)  `Οποιος  δεν  

υποβάλλει δηλώσεις  ή  υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις για φόρους, τέλη ή εισφορές  που 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει στο ∆ηµόσιο ή 

για το φόρο προστιθέµενης αξίας ή για  το  φόρο κύκλου   εργασιών   ή   την   ειδική  εισφορά  

ειδών  πολυτελείας  της  υποπερίπτωσης β` της περίπτωσης Ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11  

του ν.  4169/1961  (ΦΕΚ  Α`  81),  εφ`  όσον το συνολικό ποσό των παραπάνω φόρων, τελών 

και  εισφορών  που  είχε  υποχρέωση  να  δηλώσει  και  να αποδώσει   στο   ∆ηµόσιο,   από   

συναλλαγές   ή   άλλες  πράξεις  που πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα ενός ηµερολογιακού  

εξαµήνου  υπερβαίνει το  ποσό  των  εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχµών ή το ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου  (1.000.000)  δραχµών  για  διάστηµα  ενός  ηµερολογιακού έτους. β)  Οποιος  δεν 

υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον για το ποσό του εισοδήµατος που δε 

δηλώθηκε, οφείλεται κύριος  φόρος  πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές. γ) Οποιος 

δεν εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται: αα)  από  τις  διατάξεις των παραγράφων 

2, 3, 5 έως και 14, 16, 18 και 19 του άρθρου 13, των παραγράφων 1, 4 έως 7 και 10 του άρθρου  

19, των παραγράφων 1, 3, 5 και 6 του άρθρου 20, των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου  21,  των 

παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 23, των παραγράφων 2, 3  και 5 του άρθρου 25, της 

παραγράφου 1 του άρθρου 26 και της παραγράφου 1, εδάφια 4 και 5 του άρθρου 28 του Κώδικα 
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Φορολογικών Στοιχείων, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά και  ββ) από τις διατάξεις 

των υπ` αριθ. Σ. 2087/ 50/7.4.1979 (ΦΕΚ  384 τ. Β`) και Σ. 3537/37/20.6.1979 (ΦΕΚ 933 τ. Β`) 

αποφάσεων του Υπουργού  Οικονοµικών, όπως οι διατάξεις ισχύουν αυτές κάθε φορά. δ) 

Οποιος εκδίδει ανακριβή, ως προς την ποσότητα ή την τιµή µονάδας ή  την αξία, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση γ` εφόσον από την ανακρίβεια αυτή προκύπτει 

διαφορά,  που  υπερβαίνει  το δέκα  τα εκατό (10%) της συνολικής ποσότητας ή της συνολικής 

αξίας των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών ή της συναλλαγής γενικά. ε) Όποιος τηρεί ανακριβή 

βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών  Στοιχείων,  εφ`  όσον  η ανακρίβεια διαπιστωθεί 

από τακτικό έλεγχο του οποίου το αποτέλεσµα οριστικοποιήθηκε είτε µε διοικητική  επίλυση  

της διαφοράς,  είτε  λόγω  παρόδου  άπρακτης  της  προθεσµίας  για  άσκηση προσφυγής, είτε µε 

οριστική απόφαση του διοικητικού  δικαστηρίου,  εφ` όσον   στη  διαχειριστική  περίοδο  που  

ελέγχθηκε  προκύπτει  διαφορά ακαθάριστων εσόδων πάνω από είκοσι τα εκατό (20%) σε σχέση 

µε αυτά που δηλώθηκαν και πάντως όχι µικρότερη  από  ένα  εκατοµµύριο  (1.000.000) δραχµές. 

στ) Όποιος δεν τηρεί  την  υποχρέωση  διαφύλαξης  των  βιβλίων  που προβλέπεται  από  τη 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, καθώς και των 

στοιχείων  που  αναφέρονται  στην προηγούµενη περίπτωση γ`. ζ)  Όποιος  εκδίδει  πλαστό  ή 

εικονικό ή νοθεύει τιµολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή οποιοδήποτε από  τα  

φορολογικά  στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου αυτής. Θεωρείται 

ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατηρηθεί ή σφραγισθεί  µ` οποιοδήποτε τρόπο, 

χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας  φορολογικής  αρχής  σχετική  πράξη  

θεώρησης  και εφόσον  η µη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του 

φορολογικού  στοιχείου.  Θεωρείται  επίσης  ως  πλαστό  το  φορολογικό στοιχείο  και όταν το 

περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά  από  

αυτά  που  αναγράφονται  στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Θεωρείται  εικονικό  και  το  

φορολογικό  στοιχείο  που  εκδόθηκε για συναλλαγή, διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία 

ανύπαρκτη στο  σύνολο  ή για  µέρος  αυτής  ή  για  συναλλαγή  που πραγµατοποιήθηκε από 

πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο. η) Όποιος 

γνωρίζει το σκοπό της επιχειρούµενης πράξης και  συνεργεί µε  οποιοδήποτε  τρόπο  στην 

κατασκευή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή γνωρίζει ότι τα στοιχεία είναι  πλαστά  ή  

εικονικά  και  συνεργεί  µε οποιοδήποτε  τρόπο  στην  έκδοσή  τους  ή  αποδέχεται  τα  πλαστά ή 

τα εικονικά  ή  νοθευµένα  φορολογικά  στοιχεία  µε  σκοπό  την  απόκρυψη φορολογητέας 

ύλης. 
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 Στο  άρθρο 32 προβλεπόταν για την ποινική δίωξη. "1. Η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα  του  

άρθρου  31  του  παρόντος  ασκείται  µετά  από µηνυτήρια αναφορά που υποβάλλεται 

υποχρεωτικώς από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ηµόσιας  Οικονοµικής  Υπηρεσίας  

(∆.Ο.Υ) στην   Εισαγγελική   Αρχή  εντός  µηνός  από  την  οριστικοποίηση  της φορολογικής 

εγγραφής,  αναστελλοµένης,  µέχρι  λήξεως  της  προθεσµίας αυτής  της παραγραφής του 

αδικήµατος.  Επί οριστικοποιήσεως επελθούσης προ της δηµοσιεύσεως της παρούσας, η ως 

άνω προθεσµία άρχεται από  της δηµοσιεύσεως αυτής.  2.  Στις  περιπτώσεις  της  εξωδίκου  ή 

κατά τις διατάξεις του Ν.∆. 4600/ 1966 λύσεως της  διαφοράς  δεν  εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  

της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου. 

Στο άρθρο 93 του ν. 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. (ΦΕΚ Α'151)   

προβλεπόταν 1. Αδίκηµα φοροδιαφυγής διαπράττει: α) Όποιος δεν υποβάλλει δηλώσεις ή 

υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις για φόρους, τέλη ή εισφορές που σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει στο ∆ηµόσιο ή για το φόρο προστιθέµενης 

αξίας ή για το φόρο κύκλου εργασιών ή την ειδική εισφορά ειδών πολυτελείας της 

υποπερίπτωσης β` της περίπτωσης Ζ` της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α), 

εφόσον το συνολικό ποσό των παραπάνω φόρων, τελών και εισφορών που είχε υποχρέωση να 

δηλώσει και να αποδώσει στο ∆ηµόσιο, από συναλλαγές ή άλλες πράξεις που 

πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα ενός ηµερολογιακού εξαµήνου υπερβαίνει το ποσό των 

εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχµών ή το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών 

για διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους.  β) Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, εφόσον για το ποσό του εισοδήµατος που δεν δηλώθηκε, οφείλεται κύριος φόρος 

πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές. γ) Όποιος τηρεί ανακριβή βιβλία και στοιχεία 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον η ανακρίβεια διαπιστωθεί από τακτικό έλεγχο του 

οποίου το αποτέλεσµα οριστικοποιήθηκε είτε µε διοικητική επίλυση της διαφοράς, είτε λόγω 

παρόδου άπρακτης της προθεσµίας για άσκηση προσφυγής, είτε µε οριστική απόφαση του 

διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον στη διαχειριστική περίοδο που ελέγχθηκε προκύπτει διαφορά 

ακαθάριστων εσόδων πάνω από είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχέση µε αυτά που δηλώθηκαν και 

πάντως όχι µικρότερη από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές.  2. Ο δράστης των ποινικών 

αδικηµάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β` της προηγούµενης παραγράφου, 

τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο δράστης 

τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) µηνός.  3. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται:  

α) Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στους διευθύνοντες συµβούλους, 

εντεταλµένους ή συµπράττοντες συµβούλους και διευθυντές και γενικά σε κάθε πρόσωπο 
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εντεταλµένο, είτε αµέσως από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση ή δικαστική απόφαση στη 

διεύθυνση των εταιριών αυτών.  β) Προκειµένου για οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες ή 

περιορισµένης ευθύνης εταιρίες ή συνεταιρισµούς στους διαχειριστές αυτών.  γ) Προκειµένου 

για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά, στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες που έχουν 

στην Ελλάδα. 4. Σε περίπτωση υποτροπής το κατώτατο όριο των ως άνω ποινών διπλασιάζεται 

και επιπροσθέτως δύναται να αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή να διατάσσεται το 

κλείσιµο του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα από ένα (1) µήνα µέχρι και πέντε (5) µήνες. 5. 

Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τους πρόσθετους φόρους και τα Πρόστιµα που 

προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.  6. Η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα αυτού του 

άρθρου ασκείται µετά από µηνυτήρια αναφορά, που υποβάλλεται υποχρεωτικώς από τον 

προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στην Εισαγγελική Αρχή, µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αναστελλοµένης, µέχρι 

λήξεως της προθεσµίας αυτής της Παραγραφής του αδικήµατος.7. Σε περιπτώσεις που 

επιτεύχθηκε εξώδικη λύση ή δικαστικός συµβιβασµός της διαφοράς, δεν ασκείται ποινική δίωξη 

για τα αδικήµατα αυτού του άρθρου. 8. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ανωτέρω 

αδικηµάτων είναι το πληµµελειοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο υπαίτιος έχει την κατοικία 

του ή την έδρα της επιχείρησης. Στο δικαστήριο αυτό διαβιβάζονται η µηνυτήρια αναφορά της 

αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και εφόσον υπάρχουν στη δικογραφία η έκθεση 

ελέγχου και τα αναφερόµενα σε αυτήν έγγραφα, το φύλλο ελέγχου ή η πράξη καταλογισµού 

τέλους ή εισφοράς, η απόφαση επιβολής προστίµου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η 

απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο το δικαστήριο 

µπορεί να κλητεύσει ως µάρτυρες τα αρµόδια φορολογικά όργανα µόνο στην περίπτωση που θα 

κρίνει αναγκαίες και άλλες αποδείξεις. Στην ίδια περίπτωση µπορεί να διατάξει και οποιαδήποτε 

άλλη απόδειξη. Το ∆ηµόσιο µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο ως πολιτικώς ενάγων µε τον 

προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τον υπάλληλο της υπηρεσίας του, 

που ορίζεται από αυτόν.  Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται. Ο αρµόδιος εισαγγελέας 

γνωστοποιεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από τη δηµόσια συνεδρίαση, την αρχική δικάσιµο. 9. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να τεθούν όροι και 

προϋποθέσεις για την υποβολή της µηνυτήριας αναφοράς από τα αρµόδια φορολογικά όργανα.      

Στο άρθρο 94 προβλεπόταν ποινικές κυρώσεις σε Υπερτιµολογήσεις και υποτιµολογήσεις, στο 

άρθρο 95 προβλεπόταν Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για µη απόδοση παρακρατούµενων 
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φόρων  και   στο άρθρο 96 προβλεπόταν  ποινικές κυρώσεις για διάφορες  άλλες πράξεις 

φοροδιαφυγής.            

2. Ο Νόµος Που Ισχύει Σήµερα
4 

 

  

Ο Νόµος που ισχύει σήµερα είναι ο υπ’ αριθµ. 2523/11-09-1997: «∆ιοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄179) ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟ «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο 

προβλέπονται τα παρακάτω: 

 2.1 Άρθρο 17: Αδίκηµα Φοροδιαφυγής Στη Φορολογία Εισοδήµατος  

 Στο άρθρο 17 τυποποιούνται οι διατάξεις  του αδικήµατος της φοροδιαφυγής για την παράλειψη 

υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήµατος ως εξής: 

1. Όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, αποκρύπτει καθαρά 

εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας 

ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκηµα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήµατος.  

Ως απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται 

στα βιβλία εικονικές ολικά η µερικά δαπάνες η γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση 

τέτοιων δαπανών, ώστε να µην εµφανίζονται καθαρά εισοδήµατα ή να εµφανίζονται αυτά 

µειωµένα.  

(Όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 

3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του 

ιδίου νόµου ισχύει από 31/3/2011 και µετά). 

2. Ο δράστης του αδικήµατος αυτού τιµωρείται: α) µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 

έτους, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει 

                                            
4 ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π. Μ. Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
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σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και β) µε 

κάθειρξη, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν αποκρύβει 

υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

ευρώ. Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της απόκρυψης.  

(Όπως στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 οι λέξεις «µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα 

(10) ετών» αντικαταστήθηκαν µε τις λέξεις «µε κάθειρξη» µε την παρ. 2β του άρθρου 3 του Ν. 

3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου 

ισχύει από 31/3/2011 και µετά). 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου:  

α) ως καθαρό εισόδηµα νοείται για τα φυσικά πρόσωπα το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα 

αυτών που έχει αποκρύβει και για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 

101 του Ν. 2238/1994, το ποσό των καθαρών φορολογητέων κερδών που έχει αποκρύβει και β) 

ως φόρος που αναλογεί στο καθαρό εισόδηµα νοείται για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που 

προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 για το 

εισόδηµα αυτό και για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Ν. 

2238/1994, ο φόρος που προκύπτει µε την εφαρµογή στα καθαρά αυτά φορολογητέα κέρδη του 

συντελεστή φορολογίας που ισχύει για καθένα από αυτά.  

4. Αδίκηµα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου 

πλοίων δεν αποδίδει στο ∆ηµόσιο το φόρο αυτόν, τιµωρούµενος µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

(1) έτους, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο 

υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον 

το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 

2.2 Άρθρο 17Α: Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος 

1. Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός 

λειτουργός µε βαθµό αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία 

Εφετών Αθηνών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα 

από απόφαση του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού 

Εγκλήµατος εκτελεί τα καθήκοντά του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και 

συνεπικουρείται από τρεις, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των 
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οποίων δύο τουλάχιστον από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 

και ένας από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι 

τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες. 

2. Το έργο των αρµόδιων για τα οικονοµικά εγκλήµατα Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει 

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται µε πλήρη ή µερική απασχόληση από τον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

3. Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, η κατά τόπο αρµοδιότητα του 

οποίου επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο 

συντονισµός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του 

Κ.Π.∆. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώµατος ∆ίωξης 

Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών 

υπηρεσιών, εν γένει, του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά τη διενέργεια ερευνών, 

προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους 

φορολογικών και οικονοµικών εγκληµάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά 

διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονοµία. 

4. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ενηµερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις 

πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 για εγκλήµατα της 

αρµοδιότητάς του, αξιολογεί δε και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη 

πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του, σχετικά µε αυτά, µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο. 

5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητά του ο Εισαγγελέας 

Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή 

προανάκρισης από τους κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου γενικούς ή ειδικούς 

προανακριτικούς υπαλλήλους. 

6. Η δικογραφία που σχηµατίζεται µετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή 

προανάκρισης διαβιβάζεται στους κατά τόπο αρµόδιους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς 

πρωτοδικών, µε την παραγγελία άµεσης άσκησης ποινικής δίωξης. 
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7. Με σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει 

τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, 

χωρίς να στερείται τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, µετά το 

πέρας της οποίας ενηµερώνεται εγγράφως για την πορεία της. 

8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή 

στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου τους, µη υποκείµενοι στους 

περιορισµούς της νοµοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και κάθε άλλου 

είδους απορρήτου και σε κάθε µορφής αρχείο ∆ηµόσιας Αρχής ή Οργανισµού που τηρεί και 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος 

και των εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται στο 

Υπουργείο Οικονοµικών Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο διευθύνεται 

από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα 

Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 

στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.∆.Ο.Ε.. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, 

δηµιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις επιστηµονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού 

του Γραφείου, οι οποίες καλύπτονται µε µετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµικών 

ή µε απόσπαση, µετά από πρόταση του ίδιου Εισαγγελέα. Καθήκοντα προϊσταµένου του 

Γραφείου ασκεί υπάλληλος ΠΕ, µε βαθµό Α΄ που ορίζεται µε απόφαση του Εισαγγελέα 

Οικονοµικού Εγκλήµατος. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού για διάρκεια δύο ετών, χωρίς να απαιτείται 

γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, και µπορεί να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση, για ίσο 

χρονικό διάστηµα µέχρι δύο φορές. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µπορεί να αποσπώνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών 

υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών, για την υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών 

λειτουργών όταν διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για οικονοµικά ή άλλα 

συναφή µε αυτά εγκλήµατα, για χρονικό διάστηµα δύο ετών που µπορεί να παρατείνεται µε 
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όµοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστηµα µέχρι δύο φορές. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται 

λαµβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπάστηκαν. 

(Όπως το άρθρου 17Α προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 

66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 31/3/2011 

και µετά).  

2.3 Άρθρο 18: Αδίκηµα Φοροδιαφυγής Στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

Στο άρθρο 18 του ν. 2523/1997 τυποποιούνται οι διατάξεις  του αδικήµατος της φοροδιαφυγής 

για µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών. 

1. Όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου 

κύκλου εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν 

αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη 

φορολογική αρχή µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη 

παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαµβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος 

διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιµωρείται:  

α) µε φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό 

του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια 

βάση έως το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ, β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που 

συµψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το 

ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ µέχρι το ποσό των 75.000 (εβδοµήντα πέντε χιλιάδων) 

ευρώ και γ) µε κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 75.000 

(εβδοµήντα πέντε χιλιάδες) ευρώ. 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά 

υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε µερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.  

Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της µη απόδοσης ή 

ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών. 
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Όπως η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2δ του άρθρου 

3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του 

ιδίου νόµου ισχύει από 31/3/2011 και µετά. 

Όπως στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 οι λέξεις «µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη» 

αντικαταστάθηκε µε τις λέξεις «µε κάθειρξη» µε την παρ. 2ε του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 

31/3/2011 και µετά. 

 

Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 προστέθηκε µε την παρ. 2στ του άρθρου 3 

του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου 

νόµου ισχύει από 31/3/2011 και µετά. 

2. Παρακρατούµενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε επί µέρους 

διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο ∆ηµόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο 

διάφορο του πραγµατικού φορολογουµένου. 

 

3. Αν η διάρκεια της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, 

τελών ή εισφορών δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσεται, εφόσον καταβληθούν, 

από την ηµέρα που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση οφειλόµενοι φόροι, 

τέλη ή εισφορές µε τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών. 

Εάν η καταβολή συντελεστεί µετά τη συµπλήρωση έτους, αλλά πριν τη λήξη της αποδεικτικής 

διαδικασίας σε πρώτο βαθµό, επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού 

Κώδικα.  

 

(Όπως η παρ. 3 του άρθρου 18 προστέθηκε µε την παρ. 2ζ του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 66/31-3-2011) και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ιδίου νόµου ισχύει από 

31/3/2011 και µετά). 

 

 Με τις  διατάξεις αυτές οι προβλεπόµενες ποινές γίνονται αυστηρότερες και συγκεκριµένα ενώ 

µε τις προϊσχύσασες διατάξεις προβλέπονταν ποινή (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή 

κάθειρξη µέχρι δέκα έτη, ανάλογα µε το ύψος των ποσών) για τις περιπτώσεις µη απόδοσης κλπ. 

που τα σχετικά ποσά των κύριων φόρων, τελών ή εισφορών υπερέβαιναν τα 3.000 ευρώ σε 

ετήσια βάση, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται πλέον ποινή (φυλάκιση) και για οποιουδήποτε 

ύψους ποσά µέχρι 3.000 ευρώ. Συγχρόνως, επαναδιατυπώνεται και αποσαφηνίζεται, προς άρση 
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αµφιβολιών, η έννοια του παραπάνω αδικήµατος και ειδικότερα ορίζεται ότι το αδίκηµα αυτό 

διαπράττει ο φορολογούµενος ο οποίος προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή τους δεν 

απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους ως άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συµψήφισε ή 

εξαπατώντας τη φορολογική αρχή µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή την 

αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. 

 

2.4 Άρθρο 19: Αδίκηµα Φοροδιαφυγής Στην Έκδοση – Λήψη Εικονικών – 

Πλαστών -Νοθευµένων Φορολογικών Στοιχείων. 

Στο άρθρο 19 του Ν. 2523/1997 τυποποιείται το αδίκηµα της φοροδιαφυγής για πλαστά, 

εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για µη εφαρµογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.  

1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται 

εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν, διαφεύγει ή µη 

την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.  

Ειδικά όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή 

στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) µε κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν 

πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 

Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την πλαστότητα 

ή εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων (235.0000) ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο του 

καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά επαγγελµατικής 

εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα (1) µήνα. Η εκτέλεση της παρεπόµενης αυτής ποινής ουδεµία 

ασκεί επίδραση στις ενοχικές σχέσεις του επιτηδευµατία µε τους µισθωτούς που συνδέονται µε 

αυτόν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας. 

2. Το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα, που 

προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 

3. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατηρηθεί ή σφραγιστεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία 
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του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος 

του ίδιου στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το 

περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από 

αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ιδίου στοιχείου. 

4. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για 

µέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 

αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, µε την 

έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατος του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην 

κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία.  

Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, 

κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από φυσικό νοµικό πρόσωπο 

για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε 

στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική 

δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία 

στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για 

τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία 

αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της 

µεγαλύτερης αυτής αξίας. ∆εν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η 

κοινωνία κληρονόµων ή ο κληρονόµος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή 

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν από κάθε 

είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα, όσο και του 

εκδόσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συµπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και 

Φορολογίας Εισοδήµατος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο 

αυτό. 

Σε περίπτωση που η κατά το προηγούµενο εδάφιο έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται 

µετά την πάροδο εξαµήνου από το χρόνο που προέκυψε η µεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, 

επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιµο της παραγράφου 2 

περιπτώσεις α΄ και ε΄ του άρθρου 5 του Ν.2523/1997.  
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Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και για παραβάσεις που έχουν 

διαπραχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 2523/1997 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τις 

οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις ή εφόσον εκδοθέν δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεµούν επί της ουσίας ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων.  

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δραστικού συµβιβασµού, ανεξάρτητα 

από το χρόνο άσκησης της προσφυγής. 

5. Επίσης, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται ο υπόχρεος που δεν 

εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόµενα από το Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την 

πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία της 

παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος, τις συναλλαγές για τις οποίες 

δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου. Ειδικά για υπόχρεους που, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, εµπίπτουν 

στις διατάξεις του 5ου (πέµπτου) και 6ου (έκτου) εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13, 

επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 

καταλαµβάνουν και το αδίκηµα της παρούσας παραγράφου 

Σηµειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 2523/1997 καταργείται κάθε άλλη 

διάταξη που προβλέπει την επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίµων καθώς και διοικητικών και 

ποινικών κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας. Όπου στην κείµενη 

νοµοθεσία προβλέπεται η επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίµων και διοικητικών κυρώσεων 

νοούνται οι διατάξεις του ν. 2523/1997. Αν προβλέπεται τόσο η επιβολή πρόσθετου φόρου όσο 

και προστίµου, επιβάλλεται µόνο πρόσθετος φόρος, µε εξαίρεση το ειδικό πρόστιµο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από την 

επιβολή πρόσθετου φόρου.  

3. Φοροδιαφυγή από Έκδοση – Λήψη Εικονικών – Πλαστών - Νοθευµένων 

Φορολογικών Στοιχείων. 

Έχει διαπιστωθεί ότι το φαινόµενο της φοροδιαφυγής ειδικά µε την χρήση πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων εµφανίζεται σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας, από την παραγωγή και το εµπόριο αγαθών µέχρι τον τοµέα των κατασκευών, 

την παροχή γενικά υπηρεσιών και τη δραστηριότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών.  
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 Το φαινόµενο έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις αφού καθηµερινά αποκαλύπτονται νέες 

περιπτώσεις και νέες µορφές απάτης. Υπολογίζεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών 

αυτών αναφέρεται στο χονδρικό εµπόριο, στη βιοµηχανική παραγωγή, στον κατασκευαστικό 

τοµέα και στον κλάδο παράδοσης ανακυκλώσιµων απορριµµάτων (σκραπ) καθώς και στο χώρο 

της διαφήµισης, και σε µικρότερο ποσοστό στο λιανικό εµπόριο, στο χώρο των ελεύθερων 

επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων LEASING, των γραφικών τεχνών και λοιπών κλάδων.  

Το µέγεθος της απώλειας φορολογικών εσόδων είναι πολύ σηµαντικό, χωρίς να µπορεί να 

προσδιορισθεί µε ακρίβεια, Ωστόσο από δηµοσιευµένα στοιχεία, ετήσιες εκθέσεις των 

υπηρεσιών που ασχολούνται συστηµατικά µε την καταπολέµηση αυτής της µορφής της 

φοροδιαφυγής ( Σ.∆.Ο.Ε. – ΥΠ.Ε.Ε. ) προκύπτουν ενδεικτικά στοιχεία ως προς το µέγεθος του 

προβλήµατος. Μέσω της χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων επιδιώκεται η 

µη καταβολή ή η µείωση καταβολής των ποσών τόσο έµµεσων όσο και άµεσων φόρων και σε 

µερικές περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών ατασθαλιών που πάντα 

προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευµατιών και επιχειρήσεων να µην καταβάλουν 

φόρους, αφού προηγήθηκαν άλλοι µέθοδοι  φοροδιαφυγής.  

Ενδεικτικά στον κατωτέρω πίνακα εµφανίζονται µόνο για τα δυο έτη 2009 & 2010 περιπτώσεις 

καταλογισµού παραβάσεων ( έκδοσης ή λήψης )  εικονικών, πλαστών ή νοθευµένων 

φορολογικών στοιχείων και το εκτιµώµενο ύψος προστίµων. 

 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%)  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ –

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

111.836 195.524 75 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  
1.207.431.529 € 3.399.106.931 € 182 

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 (Ν. 3610/2007) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. 
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Η µη καταβολή έµµεσων φόρων ή η καταβολή µειωµένου ποσού φόρου εστιάζεται  κυρίως στο 

Φ.Π.Α. µε τη διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συµψηφίζεται µε το Φ.Π.Α. των 

εκροών, µε φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες.  

Η µη καταβολή ή η µείωση καταβολής άµεσων φόρων επιδιώκεται µέσω της µείωσης των 

κερδών, µε την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του κόστους πωληθέντων προϊόντων ή 

εµπορευµάτων ή παρασχεθέντων υπηρεσιών, µε φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες δαπάνες ή 

αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή των αποτελεσµάτων (µείωση των κερδών, 

µείωση ή µηδενισµό της ζηµίας).  

Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές το τελευταίο διάστηµα διαπιστώνεται ότι υφίστανται σειρά 

συναλλαγών οι οποίες αποτελούν µέρος κυκλικών συναλλαγών που σκοπό έχουν είτε να 

εισπράξουν ποσό Φ.Π.Α. µέσω της διαδικασίας επιστροφής που προβλέπεται για το Φ.Π.Α., είτε 

να µην αποδοθεί ποτέ το ποσό Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις συναλλαγές αυτές, µε τη βοήθεια 

κατασκευασµένων κυκλωµάτων από εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

διεθνές επίπεδο (π.χ. απάτη τύπου Καρουζέλ ή κυκλική απάτη).  

Οι συναλλαγές αυτές  έχουν, συνήθως, ως αντικείµενο την εµπορία κινητών τηλεφώνων, την 

εµπορία εξαρτηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, την εµπορία κοσµηµάτων, µεταχειρισµένων 

αγαθών του περιθωρίου κέρδους  κ.λπ.  

3.1 Σκοπιµότητα Χρήσης Εικονικών – Πλαστών ή Νόθευσης Φορολογικών 

Στοιχείων Και Μέθοδοι Φοροδιαφυγής. 

 Ο ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, είναι η µείωση 

της καταβολής ή η µη καταβολή τόσο έµµεσων όσο και άµεσων φόρων. Ως προς την 

σκοπιµότητα που εξυπηρετεί η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, ή η λήψη 

και η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η νόθευση  τέτοιων στοιχείων 

αναφέρονται τα παρακάτω:  

1. Έκδοση εικονικών τιµολογίων – δελτίων αποστολής ή λοιπών στοιχείων, µε οικονοµικά 

ανταλλάγµατα, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οι οποίες 

προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα καθαρά τους κέρδη, δηλαδή µε την εφαρµογή επί των 

ακαθαρίστων εσόδων ή αµοιβών ή επί των αγορών, κατά περίπτωση, των Μοναδικών 

Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, προς 
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επιχειρήσεις που προσδιορίζουν λογιστικά το αποτέλεσµά τους οι οποίες είτε τηρούν βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το ίδιο ισχύει και για 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προσδιορίζουν λογιστικά το 

αποτέλεσµά τους.  

2. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων µε τη βοήθεια κατασκευασµένων κυκλωµάτων µε 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή κοινοτικό ή διεθνές πλαίσιο, οι 

οποίες, χρησιµοποιώντας διάφορα συστήµατα και µηχανισµούς, αποβλέπουν στη µη καταβολή 

του οφειλόµενου Φ.Π.Α. ή στην αδικαιολόγητη επιστροφή  Φ.Π.Α. Πρόκειται δηλαδή για 

εξαφανισµένους εµπόρους ή για ενδιάµεσους εµπόρους ή µεσάζοντες ή διοργανωτές των 

κυκλωµάτων αυτών (απάτη τύπου CAROUSEL ή κυκλική απάτη). Το όνοµα της απάτης αυτής 

οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο κυκλοφορούν τα ίδια αγαθά, από το ένα κράτος στο άλλο, 

απ΄ όπου και επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο τελικό χρήστη. Στην απλούστερη 

µορφή της, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τρεις εµπόρους εγγεγραµµένους στα µητρώα των 

υποκειµένων στον Φ.Π.Α. σε δύο διαφορετικά κράτη µέλη, αν και, συνήθως, συµµετέχουν 

περισσότεροι έµποροι εγκατεστηµένοι σε δύο ή παραπάνω κράτη µέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, 

πρωταγωνιστής της διαδικασίας αυτής είναι ο εξαφανισµένος έµπορος.  

Ο εξαφανισµένος έµπορος, επωφελείται της δυνατότητάς να αγοράσει στο εξωτερικό χωρίς 

Φ.Π.Α., για να µεταπωλήσει στην εσωτερική-εθνική αγορά, έχοντας υπόψη του ότι θα εισπράξει 

Φ.Π.Α. τον οποίο όµως δεν θα αποδώσει ποτέ στο ∆ηµόσιο αλλά θα τον οικειοποιηθεί. Ο 

εξαφανισµένος έµπορος τις περισσότερες φορές δεν υποβάλλει δηλώσεις, µερικές φορές 

υποβάλλει µηδενικές δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις παρά τις πολύ µεγάλες αγορές που 

πραγµατοποιεί από το εξωτερικό. Επειδή έχει κερδίσει εκ των προτέρων τα ποσά που επιθυµεί, 

έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα αγαθά του στην εσωτερική αγορά σε πολύ χαµηλές τιµές – µε 

ζηµία.  

3. Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα ανέγερσης νέων ακίνητων, η µεταβίβαση των οποίων υπάγεται σε ΦΠΑ από 

1/1/2006 και µετά (ν. 3427/27.12.2005) και για τα οποία υφίσταται διαφορετικό καθεστώς 

αντιµετώπισης της µεταβίβασης αυτών σε σχέση µε τα λοιπά ακίνητα. Ο τρόπος άσκησης καθώς 

και το δικαιούµενο ποσοστό έκπτωσης του φόρου στις περιπτώσεις αυτές καθορίσθηκε µε 

διατάξεις του ίδιου νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 
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οδηγεί σε αύξηση του φόρου εισροών που αφορούν στη νέα οικοδοµή και συνεπώς στην 

καταβολή µικρότερου ποσού φόρου εκροών για την εν λόγω οικοδοµή.  

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), προϋπόθεση για 

την έκπτωση του Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές της επιχείρησης είναι, οι 

εισροές αυτές να χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση φορολογητέων πράξεων. Έτσι όταν 

µια κατασκευαστική επιχείρηση διενεργεί παραδόσεις ακινήτων υποκείµενες σε Φ.Π.Α., 

εκπίπτει ολόκληρο το φόρο των εισροών της. Σε περίπτωση όµως που διενεργεί πράξεις 

απαλλασσόµενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από το νόµο δικαίωµα έκπτωσης 

(π.χ. µεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου κ.λπ.) δεν µπορεί να εκπέσει το φόρο που 

επιβάρυνε τις εισροές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. Για το 

λόγο αυτό πρέπει να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Φ.Π.Α. των εισροών που βάρυνε 

τις ιδιοκτησίες για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης καθώς και ο Φ.Π.Α. που βάρυνε τις 

ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης και να διακανονισθεί αυτός µέσω 

της περιοδικής δήλωσης.  

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι το ποσό του εκπιπτόµενου φόρου προσδιορίζεται ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, µε βάση την πραγµατική 

διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών ανά οικοδοµή, όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και 

στοιχεία του Κ.Β.Σ.  

Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης 1031382/1116/ΠΟΛ.1054/27.3.2006, 

προβλέπεται ότι ως προς το φόρο εκροών που αφορά το τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, 

εξαντλείται σε επίπεδο ∆.Ο.Υ. ο έλεγχος αυτός και οι υποβαλλόµενες ειδικές δηλώσεις ΦΠΑ 

του µεταβιβαζόµενου ακινήτου θεωρούνται υπό προϋποθέσεις ειλικρινείς.   

4. Έκδοση εικονικών τιµολογίων – δελτίων αποστολής ή λοιπών στοιχείων, για εξυπηρέτηση 

κάποιου τρίτου ο οποίος αδυνατεί να εκδώσει φορολογικά στοιχεία, για διάφορους λόγους, όπως 

είναι η περίπτωση µη δήλωσης έναρξης εργασιών, ή η µη θεώρηση στοιχείων λόγω οφειλών 

προς το δηµόσιο κ.λπ. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν συνήθως πραγµατικές συναλλαγές οι 

οποίες όµως διενεργούνται από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα στοιχεία 

(εικονικότητα ως προς το πρόσωπο).  

5. Έκδοση Τιµολογίων Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων µε πολύ µεγάλες αξίες, αφού δεν 

καταβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την αγορά των προϊόντων αυτών, αλλά η ειδική εισφορά υπέρ 
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ΕΛ.Γ.Α. Στην προκειµένη περίπτωση λειτουργεί το αµοιβαίο συµφέρον του αγοραστή των 

αγροτικών προϊόντων και του πωλητή – αγρότη. Ο µεν πρώτος αυξάνοντας την τιµή αποβλέπει 

κατ’ αρχήν, στην αύξηση του κόστους πωληθέντων, µέσω του οποίου επιτυγχάνει αλλοίωση των 

αποτελεσµάτων του και περαιτέρω αποβλέπει στην απόκτηση των αγροτικών προϊόντων σε 

διογκωµένη - αυξηµένη τιµή µε βάση την οποία  έχει τη δυνατότητα πώλησης των προϊόντων 

αυτών σε τέτοια τιµή που να προκύπτει µικρός συντελεστής µικτού κέρδους, αποφεύγοντας έτσι 

και τον έλεγχο περί υπερβολικού κέρδους, ο δε αγρότης εισπράττει µεγαλύτερο ποσό 

επιστροφής Φ.Π.Α., το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών, στην 

αξία των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών του 

Παραρτήµατος IV του ν. 2859/2000 (παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.2859/2000),  καθώς και 

περισσότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιµα.  

6. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για την κάλυψη παρανόµων ενεργειών, όπως είναι 

η τοκογλυφία, το ξέπλυµα χρήµατος, η κάλυψη λαθραίων εισαγωγών κλπ.  

7. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο αποθήκης, 

προς ανύπαρκτους πελάτες για την κάλυψη άλλων συναλλαγών, για τις οποίες δεν εκδόθηκαν 

φορολογικά στοιχεία πώλησης.  

8. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά τους τελευταίους µήνες της χρήσης επειδή 

σε όλη τη διάρκεια της χρήσης εµφάνιζαν υψηλές αγορές και χαµηλές πωλήσεις, προκειµένου τα 

ανωτέρω µεγέθη να εµφανισθούν στο ίδιο περίπου ύψος ή και µεγαλύτερο ή και για λόγους που 

αφορούν και συσχετίζονται µε ειδικές διαδικασίες (π.χ. αυτοέλεγχος βάσει του ν.3296/2004 

κ.λπ).  

9. Έκδοση εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων για την εµφάνιση πωλήσεων ή 

υπηρεσιών σε τέτοιο ύψος που είναι καθορισµένο από διατάξεις άλλων νόµων (πολλές φορές µη 

φορολογικών) για τη χορήγηση ωφέλειας στην επιχείρηση, π.χ. άδεια πετρελαιοκίνητου 

αυτοκινήτου, επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, δανειοδοτήσεις κ.λπ.  

10. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων για όλους τους ανωτέρω λόγους και πρόσθετα για 

την εξυπηρέτηση των ληπτών των στοιχείων αυτών, πάντα µε ίδιο οικονοµικό όφελος (εµπορία 

στοιχείων).  
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11. Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιµολογίων για την εµφάνιση εκ µέρους των επιχειρήσεων, 

µικρότερων ακαθαρίστων εσόδων ή αµοιβών και συνεπώς µικρότερων φορολογητέων εκροών 

για την απόδοση του Φ.Π.Α.  

12. Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιµολογίων, κυρίως στο τέλος διαχειριστικών χρήσεων, 

προκειµένου να αποφύγουν οι επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ., δηλαδή την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας ή την υποχρέωση 

σύνταξης απογραφής ή τήρησης βιβλίου αποθήκη ή επιδιώκοντας την υπαγωγή τους στα άρθρα 

13 έως και 17 του ν.3296/2004 (αυτοέλεγχος). Στις προηγούµενες δύο περιπτώσεις τις ενέργειες 

του εκδότη, την έκδοση δηλαδή πιστωτικών τιµολογίων, πολλές φορές δε γνωρίζει ο 

αναφερόµενος στα στοιχεία ως αντισυµβαλλόµενος. Άλλες όµως φορές, υπεισέρχεται το 

στοιχείο της αµοιβαιότητας, που εντοπίζεται κυρίως στους λήπτες που δεν τηρούν βιβλία ή 

τηρούν βιβλίο αγορών, στην προσπάθειά τους να µην υπερβούν τα εκάστοτε προβλεπόµενα από 

τον Κ.Β.Σ. όρια, για την απαλλαγή ή την τήρηση βιβλίου αγορών.  

13. Αντίστοιχα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για την έκδοση εικονικών ή πλαστών 

φορολογικών στοιχείων, ισχύουν και για τη λήψη τέτοιων στοιχείων. Στις σχέσεις εκδότη λήπτη 

συνήθως υπάρχει το στοιχείο της αµοιβαιότητας, δηλαδή η διευκόλυνση για την 

καταστρατήγηση φορολογικών διατάξεων, µε οικονοµικά ή άλλα ανταλλάγµατα.  

3.2 Χρήση Πλαστών Και Εικονικών Στοιχείων - Εκδότες Πλαστών Και Εικονικών 

Στοιχείων - Τρόποι Κατασκευής Και Έκδοσης Πλαστών Και Εικονικών Στοιχείων.  

Οι επιχειρήσεις που δέχονται πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία είναι συνήθως οικονοµικά 

εύρωστες, σε αντίθεση µε αυτές που εκδίδουν τέτοια στοιχεία, οι οποίες βασικά είναι αδύναµες 

οικονοµικά ή και ανύπαρκτες ή συστήθηκαν για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά αυτό το 

σκοπό.  

Εκδότες µπορεί να είναι :  

α) Υπαρκτά πρόσωπα που θεωρούν φορολογικά στοιχεία στις ∆.Ο.Υ. µε την προβλεπόµενη 

διαδικασία τα οποία χρησιµοποιούν για εικονικές συναλλαγές τις οποίες διενεργούν σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια εγκαταλείποντας τη δηλωθείσα εγκατάσταση δεν 

εντοπίζονται από τους φορολογικούς ελέγχους ή µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα 

εξαφανίζονται.  
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Οι περιπτώσεις αυτές είναι από τις πιο δυσχερείς όσον αφορά την απόδειξη και τεκµηρίωση της 

εικονικότητας δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται τα πρόσωπα και δεν υφίστανται στοιχεία, αφού 

δεν προσκοµίζονται ούτε τα βιβλία ούτε τα στοιχεία,  προκειµένου να αξιολογηθούν και να 

εκτιµηθούν για την τελική τεκµηρίωση της εικονικότητας.  

β) Ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εκδίδουν πλαστά στοιχεία για πραγµατικές ή για εικονικές 

συναλλαγές.  

γ) Επιχειρήσεις µε νοµιµοφανείς συναλλαγές  

- Άτοµα τα οποία χρησιµοποιώντας κλεµµένες ή χαµένες ταυτότητες και κυρίως χαµένα 

προσωρινά δελτία ταυτότητας  (στα οποία εύκολα αντικαθίσταται η φωτογραφία), 

παρουσιάζονται στις ∆.Ο.Υ. και αφού προσκοµίσουν και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλµατος, όπως βεβαιώσεις επιµελητηρίων και ασφαλιστικών 

ταµείων, µισθωτήρια συµβόλαια κ.λπ., θεωρούν βιβλία και φορολογικά στοιχεία, από τα οποία 

στη συνέχεια εκδίδουν στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνήθως µεγάλης αξίας.  

- Επιτήδειοι (υποκρυπτόµενοι) εκµεταλλευόµενοι  άτοµα που βρίσκονται σε δύσκολη 

κατάσταση κάνουν έναρξη εργασιών και θεωρούν φορολογικά στοιχεία στο όνοµα αυτών, τα 

οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για την κάλυψη ανύπαρκτων συναλλαγών, είτε δικών τους 

είτε προς τρίτους.  

    Στις ανωτέρω περιπτώσεις και για να δοθεί νοµιµοφάνεια στις συναλλαγές αυτές, υπάρχει το 

ενδεχόµενο υποβολής στις ∆.Ο.Υ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. κ.λπ., όπου οι 

προς απόδοση φόροι (Φ.Π.Α., εισοδήµατος) είναι ελάχιστοι, αφού συµψηφίζουν το Φ.Π.Α. των 

υποτιθέµενων (ανύπαρκτων) εισροών µε εκείνο των εικονικών εκροών, τα δε δηλούµενα καθαρά 

κέρδη επίσης είναι µηδενικά ή ελάχιστα.  

δ) Επίσης έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις που 

εµπλέκονται στις περιπτώσεις κυκλικής απάτης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.  

ε) Επίσης έκδοση εικονικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις ή και επαγγελµατίες, που 

φορολογούνται εξωλογιστικά ή µε ειδικό τρόπο ή που έχουν  ελάχιστα έσοδα και βέβαια εφόσον 

στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου υπάρχει σ΄ αυτούς περιθώριο εσόδων, προκειµένου να 

καλύψουν φορολογικές ανάγκες τρίτων.  
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στ) Μία άλλη περίπτωση, που διαπιστώνεται σε µικρή κλίµακα, είναι η έκδοση στοιχείων που 

καλύπτουν ανύπαρκτες συναλλαγές, µερικώς ή στο σύνολό τους, από εύρυθµες κατά τ΄ άλλα 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που µεταξύ τους υφίσταται συγγενική σχέση. Σηµειώνεται εδώ ότι  

στις περιπτώσεις ηµεδαπών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει µεταξύ τους σχέση άµεσης ή 

έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου ή η ηµεδαπή εταιρεία τελεί 

υπό τον έλεγχο της αλλοδαπής, λόγω συµµετοχής της δεύτερης στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της 

πρώτης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2238/1994 περί υπερτιµολογήσεων 

και υποτιµολογήσεων.  

3.3 Νοµοθετικά Μέτρα Για Την Πρόληψη Έκδοσης Πλαστών Και Εικονικών 

Φορολογικών Στοιχείων  

 Για τον περιορισµό του φαινόµενου των εικονικών συναλλαγών και για τη διασφάλιση των 

πραγµατικών συναλλαγών καθιερώθηκαν ειδικές διατάξεις για τις συναλλαγές αυτές οι οποίες 

αναφέρονται στην επιβεβαίωση των στοιχείων των αντισυµβαλλόµενων, στον τρόπο εξόφλησης 

των συναλλαγών αυτών, στην υποχρέωση αναγραφής στο δελτίο αποστολής, του αριθµού 

κυκλοφορίας του πρώτου φορτηγού αυτοκινήτου ή του ονόµατος του πλωτού µέσου (Ισχύς από 

20.3.2002) και στην έκδοση στοιχείων µε µηχανογραφικό τρόπο για τη διασφάλισή των, για  

την   πιστότητα και την ακεραιότητά τους.  

Ειδικότερα:  

1. Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., ορίζεται ότι το βάρος της απόδειξης 

της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να 

επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυµβαλλοµένου από τη δήλωση έναρξης εργασιών 

ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ταυτότητα, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα).  

Για το σκοπό αυτό, οι αντισυµβαλλόµενοι, υποχρεούνται να παρέχουν εκατέρωθεν τα ζητούµενα 

στοιχεία, ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές και να µην παρατηρείται το φαινόµενο 

να εκδίδονται ή να λαµβάνονται φορολογικά στοιχεία, από πρόσωπα τα οποία είναι ανύπαρκτα 

φορολογικά και να υποστηρίζεται η άποψη, ότι η συναλλαγή πράγµατι έγινε, αλλά δεν υπήρχε 

δυνατότητα να ελεγχθούν τα στοιχεία του προσώπου αυτού και ότι ενήργησαν µε καλή πίστη, µε 

την αντικειµενική και όχι την υποκειµενική της έννοια (και όχι κατά την ιδίαν αυτών αντίληψη), 

δρώντας δηλαδή ως έντιµοι και δίκαιοι άνθρωποι λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών 

ηθών.  
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2. Επί πλέον για το περιορισµό του φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών και για διασφάλιση 

των πραγµατικών συναλλαγών καθιερώθηκε ειδικός τρόπος εξόφλησης των συναλλαγών, πάνω 

από συγκεκριµένο ποσό.  

Έτσι:  

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Π∆ 186/1992, για τον τρόπο 

ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι:  

"Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά 

αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η 

τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή έκδοσης 

του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική 

απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούµενων 

επιταγών." 

 

( Το εδάφιο αυτό το οποίο είχε αρχικά προστεθεί στο άρθρο 18 του Κ.Β.Σ. µε την παρ.5 άρθρ.16 

του Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α΄54,  αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.25 άρθρου 19 

Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010 και ισχύει από τον µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης του 

νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 01-06-2010.) 

 

"Κατ` εξαίρεση των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται ο συµψηφισµός 

αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ µητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών." 

 

 «Με επιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό αποκλειστικά και µόνο 

εξοφλούνται επίσης µερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και 

άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, 

καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο 

που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων 

αυτών για λογαριασµό του, µε βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του 

Κώδικα αυτού µετά την αφαίρεση της δικαιούµενης προµήθειας." 
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( Το ανωτέρω εδάφιο της παρ.2,το οποίο είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 36 παρ.3 

Ν.3784/2009,ΦΕΚ Α 137,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.25 άρθρου 19 Ν.3842/2010,ΦΕΚ 

Α 58/23.4.2010. ) 

 

«Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα 

αυτού.",  

Το ανωτέρω εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε  µε το άρθρο 11 παρ.3 Ν.3670/2008,ΦΕΚ Α 

117/20.6.2008. 

 

Για ειδικές περιπτώσεις εκδόθηκαν οι εγκύκλιες διαταγές  ΠΟΛ. 1155/11.11.2010 µε θέµα: 

τρόπος εξόφλησης συναλλαγών µεταξύ πρακτόρων και αεροπορικών εταιριών, ΠΟΛ. 1038/22-

2-2011 µε θέµα: Συµψηφισµός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές µεταξύ αγροτικών 

συνεταιρισµών και παραγωγών - µελών τους και  ΠΟΛ. 1058/14-3-2011 µε θέµα: Εξόφληση 

φορολογικών στοιχείων αξίας µε επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού σε ειδικές 

περιπτώσεις συναλλαγών όπως: τρόπος εξόφλησης εκκαθαρίσεων των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές (µεσίτες ασφαλειών, ασφαλιστικούς 

πράκτορες, ασφαλιστικούς σύµβουλους, συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων), τρόπος 

εξόφλησης τιµολογίων ναυτικών πρακτόρων από τους εκµεταλλευτές επιβατηγών πλοίων 

Συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ επιτηδευµατιών εκ των οποίων ο ένας εκ των 

αντισυµβαλλοµένων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης στις οποίες ο ενδιαφερόµενος 

µπορεί να ανατρέξει.  

Παρατίθεται κατωτέρω η προγενέστερη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 του Π∆ 186/1992 επειδή ίσχυε για µεγάλο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα από 

01-05-2002 έως 31-05-2010 και είχε ως εξής: 

«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά 

αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000,00 ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική 

εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή.»  

 Ως προς το είδος και τον τύπο της δίγραµµης επιταγής, καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που 

συνεπάγεται η χρήση της, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 5960/1933 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 401) περί επιταγών.  
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∆ίγραµµη µπορεί να καταστεί κάθε επιταγή µε διαγράµµιση, δηλαδή τη χάραξη στην πρόσθια 

όψη αυτής δύο παράλληλων γραµµών, είτε κάθετων, είτε εγκάρσιων.  

β) Η ανωτέρω υποχρέωση ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του λήπτη του στοιχείου αξίας 

συναλλαγής 3.000,00 ευρώ και άνω (15.000,00 ευρώ και άνω για το διάστηµα 01-05-2002 έως 

31-05-2002), µε το οποίο στηρίχθηκε σχετική εγγραφή στα τηρούµενα από αυτόν βιβλία 

ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, καθώς και ανεξάρτητα της νοµικής ή µη µορφής του 

προσώπου αυτού (λήπτη) ή της δραστηριότητας που ασκείται από αυτό. Η ευθύνη ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του λήπτη του στοιχείου και επιβάλλεται σε βάρος του γενική 

παράβαση (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2523/1997) και δεν καταλογίζεται παράβαση σε βάρος του 

εκδότη των στοιχείων.  

γ) Σε ότι αφορά το κύρος των βιβλίων και στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 30, παράγραφος 3 

εδάφιο δ΄, του Κ.Β.Σ., η εξόφληση στοιχείων άνω των 15.000,00 ευρώ µε τρόπο διαφορετικό και 

όχι όπως ορίζεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή δίγραµµης επιταγής, αποτελεί για το λήπτη 

του στοιχείου κατ΄ αρχήν λόγο για την κρίση των βιβλίων ως ανεπαρκών.  

δ)  Επίσης σε τέτοιο είδος συναλλαγής αξίας 3.000,00 ευρώ και άνω (15.000,00 ευρώ και άνω 

για το διάστηµα 01-05-2002 έως 31-05-2002) , προκειµένου να αποδειχθεί η συναλλαγή ή αν 

τηρείται η ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει στην περίπτωση εξόφλησης τµηµατικής ή ολικής από 

το λήπτη των φορολογικών στοιχείων:  

αν η εξόφληση έγινε µε δίγραµµη επιταγή, ο εκδότης αυτής για την εφαρµογή της ανωτέρω 

υποχρέωσης, να αποδεικνύει τη συναλλαγή µε φωτοαντίγραφο της επιταγής ή µε άλλο 

πρόσφορο τρόπο ή µέσο, διαφυλάσσοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από 

τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.  

αν η εξόφληση έγινε µέσω τραπεζικού λογαριασµού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να 

προκύπτει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόµενα τραπεζικά παραστατικά ή 

έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασµού, τα οποία επίσης πρέπει να 

διαφυλάσσονται από το λήπτη του στοιχείου ως ανωτέρω.  

ε) Από τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., προκύπτει ότι είναι δυνατόν µε την 

ίδια δίγραµµη επιταγή να εξοφληθούν συγχρόνως περισσότερα στοιχεία, τα οποία είναι εκτός 



 
37 

εφαρµογής του (π.χ. αξία κάτω των 15.000,00 ευρώ), δεδοµένου ότι δεν ορίζεται διαφορετικά 

από τις διατάξεις αυτές.  

στ) Τέλος, σηµειώνεται ότι ως αξία η οποία λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της ανωτέρω 

διάταξης του Κ.Β.Σ., νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής (τελικό ποσό) 

συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών επιβαρύνσεων (Φ.Π.Α., τέλη κ.λπ.). 

Παρόλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις στις οποίες 

παρότι ακολουθήθηκε τυπικά από τον λήπτη ο ανωτέρω τρόπος εξόφλησης τιµολογίων, 

εντούτοις τα φορολογικά στοιχεία κρίθηκαν από την ελέγχουσα αρχή εικονικά. 

 Συγκεκριµένα κατόπιν ανοίγµατος των τραπεζικών λογαριασµών των εµπλεκοµένων 

προσώπων, προέκυψαν περιπτώσεις όπου εµφανίζεται ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου να 

καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασµό του εκδότη ολόκληρο το ποσό του φορολογικού στοιχείου 

µε έκδοση από το πιστωτικό ίδρυµα (τράπεζα) του σχετικού Γραµµατίου Είσπραξης, και αµέσως 

κατόπιν η ανάληψη του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασµό του εκδότη µε έκδοση του 

σχετικού Εντάλµατος Πληρωµής.  

 Η αµέσως επόµενη κίνηση του ιδίου ταµία είναι η κατάθεση του ιδίου ποσού σε προσωπικό 

τραπεζικό λογαριασµό του λήπτη του φορολογικού στοιχείου.  

 ∆ηλαδή µε το ίδιο χρηµατικό ποσό έγιναν τρεις τραπεζικές κινήσεις και εκδόθηκαν τρία 

τραπεζικά παραστατικά. Έτσι, ενώ τυπικά εµφανίζεται ότι ο λήπτης εξόφλησε την αξία του 

φορολογικού στοιχείου στον εκδότη, ουσιαστικά ουδέποτε το έπραξε, αλλά µε την ανωτέρω 

µεθόδευση εµφανίσθηκε ότι εξοφλήθηκε ένα φορολογικό στοιχείο, προκειµένου να δοθεί 

αληθοφάνεια στην συναλλαγή, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται περί ανύπαρκτης 

συναλλαγής και το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε είναι εικονικό. 

 Η ανωτέρω µεθοδολογία εµφανίσθηκε και µε διάφορες παραλλαγές, όπως αυτήν κατά την 

οποία ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου ουδέποτε προσκόµισε χρήµατα στην τράπεζα, αλλά 

τα χρήµατα µε τα οποία εµφανίζεται ότι εξοφλήθηκε το φορολογικό στοιχείο που έλαβε,  

προήλθαν από ανάληψη από τραπεζικό λογαριασµό του εκδότη του φορολογικού στοιχείου, ο 

οποίος κατόπιν της ανάληψης που πραγµατοποίησε, κατέθεσε το ποσό του φορολογικού 

στοιχείου σε διαφορετικό τραπεζικό του λογαριασµό και δήλωσε στον ταµία της τράπεζας ότι το 
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ποσό κατατίθεται για λογαριασµό του λήπτη του φορολογικού στοιχείου µε αναγραφή του 

ονόµατος του λήπτη στο τραπεζικό παραστατικό που εκδόθηκε. 

 Πρόκειται δηλαδή για «ανακύκλωση» των ιδίων χρηµάτων µέσω των τραπεζικών λογαριασµών 

του εκδότη, προκειµένου να δοθεί αληθοφάνεια στην συναλλαγή, ενώ στην πραγµατικότητα 

πρόκειται οµοίως περί ανύπαρκτης συναλλαγής και το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε είναι 

εικονικό. 

4. Πρόσωπα Που Θεωρούνται Ως Αυτουργοί Και Συνεργοί Του Αδικήµατος Της 

Φοροδιαφυγής.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2523/1997: 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου αυτού, για κάθε 

ένα από τα πρόσωπα αυτά, εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα 

αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριµένων περιστάσεων 

γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι 

των αδικηµάτων, συντάσσεται ξεχωριστή µηνυτήρια αναφορά. Τα πρόσωπα αυτά είναι:  

1. Στα νοµικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται:  

α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των ∆.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι ή 

συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε 

πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική 

απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως 

αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον 

ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς από ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. 

β) Στις εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, οι οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών και 

στις περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν 

αυτοί, ο κάθε εταίρος. 

γ) Στους συνεταιρισµούς, οι πρόεδροι ή οι γραµµατείς ή οι ταµίες ή οι διαχειριστές αυτών.  

2. Στις κοινοπραξίες, αστικές, κοινωνίες, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του 

αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποι τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη 
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τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή 

αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3. 

3. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως 

αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή 

πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα. 

4. Επίσης, αυτουργοί θεωρούνται και: α) όσοι δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης 

τελευταίας βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή 

διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του Α.Κ. 

5. Ως άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται ο προϊστάµενος του 

λογιστηρίου κάθε µορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος συµπράττει µε οποιονδήποτε τρόπο 

γενικά στη διάπραξη των αδικηµάτων του παρόντος, ως τοιούτου νοουµένου και του 

υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος. 

6. Οι ανωτέρω αυτουργοί και συνεργοί τιµωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του 

αδικήµατος είχαν την ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητα τους και εν όψει 

των συγκεκριµένων περιστάσεων γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε 

τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικηµάτων του παρόντος. 

 Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «το δικαίωµα της προηγούµενης 

ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται 

σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του».  

Από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων συνάγεται ότι αν διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και διαπιστωθεί παράβαση των 

διατάξεων του Κώδικα αυτού, για να εκδοθεί πράξη επιβολής προστίµου, δεν επιβάλλεται ως 

ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η επίδοση στον επιτηδευµατία του σχετικού σηµειώµατος (της 

παρ. 7 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., το οποίο όπως ορίζεται δεν αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας 

για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ή της πράξης επιβολής προστίµου) µε κλήση για παροχή 

εξηγήσεων. Στην περίπτωση αυτή ούτε από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος απορρέει 

υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλέσει τον επιτηδευµατία για να δώσει σχετικές 

εξηγήσεις πριν από την επιβολή προστίµου.  
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Για την διοικητική επίλυση της διαφοράς και τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του 

προστίµου εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς το πρόστιµο περιορίζεται ή διαγράφεται, κατά 

περίπτωση.  

Η περιλαµβανόµενη στην συνταγµατική αυτή διάταξη επιταγή για ακρόαση του διοικούµενου 

από τη ∆ιοίκηση ικανοποιείται, στην περίπτωση αυτή, µε την ευχέρεια που παρέχει η διάταξη 

του άρθρου 70 του ν. 2238/1994, µε βάση τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1999 στον 

επιτηδευµατία, στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιµο, να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της 

διαφοράς και να εκθέσει τις απόψεις του στη φορολογική αρχή, η οποία κατά τη διαδικασία 

αυτή και ενόψει των διευκρινίσεων του επιτηδευµατία, έχει κατά νόµο την αρµοδιότητα να 

επανέλθει και να τροποποιήσει ή και να εξαφανίσει τη σχετική πράξη της (Σ.τ.Ε. 2351/2001). 

Συνεπώς, ο λόγος µε τον οποίο προβάλλεται ότι, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του 

Συντάγµατος, δεν καλείται πριν από την έκδοση της ένδικης πράξης επιβολής προστίµου ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας για να εκθέσει τις απόψεις του απορρίπτεται ως αβάσιµος.  

Κατά τη γνώµη της µειοψηφίας, η φορολογική αρχή, πριν από την επιβολή, κατά τα ανωτέρω,  

προστίµου για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, έχει από το άρθρο 20 παρ. 2 του 

Συντάγµατος την υποχρέωση να διασφαλίζει στο φερόµενο ως παραβάτη την ευχέρεια να της 

εκθέτει σχετικά τις απόψεις του. Η συµµόρφωση της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή 

της αυτή αποτελεί προϋπόθεση νοµιµότητας της σχετικής διαδικασίας και δεν µπορεί να 

αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που έχει ο επιτηδευµατίας, µετά την έκδοση εις βάρος του 

πράξεως επιβολής προστίµου, να επιδιώξει την εξαφάνιση ή την τροποποίησή της διότι, κατά το 

γράµµα και το σκοπό της πιο πάνω συνταγµατικής διατάξεως, το θεσπιζόµενο µε αυτήν 

δικαίωµα του διοικούµενου συνίσταται ακριβώς στην «προηγούµενη», δηλαδή πριν την έκδοση 

της εις βάρος του εκτελεστής πράξεως, ακρόασή του από την αρµόδια αρχή. (ΣτΕ 1732/2002). 

 Αναφορικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, σηµειώνεται ότι µε 

τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2α του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄173), όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) και µε το 

άρθρο 17 του ν.3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135),  ορίζεται ότι, ειδικά για τα αδικήµατα της 

φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας και άλλα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας 

που υπάγονται στα βασικά εγκλήµατα όπως αυτά καθορίζονται από το νόµο αυτό, η Υπηρεσία 
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Ειδικών Ελέγχων (νυν Σ.∆.Ο.Ε.) είναι αρµόδια για την παραποµπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων 

νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται στις 

λοιπές αρµοδιότητές της εφόσον έχει συντάξει τη σχετική πορισµατική αναφορά. Η υποβολή 

της αναφοράς στη δικαιοσύνη γίνεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα της ΥΠ.Ε.Ε. (νυν 

Σ.∆.Ο.Ε.) µε ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Οικονοµικών Υποθέσεων και της 

Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν.2331/1995.  

Οι διατάξεις του ν.2331/1995, όπως πλέον ισχύουν, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή και δε 

θίγονται ακόµα και στις περιπτώσεις άρσης του φορολογικού αξιοποίνου λόγω συµβιβασµού.  

Όλα τα ανωτέρω εφαρµόζονται για υποθέσεις για τις οποίες µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα 

τα σχετικά εγκλήµατα τελούνται από της δηµοσίευσης του ν.3424/2005 (13/12/2005).5 

Σηµειώνεται ότι κατόπιν της υπ’ αριθµ. 2370/2007 απόφασης της ολοµέλειας του Σ.Τ.Ε. η 

κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, έδωσε την οδηγία ότι εφεξής σε κάθε 

περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν µετά το τέλος του 

ελέγχου να επιδίδουν, πριν την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, στον υπόχρεο την κλήση 

προς ακρόαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2690/1999 προκειµένου ο υπόχρεος να 

παράσχει εγγράφως τις απόψεις του επί των παραλείψεων ή παρατυπιών που διαπιστώθηκαν 

κατά τον έλεγχο. 

5. Υποβολή Μηνυτήριων Αναφορών 

 Όσον αφορά την υποβολή µηνυτήριων αναφορών µετά από τις τροποποιήσεις του άρθρου 3 του 

Ν. 3943/2011, αυτές υποβάλλονται πλέον από τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 

Οικονοµικών προς το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 

 Ειδικότερα το υπουργείο Οικονοµικών µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1049/24-2-2012 σχετικά µε την 

υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του Ν. 2331/1995 και του Ν. 3691/2008, 

επισηµαίνει ότι: 

α) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, η Περιφερειακή ∆/νση του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 

(Σ.∆.Ο.Ε.) Αττικής, η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Αθηνών του Σ.∆.Ο.Ε. και όλες οι ∆ηµόσιες 

                                            

5 ΠΗΓΗ 3ου και 4ου Κεφαλαίου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡ. 1506/30-01-07     
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Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) του Λεκανοπεδίου Αττικής υποβάλλουν άµεσα στο Γραφείο 

του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 21 

του Ν. 2523/1997 µηνυτήρια αναφορά για τα αδικήµατα των άρθρων 17, 18 και 19 του ιδίου 

νόµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, µε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης. 

 

Οι ως άνω µηνυτήριες αναφορές θα απευθύνονται πλέον προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών 

Αθήνας δια του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 

 

β) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε., η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση 

Θεσσαλονίκης Σ.∆.Ο.Ε και οι ∆.Ο.Υ. της λοιπής χώρας αποστέλλουν άµεσα µε τηλεοµοιοτυπία 

τις κατά τα ανωτέρω µηνυτήριες αναφορές στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονοµικού 

Εγκλήµατος, προκειµένου να τους δοθούν σχετικές οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισµό της 

υπόθεσης. 

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο παραβάσεων που συνιστούν ποινικό 

αδίκηµα κακουργηµατικής φύσεως, υποβάλλεται χωριστή µηνυτήρια αναφορά για κάθε ένα από 

αυτά. Αντίθετα, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν ποινικό αδίκηµα 

πληµµεληµατικής φύσεως, αρκεί η υποβολή µίας µηνυτήριας αναφοράς για όλα τα 

διαπιστωθέντα πληµµελήµατα ανά είδος φόρου ή προστίµου. 

 

Ως προς το χρόνο υποβολής των µηνυτήριων αναφορών και ειδικότερα για τα αδικήµατα 

κακουργηµατικής φύσεως, απαιτείται η άµεση υποβολή αυτών µε την ολοκλήρωση του ελέγχου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει. 

 

 Συγκεκριµένα µε  την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 αντικαταστάθηκε το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997, βάσει δε των νέων 

διατάξεων επεκτείνεται η άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς αµέσως µε την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των φορολογικών αρχών και σε άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής πέραν των ήδη 

προβλεπόµενων.  

Ειδικότερα, η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου, µε βάση τα πορίσµατα αυτού, στις ακόλουθες πλέον περιπτώσεις αδικηµάτων: 
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α) επί µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο ∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης αξίας, του 

φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή 

εισφορών, εφόσον το ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που ο υπόχρεος δεν απέδωσε ή 

απέδωσε ανακριβώς ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε ως επιστροφή 

Φ.Π.Α. υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, 

 

β) επί περιπτώσεων της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997, 

δηλαδή επί παραβάσεων υπόχρεων οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 13 του ίδιου νόµου, όπως αυτές ισχύουν, όταν το πλήθος των µη εκδοθέντων στοιχείων 

είναι πάνω από δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ,  

 

γ) επί έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο 

σύνολό της ή για µέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

που αφορούν την ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό 

των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (η περίπτωση αυτή προϋπήρχε ). 

5.1 Ειδικά ∆ικονοµικά Ζητήµατα Στα Εγκλήµατα Φοροδιαφυγής
6 

Παρότι δεν εµπίπτει άµεσα στο θέµα της παρούσας εργασίας, παρατίθενται παρακάτω κάποια 

δικονοµικά ζητήµατα κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής. 

Έως τον ν. 3943/2011 προκειµένου να ασκηθεί ποινική δίωξη στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής, 

των  άρθρων 17 και 18 του ν. 2523/1997, µε υποβολή µηνυτήριας αναφοράς από τον 

προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., απαραίτητη ήταν η οριστικοποίηση της φορολογικής 

εγγραφής, η προηγούµενη  επίδοση των σχετικών πράξεων προσδιορισµού της φορολογικής 

διαφοράς και η παρέλευση  προθεσµίας 60 ηµερών για την άσκηση προσφυγής  ή σε περίπτωση 

άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, η έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού 

δικαστηρίου. 

                                            

6 ΠΗΓΗ: Λάµπρου Τσόγκα εισαγγελέα πρωτοδικών και επίκουρου εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε θέµα:  

«Ειδικά δικονοµικά ζητήµατα στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής και ιδίως η άσκηση της ποινικής τους δίωξης  στα 

τυποποιούµενα στα άρθρα 17 και 18 του ν. 2523/1997 εγκλήµατα, µε εγκλήµατα, µε βάση και τις ρυθµίσεις του ν. 

3943/2011». Ποιν. ∆ικ. 8-9/2011 

 



 
44 

 Μετά τη δηµοσίευση του ν. 3943/2011 σε ότι αφορά τα εγκλήµατα της µη απόδοσης ή της 

ανακριβούς απόδοσης φόρου εισοδήµατος και της µη απόδοσης ή της ανακριβούς απόδοσης 

ΦΠΑ για την άσκηση της ποινικής δίωξης δεν απαιτείται πλέον η οριστικοποίηση της 

φορολογικής διαφοράς (εκτός δύο εξαιρέσεων.) 

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης για την περίπτωση του άρθρου 17 του ν. 

2523/1997 είναι η οριστικοποίηση της φορολογικής διαφοράς στην περίπτωση της µη 

απόδοσης ή της ανακριβούς απόδοσης του φόρου εισοδήµατος, όταν το µη αποδοθέν ή το 

ανακριβώς αποδοθέν ποσό είναι πάνω από 15.000 ευρώ σε κάθε διαχειριστική περίοδο, όπως η 

διαχειριστική περίοδος ορίζεται από το άρθρο 29 του Ν. 2238/1994, ή όταν το ποσό φόρου που 

δεν έχει αποδοθεί ή έχει ανακριβώς αποδοθεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο τις 

150.000 ευρώ, εφόσον όµως δεν παραγγέλθηκε η άµεση άσκηση της ποινικής δίωξης από τον 

Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.  

 Συνεπώς όταν ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει παραγγείλει, άρα απαιτείται η 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, είτε ο ίδιος είτε στον αρµόδιο κατά τόπο εισαγγελέα την 

άµεση άσκηση της ποινικής δίωξης, δεν απαιτείται πλέον η οριστικοποίηση της φορολογικής 

εγγραφής για την κακουργηµατική πράξη του άρθρου 17 αλλά προκειµένου να ασκηθεί η 

ποινική δίωξη αρκεί η υποβολή από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. της µηνυτήριας 

αναφοράς και της σχετικής έκθεσης ελέγχου φόρου εισοδήµατος στον Εισαγγελέα.  

Όσον αφορά την άσκηση της ποινικής δίωξης για την περίπτωση του άρθρου 18 του ν. 

2523/1997 πρέπει κατά’ αρχήν να σηµειωθεί ότι µετά τον ν. 3888/2010 (30.9.2010) δεν 

απαιτείται πλέον το ελάχιστο όριο των 3.000 ευρώ µη αποδοθέντος ΦΠΑ σε ετήσια βάση, και 

όχι σε κάθε διαχειριστική περίοδο, ως προϋπόθεση του αξιοποίνου της πράξης.  

Κακουργηµατική µορφή εξακολουθεί να έχει η πράξη εφόσον το οφειλόµενο ποσό ΦΠΑ 

ξεπερνά σε ετήσια βάση το ποσό  των 75.000 ευρώ.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις µη απόδοσης ΦΠΑ, δεν απαιτείται η οριστικοποίηση της φορολογικής 

εγγραφής ως προϋπόθεση άσκησης της ποινικής δίωξης.  

 Όταν η πράξη της µη απόδοσης ή της ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α. είναι πληµµεληµατική 

(ανεξάρτητα του οφειλόµενου ποσού σε ετήσια βάση) και ο φορολογικός έλεγχος έγινε κατόπιν 

ειδικής εντολής ελέγχου του Υπουργού Οικονοµικών, ή είναι κακουργηµατική, τότε για να 

ασκηθεί η ποινική δίωξη, απαιτείται η υποβολή στον εισαγγελέα της µηνυτήριας αναφοράς από 

τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.  µαζί µε την έκθεση ελέγχου ΦΠΑ χωρίς την αναµονή της 
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προθεσµίας για την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς µε ρύθµιση του χρέους ή 

καταβολή αυτού από τον φορολογούµενο. 

Όταν η πράξη της µη απόδοσης ή της ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α. είναι οµοίως 

πληµµεληµατική (ανεξάρτητα του οφειλόµενου ποσού σε ετήσια βάση) αλλά ο φορολογικός 

έλεγχος δεν έγινε κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονοµικών, τότε για να ασκηθεί η ποινική 

δίωξη απαιτείται η υποβολή στον εισαγγελέα της µηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάµενο 

της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας µαζί µε την έκθεση ελέγχου Φ.Π.Α. εντός 30 ηµερών µετά 

την παρέλευση της προθεσµίας των 60 ηµερών για την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της 

διαφοράς µε ρύθµιση του χρέους ή καταβολή αυτού από τον φορολογούµενο ανεξάρτητα αν 

ασκήθηκε προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ Α∆ΙΚΗΜΑ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Ορισµός «Ξεπλύµατος Χρήµατος» 

Η FATF ( Financial Action Task Force-FATF - Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης 

για το Ξέπλυµα του Βρώµικου Χρήµατος) ορίζει το ξέπλυµα χρήµατος (money Laundering) ως: 

τη διαδικασία συγκάλυψης των εγκληµατικών εσόδων µε σκοπό να «νοµιµοποιήσουν» τα κέρδη 

από τις εγκληµατικές πράξεις αποκρύπτοντας τη παράνοµη προέλευσή τους. Ουσιαστικά το 

«βρώµικο χρήµα πρέπει να παρουσιασθεί ως καθαρό», αποκρύπτοντας τη παράνοµη πηγή 

προέλευσης, τη διακίνηση, τα πρόσωπα στα οποία ανήκει και την χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων. 

 Η FATF ιδρύθηκε το 1989 στο Παρίσι από τη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων 

των χωρών της Οµάδας των 7 (G-7), και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

αποτέλεσµα της αυξανόµενης ανησυχίας για το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος.  

 

Αρµοδιότητα της FATF είναι να ερευνά τις µεθόδους ξεπλύµατος χρήµατος, να εξετάζει τα 

µέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και να προτείνει νέα µέτρα για 
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την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Από το 2001 στις αρµοδιότητές της προστέθηκε και ο 

αγώνας για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Σήµερα, η οµάδα FATF 

αριθµεί 34 µέλη και έχει εκδώσει σαράντα συστάσεις που αποτελούν ένα περιεκτικό οδηγό για 

την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος.  

2. Ιστορική Αναδροµή Νόµου Περί Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες  

Η χώρα µας έχει θεσπίσει και εφαρµόσει τους εξής κυριότερους Νόµους: 

1. Ν. 2145/1993(ΦΕΚ Α΄ 88/28-05-1993  ) 

Με το ανωτέρω νόµο ( άρθρα 5 και 6 του τρίτου κεφαλαίου ) προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα 

το άρθρο 394Α για τη «Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα», στο οποίο 

προβλεπόταν: 

1. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται όποιος από κερδοσκοπία ή µε σκοπό να 

συγκαλύψει την αληθή προέλευση ή να παράσχει συνδροµή σε πρόσωπο που ανέρχεται στα 

κατωτέρω εγκλήµατα, προκειµένου αυτό να αποφύγει τη δίωξη, την εκτέλεση επιβληθείσας 

ποινής ή µέτρου ασφαλείας ή δηµεύσεως, αγοράζει, αποκρύπτει, λαµβάνει ως εµπράγµατη 

ασφάλεια, δέχεται στην κατοχή του, καθίσταται οπωσδήποτε δικαιούχος, µετατρέπει ή 

µεταβιβάζει  οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, που προέρχεται από έγκληµα αρπαγής (άρθρο 

322) ληστείας (άρθρο 380) εκβίασης σε βαθµό κακουργήµατος (άρθρο 385, παρ. 1α), κλοπής 

κατά το άρθρο 374, περιπτώσεις α`-στ`, παραγωγής, εµπορίας ή διακίνησης ναρκωτικών 

κατασκευής, εµπορίας ή διακίνησης όπλων, εκρηκτικών  ή εµπρηστικών υλών ή µέσων χηµικού 

ή βιολογικού πολέµου, ή από έγκληµα που αφορά  αφαίρεση και µεταµόσχευση ανθρωπίνων 

ιστών και οργάνων ή από συµµετοχή σε τέτοια εγκλήµατα, ή µεσολαβεί στην διενέργεια τέτοιων 

πράξεων. Αν ο δράστης ενεργεί τέτοιες πράξεις κατ` επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή αν το 

περιουσιακό  στοιχείο είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, επιβάλλεται κάθειρξη. Επίσης επιβάλλεται 

υποχρεωτικά δήµευση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, ως και των πάσης φύσεως 

αντικειµένων, χρησιµεύσουν για την τέλεση του εγκλήµατος πλην εκείνων των οποίων 

διατάσσεται η επιστροφή στον ιδιοκτήµονα. 
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2. Οι ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από το αν είναι 

τιµωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος, από το οποίο προέρχεται το περιουσιακό στοιχείο, 

ή αν το έγκληµα αυτό τελέστηκε στην αλλοδαπή. 

3. Ως περιουσιακά στοιχεία κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου νοούνται κινητά και 

ακίνητα πράγµατα, δικαιώµατα και έγγραφα που αποτελούν τίτλο ιδιοκτησίας ή ενσωµατώνουν 

ή αποδεικνύουν περιουσιακά δικαιώµατα, το τίµηµα τους και τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν 

µέσω αυτών". 

Στο Άρθρο 6 προβλεπόταν: 

 1. Αν κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως, ή ανακρίσεως για 

οποιοδήποτε έγκληµα προκύψουν υπόνοιες για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική 

δραστηριότητα, το δικαστικό συµβούλιο µπορεί µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση του 

ανακριτή να διατάξει µε ειδικώς αιτιολογηµένο βούλευµα την, εκ µέρους οποιουδήποτε 

πιστωτικού ιδρύµατος, ή χρηµατοδοτικού οργανισµού, παροχή κάθε πληροφορίας, έστω και 

απόρρητης, ή αποδεικτικού στοιχείου σχετικού µε το άνοιγµα και την κίνηση λογαριασµού, 

κατάθεση χρηµάτων ή παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που κατά την κρίση του συµβουλίου 

ενδέχεται να σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. 

 

 2. Όταν διεξάγεται κυρία ανάκριση για το έγκληµα της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατική δραστηριότητα, µπορεί ο ανακριτής να απαγορεύσει την κίνηση των λογαριασµών 

και το άνοιγµα των θυρίδων του κατηγορουµένου, έστω και κοινών µε άλλο πρόσωπο, εφόσον 

υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή 

πράγµατα, που προέρχονται από νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. Μετά 

το πέρας της ανακρίσεως αρµόδιο να διατάξει τα παραπάνω είναι το δικαστικό συµβούλιο. Η 

διάταξη του ανακριτή ή το βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου επέχει θέση εκθέσεως 

κατασχέσεως, εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του κατηγορούµενου ή του τρίτου, δεν είναι 

απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό ή θυρίδα, επιδίδεται δε στον κατηγορούµενο 

και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού οργανισµού ή στο 

διευθυντή του υποκαταστήµατος όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση 

κοινού λογαριασµού η θυρίδας, επιδίδεται και τον τρίτο. 

 

 3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγόρευση, θα ισχύει από της επιδόσεως της 

διατάξεως του ανακριτή ή του βουλεύµατος του δικαστικού συµβουλίου στο διευθυντικό 
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στέλεχος ή στο διευθυντή του υποκαταστήµατος. Έκτοτε απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας 

και η κίνηση των λογαριασµών είναι δε άκυρη έναντι του ∆ηµοσίου τυχόν εκταµίευση 

χρηµάτων από λογαριασµό. Υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοδοτικού 

οργανισµού, που παραβιάζει τις κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγορεύσεις, τιµωρείται µε 

ποινή φυλακίσεως µέχρι δύο (2) ετών. 

4. Αν συντρέχουν ο προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, µπορεί ο ανακριτής ή το 

δικαστικό συµβούλιο να διατάξει την απαγόρευση εκποιήσεως ορισµένου ακινήτου του 

κατηγορούµενου. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου επέχει 

θέση εκθέσεως κατασχέσεως, εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του κατηγορουµένου και 

επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών, ο οποίος υποχρεούται 

να προβεί αυθηµερόν σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το έγγραφο 

που του κοινοποιήθηκε. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ρυθµίζονται τα της εγγραφής 

της ανωτέρω σηµειώσεως στα οικεία βιβλία, τα της αρχειοθετήσεως του κοινοποιηθέντος 

εγγράφου, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

5. Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη, που εγγράφεται στα βιβλία του 

υποθηκοφυλακείου µετά τη σηµείωση της προηγούµενης παραγράφου, δεν λαµβάνεται υπόψη 

για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του  παρόντος. 

6. Ο κατηγορούµενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διατάξεως του 

ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύµατος του δικαστικού συµβουλίου, µε αίτησή τους που 

απευθύνεται προς το δικαστικό συµβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, 

εντός δέκα (10) ηµερών από της επιδόσεως σ`αυτόν της διατάξεως του βουλεύµατος. Το 

συµβούλιο, στο οποίο δεν µετέχει ο ανακριτής, αποφαίνεται αµετακλήτως εντός πέντε  (5) 

ηµερών. Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλείται αυτεπαγγέλτως αν προκύψουν νέα στοιχεία. 

2. Ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α΄/24-8-1995)  

Με τον νόµο  αυτό καταργήθηκε το άρθρο 394Α του Ποινικού Κώδικα και ουσιαστικά ο νόµος 

αυτός αποτέλεσε τον πρώτο βασικό νόµο περί «ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος» 

3. Ν.3424/2005(ΦΕΚ 305/Α΄/13-12-2005)  

Με τον νόµο αυτό τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν διατάξεις του 

Ν.2331/1995.  
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Με τον ανωτέρω νόµο ορίσθηκε ότι: 

 Οι εγκληµατικές δραστηριότητες, που κατονοµάζονται στο άρθρο 1 του προγενέστερου 

Ν.2331/1995 οι οποίες και περιλαµβάνουν τα καλούµενα βασικά εγκλήµατα (διάφορα 

εγκλήµατα του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών νόµων), διευρύνονται και σε αυτές 

περιλαµβάνεται πλέον και κάθε αξιόποινη πράξη που τιµωρείται µε ποινή στερητική της 

ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι µηνών και από την τέλεσή της 

προέκυψε περιουσία τουλάχιστον 15.000 €.  

 ∆ηλαδή µε το ν. 3424/2005 στα βασικά αδικήµατα του νόµου περιελήφθησαν για πρώτη φορά 

τα αδικήµατα φοροδιαφυγής του Ν. 2523/97, τα οποία θεωρούνται κακουργήµατα και 

τιµωρούνται µε ποινή κάθειρξης και τελέσθηκαν από 13 ∆εκεµβρίου 2005 και εφεξής και 

συγκεκριµένα: 

α. τα αδικήµατα του άρθρου 17, παρ.2β και 4, περί µη υποβολής δήλωσης ή υποβολής 

ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και αποφυγής πληρωµής φόρου πλοίων, 

αντίστοιχα, 

β. τα αδικήµατα του άρθρου 18, παρ.1β, περί µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ και εν 

γένει παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών και  

γ. τα αδικήµατα του άρθρου 19, παρ.1, εδάφιο δεύτερο, περ. β, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε 

µε το άρθρο 40 του Ν. 3220/2004, περί έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων 

για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, καθόσον αφενός µεν τα 

αδικήµατα αυτά υπάγονται στα βασικά εγκλήµατα του άρθρου 1,στοιχ.α΄, περίπτωση ii του Ν. 

2331/1995, όπως αυτός ισχύει ύστερα από το Ν. 3424/2005, αφετέρου δε, τα κακουργήµατα 

φοροδιαφυγής δεν συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του ίδιου νόµου 2331/1995, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3472/2006, 

οι οποίες αναφέρονται µεταξύ άλλων µόνο στα πληµµελήµατα φοροδιαφυγής. 

 Οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούµενες πράξεις συνιστούν νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες: 

 ● η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, µε σκοπό 

την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της ή την παροχή συνδροµής σε 

οποιονδήποτε εµπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες 

συνέπειες των πράξεών του, 
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 ● η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή 

διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή ευρίσκεται ή αποκτήθηκε ή την κυριότητα επί 

περιουσίας ή σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή 

προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα από πράξη συµµετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, 

 ● η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης, του γεγονότος 

ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε 

τέτοιες δραστηριότητες, 

 ● η συµµετοχή σε µία από τις πράξεις που αναφέρουν οι προηγούµενες περιπτώσεις, η σύσταση 

οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή 

συµβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης. 

Επίσης, ορίσθηκαν  οι αρµόδιες  αρχές, οι οποίες θα εποπτεύουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 α 

του Ν. 2331/1995 ως προς την επιτέλεση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες είναι οι εξής:  

I. Η Τράπεζα της Ελλάδος για:  

• τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

• τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

• τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων, 

• των ταχυδροµικών εταιρειών (µόνο στην έκταση που ασκούν την δραστηριότητα της 

διαµεσολάβησης στην µεταφορά κεφαλαίων), 

• των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος, 

• των εταιρειών παροχής πιστώσεων, 

• των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στην µεταφορά κεφαλαίων. 

 

II. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για: 

• τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

• τις εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, 

• τις εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, 

• τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, 

• τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
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• τις εταιρίες επενδυτικής διαµεσολάβησης. 

 

III. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, για: 

• τις ασφαλιστικές εταιρείες 

 

IV. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, για: 

• τους ορκωτούς λογιστές. 

• ελεγκτές και εξωτερικούς λογιστές  

• τις ελεγκτικές εταιρίες 

 

V. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για: 

• τις εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, 

• τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους, 

• τις εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών, 

• τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εταιρίες, 

• τους οίκους δηµοπρασίας, 

• τους έµπορους αγαθών µεγάλης αξίας, τους εκπλειστηριαστές όταν η αξία της συναλλαγής 

υπερβαίνει τα 15.000 € είτε η πληρωµή γίνεται εφάπαξ είτε µε δόσεις, 

• τα καζίνο του διαδικτύου 

 

VI. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για: 

• τους συµβολαιογράφους και τους δικηγόρους 

 

VII. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων για: 

• τα καζίνο και τις εταιρείες τυχερών παιγνίων 
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Επίσης, ορίσθηκε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ως κεντρική συντονιστική αρχή 

για την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 2331/1995, για την αξιολόγηση 

της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών αντιµετώπισης των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, για το 

συντονισµό της δράσης των αρµόδιων αρχών και για τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας µας. 

Ειδικά για τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας και άλλα αδικήµατα της φορολογικής 

και τελωνειακής νοµοθεσίας που υπάγονται στα βασικά εγκλήµατα, ορίσθηκε ότι η Υπηρεσία 

Ειδικών Ελέγχων - ΥΠ.Ε.Ε. (νυν Σ.∆.Ο.Ε.) είναι αρµόδια για την παραποµπή στη δικαιοσύνη 

υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που 

υπάγονται στις λοιπές αρµοδιότητές της εφόσον έχει συντάξει τη σχετική πορισµατική αναφορά. 

Η υποβολή της αναφοράς στη δικαιοσύνη γίνεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα της ΥΠ.Ε.Ε. 

µε ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Οικονοµικών Υποθέσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής 

του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995, ενώ για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν επιληφθεί οι ∆.Ο.Υ ή 

τα ελεγκτικά κέντρα ή τα τελωνεία υποβάλλονται αναφορές στην Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 

7 του Ν. 2331/1995 µέσω των αντίστοιχων Γενικών ∆ιευθύνσεων Φορολογικών Ελέγχων και 

Τελωνείων. 

Επίσης συστάθηκε Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή µε την επωνυµία "Εθνική Αρχή 

Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες" και στο 

Υπουργείο Οικονοµικών  Τµήµα Αντιµετώπισης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας µε αντικείµενο την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής της σχετικής µε τα ανωτέρω αδικήµατα 

νοµοθεσίας από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτής της νοµοθεσίας.  

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών δηλαδή οι ∆.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, 

υποχρεούνται, στις περιπτώσεις κακουργηµατικών αδικηµάτων φοροδιαφυγής, να διαβιβάζουν 

στη ∆/νση Ελέγχου σχετικές αναφορές µε τις διαπιστώσεις και τα πορίσµατά τους, προκειµένου 

περαιτέρω να ενηµερώνεται από τη ∆/νση αυτή η Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες (άρθ.7 του Ν. 2331/1995, όπως 

ισχύει), η οποία έχει και την ευθύνη να διερευνήσει και να αξιολογήσει αν µια υπόθεση 

σχετίζεται µε ύποπτες συναλλαγές νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται ανάλογα και θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία και στις 

τυχόν περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή των ∆.Ο.Υ και των Ελεγκτικών Κέντρων 
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κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ή καθ΄ οιονδήποτε γενικώς τρόπο στα πλαίσια 

άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και οι οποίες υπάγονται στα βασικά εγκλήµατα του νόµου, 

καθώς και στις τυχόν εν γένει περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν ευθέως στην ανωτέρω κατηγορία 

περιπτώσεων ούτε και στα προαναφερόµενα κακουργηµατικά αδικήµατα φοροδιαφυγής, αλλά 

υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι υποκρύπτεται νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες σε σηµαντική κλίµακα. 

∆ιευκρινίσθηκε επίσης ότι οι ∆.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα δεν θα προβαίνουν στις παραπάνω 

ενέργειες στις περιπτώσεις υποθέσεων που έχει επιληφθεί η ΥΠ.Ε.Ε. (νυν Σ.∆.Ο.Ε) και έχει 

συντάξει και διαβιβάσει τις σχετικές εκθέσεις στις ∆.Ο.Υ, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές τη 

σχετική υποχρέωση αναφοράς έχει η ΥΠ.Ε.Ε. 

Επίσης διευκρινίσθηκε ότι στις περιπτώσεις διαφορών φόρου εισοδήµατος που οφείλονται σε 

συνήθεις λογιστικές διαφορές µη συνδεόµενες µε απόκρυψη (π.χ. µη συνδεόµενες µε εικονικές-

ανύπαρκτες δαπάνες), δεν θα διαβιβάζονται σχετικές αναφορές στη ∆/νση Ελέγχου, 

ανεξαρτήτως του ύψους των διαφορών φόρου.  

Οµοίως, δεν θα διαβιβάζονται αναφορές και στις περιπτώσεις απόρριψης των τηρουµένων 

βιβλίων, για τις διαφορές φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ, κλπ, ανεξαρτήτως ύψους αυτών, που 

προκύπτουν εκ του εξωλογιστικού προσδιορισµού των αποτελεσµάτων, εκτός αν πρόκειται για 

µη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων στον τακτικό έλεγχο ή για µη τήρηση αυτών, καθόσον 

και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται µε αποδεδειγµένη πραγµατική 

απόκρυψη αλλά προκύπτουν από εξωλογιστικούς υπολογισµούς.  

4. Ν.3472/2006(ΦΕΚ135/Α΄/4-7-2006)  

Το άρθρο 17 του ανωτέρω νόµου προσέθεσε στοιχείο ε` στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 

ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), όπως αυτή αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του 

ν.3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α`), ως εξής: 

 "ε. Πρόσοδοι που προέρχονται από τα πληµµελήµατα της φοροδιαφυγής και µη καταβολής 

χρεών προς το ∆ηµόσιο, δεν συνιστούν έσοδα προερχόµενα από εγκληµατική δραστηριότητα, 

κατά την έννοια του παρόντος νόµου. Πρόσοδοι που προέρχονται από µη καταβολή εργατικών 

και εργοδοτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταµεία δεν συνιστούν έσοδα προερχόµενα από 

εγκληµατική δραστηριότητα, κατά την έννοια του παρόντος νόµου, εφόσον το οφειλόµενο ποσό 

δεν υπερβαίνει συνολικά τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 Ε)." 
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3. Ο Νόµος Που Ισχύει Σήµερα 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3691/2008   ΦΕΚ Α 166/5.8.2008: «Πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις.», (όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τον 

ν.3842/2010, ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010, τον Ν.3875/2010,ΦΕΚ Α 158/20.9.2010, τον  

Ν.3932/2011, ΦΕΚ Α 49/10.3.2011, τον  Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011, τον  

Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012 και τον Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012). 

Με τον ισχύοντα νόµο καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως είχαν τροποποιηθεί 

και ίσχυαν και επαναδιατυπώθηκαν εξ’ αρχής όλες οι διατάξεις που αφορούν 

την«Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες». 

Με τις διατάξεις του νόµου αυτού, µεταξύ άλλων: 

α) Ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε., καθώς και διατάξεις της Οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν. 

2331/1995 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως ίσχυαν. 

β) Ενσωµατώθηκαν ορισµένες Συστάσεις της Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης (Financial 

Action Task Force - FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισµένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση 

διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες  (ξέπλυµα χρήµατος) και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

3.1 Πράξεις  Νοµιµοποίησης εσόδων από τις εγκληµατικές δραστηριότητες: 

Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι νοµιµοποίηση εσόδων από τις εγκληµατικές δραστηριότητες 

(ξέπλυµα  χρήµατος), που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ιδίου νόµου, αποτελούν οι ακόλουθες 

πράξεις: 

 

α) Η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι  προέρχεται από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες  δραστηριότητες, µε σκοπό 

την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης  προέλευσης της ή την παροχή συνδροµής σε 

οποιονδήποτε εµπλέκεται στις δραστηριότητες  αυτές, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες 

συνέπειες των πράξεων του. 
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β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, όσον  αφορά στη 

φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο  όπου αυτή αποκτήθηκε 

ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών  µε αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του 

γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται  από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη 

συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 

γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή 

της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή 

από πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 

δ) Η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση 

µέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε σκοπό να 

προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

 

ε) Η σύσταση οργάνωσης ή οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη µιας ή 

περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α` έως  δ` και η 

συµµετοχή σε τέτοια οργάνωση ή οµάδα. 

3. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι 

δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµιµοποίηση περιουσία  έλαβαν χώρα στο 

έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκηµα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα 

και θεωρούνται αξιόποινες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. 

 

4. Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελείτο αδίκηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 

του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του άρθρου 53 

του παρόντος νόµου. 

 

5. Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία του πραγµατικού των 

αδικηµάτων των παραγράφων 2 και 3 µπορούν να συνάγονται και από τις συντρέχουσες 

πραγµατικές περιστάσεις. 
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3.2 Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες - Βασικά αδικήµατα 

 

 Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι ως εγκληµατικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή 

περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήµατα που καλούνται εφεξής "βασικά αδικήµατα": 

 

α) εγκληµατική οργάνωση (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)), 

 

β) τροµοκρατικές πράξεις και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (άρθρο 187Α ΠΚ) 

 

γ) παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 ΠΚ), 

 

δ) ενεργητική δωροδοκία (236 ΠΚ), 

 

ε) δωροδοκία δικαστή (237 ΠΚ), 

 

στ) εµπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), 

 

ζ) απάτη µε υπολογιστή (άρθρο 386Α Π Κ), 

 

η) σωµατεµπορία (άρθρο 351 ΠΚ), 

 

θ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του ν. 3459/2006 "Κώδικας Νόµου για τα 

Ναρκωτικά"(ΦΕΚ 103 Α`), 

 

ι) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 15 και 17 του ν. 2168/1993 "Όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες 

κ.λπ." (ΦΕΚ 147 Α`), 

 

ια) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 "Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς" (ΦΕΚ 153 Α`), 

 

ιβ) τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 181/1974 "Περί προστασίας εξ 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347 Α`), 
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ιγ) τα προβλεπόµενα στο άρθρο 87 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 

"Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια" 

(ΦΕΚ 212 Α`), 

 

ιδ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα τρίτο, τέταρτο και έκτο του ν. 2803/2000 "Προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 48 Α`), 

 

ιε) δωροδοκία αλλοδαπού δηµόσιου λειτουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 

2656/1998 "για την καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών σε 

διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές" (ΦΕΚ 265 Α`), 

 

ιστ) δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται: α) στα άρθρα 2, 3 και 4 της Σύµβασης περί 

καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 

2802/2000 (ΦΕΚ 47 Α`) και β) στα άρθρα τρίτο και τέταρτο του ν. 2802/2000, 

 

ιζ) τα προβλεπόµενα στα άρθρα 29 και 30 του ν. 3340/2005 "Για την προστασία της 

Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις 

χειραγώγησης αγοράς" (ΦΕΚ 112 Α`), 

"ιη) Τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής που προβλέπονται στα άρθρα 17,18 και 19 του ν. 

2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύουν, και τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας που προβλέπονται 

στα άρθρα 155, 156 και 157 του ν. 2360/2001 (ΦΕΚ 265 Α), όπως ισχύουν." 

Η άνω νέα περ. ιη΄ προστέθηκε και η υπάρχουσα ιη΄ αναριθµήθηκε σε περ. ιθ ΄µε την παρ.1 την 

παρ. 1 του άρθρου 77  Ν3842/2010, ΦΕΚ Α 58/23-4-2010. 

 

«ιθ) τα προβλεπόµενα και τιµωρούµενα από τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο 

α` του ν. 1650/1986». 

 

 Η πιο πάνω νέα περίπτωση ιθ` προστέθηκε και η περίπτωση ιθ΄ αναριθµήθηκε σε περίπτωση κ΄  

µε την παράγραφο 2 άρθρου 8 Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012. 
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ιθ) κάθε άλλο αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το 

ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι µηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. 

 

Στο άρθρο 4 ορίζονται συγκεκριµένοι όροι του νόµου οι οποίοι έχουν την εξής έννοια 

 

1. "Περιουσία": Περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώµατα ή ασώµατα, κινητά ή ακίνητα, 

υλικά ή άυλα, καθώς και έγγραφα ή στοιχεία οποιασδήποτε µορφής, έντυπης, ηλεκτρονικής ή 

ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα έσοδα περιλαµβάνονται 

στην έννοια της περιουσίας. 

 

2. "Πιστωτικό Ίδρυµα": 

 

α) Επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή 

άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων 

για λογαριασµό της. 

 

β)Ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 

(ΦΕΚ 178 Α`). 

 

γ) Το στερούµενο ιδίας νοµικής προσωπικότητας υποκατάστηµα ή γραφείο αντιπροσωπείας 

στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος που έχει την έδρα του στην αλλοδαπή. Περισσότερα 

υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή του ιδίου αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύµατος θεωρούνται ως 

ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου στην έννοια του πιστωτικού ιδρύµατος περιλαµβάνονται 

το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

2. "Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός": 

 

α) Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

β) Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων. 

γ) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος. 

δ) Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. 
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ε) Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων. 

στ) Οι ταχυδροµικές εταιρείες στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης 

στη µεταφορά κεφαλαίων. 

ζ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

η) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. 

θ) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία. 

ι) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών. 

ια) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 

ιβ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης. 

ιγ) Οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν ασφαλίσεις ζωής ή/και παρέχουν υπηρεσίες 

σχετιζόµενες µε επενδύσεις. 

ιδ) Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του π.δ. 

190/2006 (ΦΕΚ 196 Α`), όταν δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας ζωής ή και της 

παροχής υπηρεσιών σχετιζόµενων µε επενδύσεις. Εξαιρούνται οι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί 

διαµεσολαβητές, όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος. 

ιε) Τα στερούµενα ιδίας νοµικής προσωπικότητας υποκαταστήµατα ή γραφεία αντιπροσωπείας 

στην Ελλάδα χρηµατοπιστωτικών οργανισµών οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή. 

ιστ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα και των οποίων η κύρια 

δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συµµετοχών ή στην άσκηση µιας ή περισσότερων 

από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β` έως ιβ` της παραγράφου 1 του άρθρου 

11 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α`). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να ορίζονται και άλλες 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής. 

 

4."Χρηµατοπιστωτικός Όµιλος": Σύνολο επιχειρήσεων από αυτές που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου που αποτελούνται από τη µητρική επιχείρηση µε 

έδρα στην Ελλάδα, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις στις οποίες η µητρική ή οι θυγατρικές 

της κατέχουν ειδική συµµετοχή (εταιρείες συµµετοχής), από επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τη 

µητρική, θυγατρική ή εταιρεία συµµετοχής, κατά την έννοια των περιπτώσεων β`, γ`, ή δ` του 

εδαφίου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α`) ή επί των οποίων ασκείται από τη 

µητρική, θυγατρική ή εταιρεία συµµετοχής σηµαντική επιρροή, χωρίς να υφίσταται συµµετοχή ή 

µε τις οποίες συνδέονται µε άλλο στενό δεσµό ή ευρίσκονται υπό ενιαία διοίκηση, χωρίς να 

απαιτείται σχετική σύµβαση ή ρήτρα του καταστατικού. Για την έννοια των όρων  "µητρική - 
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θυγατρική", "ειδική συµµετοχή" και "στενός δεσµός" εφαρµόζονται οι ορισµοί του άρθρου 2 του 

ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α`). 

Ως µεγαλύτερη εταιρεία του οµίλου θεωρείται αυτή που εµφανίζει το υψηλότερο µέγεθος 

ισολογισµού κατά την προηγούµενη χρήση. 

 

5. "Επιτροπή": Η Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, που αναφέρεται στο άρθρο 7 του 

παρόντος νόµου. 

 

6. "Πρόσωπο": Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

 

7. "Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων": Η µεταφορά κεφαλαίων, κατά την οποία η συναλλαγή 

πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του εντολέα, µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση 

του δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Ο 

εντολέας και ο δικαιούχος µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. 

 

8. "∆ιασυνοριακή Μεταφορά Κεφαλαίων": Η µεταφορά κεφαλαίων κατά την οποία το 

πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που λαµβάνει την εντολή µεταφοράς 

κεφαλαίων υπόκειται σε διαφορετική έννοµη τάξη από εκείνη στην οποία υπόκειται το 

πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που θέτει τα µεταφερόµενα κεφάλαια στη 

διάθεση του δικαιούχου. 

 

9. "Χρηµατοπιστωτικός τοµέας": Ο τοµέας της οικονοµίας που αποτελείται από τα νοµικά και 

φυσικά πρόσωπα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και την Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων. 

 

10.Εικονική τράπεζα": Το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλου είδους ίδρυµα ή εταιρεία ασχολούµενη µε 

ανάλογες δραστηριότητες, που έχει συσταθεί σε χώρα ή δικαιοδοσία στην οποία δεν έχει φυσική 

παρουσία, υπό την έννοια της άσκησης από εκεί της πραγµατικής διοίκησης και διεύθυνσης και 

δεν συνδέεται µε χρηµατοπιστωτικό όµιλο που πληροί τις απαιτήσεις της κοινοτικής 

νοµοθεσίας, σχετικά µε τη ρύθµιση και εποπτεία αυτών ή τουλάχιστον ισοδύναµες απαιτήσεις. 
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11. "Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα": Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί 

σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα και οι άµεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι 

γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 22. 

 

12. "Λογαριασµός πλάγιας πρόσβασης"(through account): Τραπεζικός λογαριασµός που 

τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα (ανταποκριτής) και ανοίγεται στο 

πλαίσιο διασυνοριακής σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης (correspondent banking) µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση των πελατών πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην αλλοδαπή (ίδρυµα 

τραπεζικής ανταπόκρισης) για την εκ µέρους τους διενέργεια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών 

στην Ελλάδα. 

 

13. "Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα": Η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες 

από τις οποίες εκτιµάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή 

διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 2 του παρόντος νόµου ή για εµπλοκή του 

συναλλασσόµενου ή του πραγµατικού δικαιούχου σε εγκληµατικές δραστηριότητες, µε βάση 

την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της συναλλαγής, κατηγορία 

χρηµατοπιστωτικού µέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της συναλλαγής, χρήση ή µη 

µετρητών) και του προσώπου (επάγγελµα, οικονοµική επιφάνεια, συναλλακτική ή 

επιχειρηµατική συµπεριφορά, φήµη, παρελθόν, επίπεδο διαφάνειας του νοµικού προσώπου - 

πελάτη, άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά). 

 

14. "Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα": Η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες 

που δεν συνάδουν µε τη συναλλακτική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική συµπεριφορά του 

συναλλασσοµένου ή του πραγµατικού δικαιούχου ή µε την οικονοµική τους επιφάνεια ή που δεν 

έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονοµικής, επαγγελµατικής ή προσωπικής φύσεως. 

 

15. "Επιχειρηµατική σχέση": Η επιχειρηµατική, επαγγελµατική ή εµπορική σχέση που συνδέει 

τον πελάτη µε τα υπόχρεα πρόσωπα, εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων των τελευταίων 

και η οποία αναµένεται, κατά τον χρόνο έναρξης της, ότι θα έχει κάποια διάρκεια. 
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16. "Πραγµατικός δικαιούχος": Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά 

ανήκει το νοµικό πρόσωπο - πελάτης ή το νοµικό σχήµα ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασµό 

του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως "πραγµατικός δικαιούχος" νοείται ιδίως: 

 

α) Όσον αφορά τις εταιρείες: 

i) To φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή ελέγχεται 

από αυτά δια της κατοχής ή του ελέγχου αµέσως ή εµµέσως επαρκούς ποσοστού των µετοχών ή 

των δικαιωµάτων ψήφου αυτής, µεταξύ άλλων και µέσω µετοχών στον κοµιστή, εκτός από 

εταιρεία που έχει νόµιµα εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία ή υπόκειται σε ισότιµα διεθνή 

πρότυπα1 ποσοστό µετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό, 

ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ` άλλον τρόπο έλεγχο στη 

διαχείριση της εταιρείας. 

 

β) Όσον αφορά τα λοιπά νοµικά πρόσωπα, τις νοµικές οντότητες ή άλλα νοµικά σχήµατα, όπως 

τα ιδρύµατα και οι εταιρείες εµπιστευµατικής διαχείρισης ή τα εµπιστεύµατα (trusts), που 

διοικούν ή διανέµουν κεφάλαια: 

 

i) To φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των 

περιουσιακών στοιχείων της νοµικής οντότητας ή του νοµικού σχήµατος, εφόσον οι µελλοντικοί 

δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί, 

 

ii) η κατηγορία προσώπων προς το συµφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η 

νοµική οντότητα ή το νοµικό σχήµα, εφόσον οι δικαιούχοι του νοµικού προσώπου ή του 

νοµικού σχήµατος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόµη, 

 

iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25 % 

τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νοµικής οντότητας ή του νοµικού σχήµατος. 

 

Στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1151/2008, στις περιπτώσεις που τα σχετικά εγκλήµατα τελούνται από της 

δηµοσίευσης του Ν. 3691/2008, δηλαδή από 5/8/2008 και εφεξής, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο του ν. 3691/2008 και συγκεκριµένα µε βάση τις διατάξεις 

της περ. ιη΄ του άρθρου 3, ορίζεται ως βασικό αδίκηµα κατά την έννοια του άρθρου αυτού και 



 
63 

κάθε άλλο αδίκηµα που τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο 

όριο είναι άνω των έξι µηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος.  

Συνεπώς, στα βασικά αδικήµατα προστίθενται πλέον και τα πληµµελήµατα για τα οποία 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι µηνών. 

Κατόπιν αυτών, µε βάση το νέο νόµο, βασικά αδικήµατα θεωρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις 

αδικηµάτων φοροδιαφυγής του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει: 

  • του άρθρου 17, περί µη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας   

εισοδήµατος και αποφυγής πληρωµής φόρου πλοίων,  

• του άρθρου 18, περί µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και εν 

γένει παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών και  

• του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο δεύτερο, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 40 του 

Ν. 3220/2004, περί έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη 

συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής. 

Στις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις αδικηµάτων φοροδιαφυγής, οι αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονοµικών ( ∆.Ο.Υ., Περιφερειακά και ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 

Π.Ε.Κ. και ∆.Ε.Κ.) υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 29, περ. β` του Ν. 

3691/2008, να διαβιβάζουν στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων , σχετικές αναφορές 

µε τις διαπιστώσεις και τα πορίσµατά τους, προκειµένου στη συνέχεια να ενηµερώνεται από τη 

∆/νση αυτή η Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας του άρθρου 7 του ως άνω νόµου, η 

οποία έχει και την ευθύνη να διερευνήσει και να αξιολογήσει αν µια υπόθεση σχετίζεται µε 

ύποπτες συναλλαγές νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

 Σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49) συστάθηκε η 

«Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της 

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» 

(εφεξής Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει) και όπου στο ν. 3691/2008 γίνεται 

αναφορά στην «Επιτροπή» ή στην «Επιτροπή του άρθρου 7», νοείται η ανωτέρω Αρχή του 

άρθρου 2 του ν. 3932/2011.  

 Τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται ανάλογα και θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία και στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
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• Στις τυχόν περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη των ∆.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών 

Κέντρων κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ή καθ΄ οιονδήποτε γενικώς τρόπο στο 

πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και οι οποίες υπάγονται στα βασικά αδικήµατα του 

άρθρου 3, περ. α` έως ιζ` του Ν. 3691/2008. 

• Στις τυχόν εν γένει περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν ευθέως στην ανωτέρω κατηγορία 

περιπτώσεων, ούτε στα προαναφερθέντα βασικά αδικήµατα φοροδιαφυγής, αλλά υπάρχει 

σοβαρή υπόνοια ότι υποκρύπτεται νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες σε 

σηµαντική κλίµακα ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (άρθρο 2 του Ν. 3691/2008). 

Στην ίδια Α.Υ.Ο. διευκρινίζεται ότι οι ∆.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα δεν θα προβαίνουν στις 

ανωτέρω ενέργειες στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχει επιληφθεί η ΥΠ.Ε.Ε. (νυν 

Σ.∆.Ο.Ε.) και έχει συντάξει και διαβιβάσει τις σχετικές εκθέσεις στις ∆.Ο.Υ.,  καθόσον στις 

περιπτώσεις αυτές τη σχετική υποχρέωση αναφοράς έχει η ΥΠ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην περίπτωση α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3691/2008. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν θα διαβιβάζονται αναφορές για περιπτώσεις υποθέσεων 

αδικηµάτων φοροδιαφυγής για τις οποίες επέρχεται συνολικός διοικητικός ή δικαστικός 

συµβιβασµός ή µε άλλο τρόπο ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς, καθώς, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997, στις περιπτώσεις αυτές δεν 

εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις του Ν. 2523/1997. 

 Τέλος αποσαφηνίστηκε ‘ότι ποινικό αδίκηµα στη φορολογία εισοδήµατος συντρέχει όταν 

λαµβάνει χώρα απόκρυψη φορολογητέων εισοδηµάτων και όχι απλή συνδροµή λογιστικών 

διαφορών, ασύνδετη µε τέτοια απόκρυψη. Συνεπώς, και στις περιπτώσεις διαφορών φόρου 

εισοδήµατος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές µη συνδεόµενες µε απόκρυψη 

(π.χ. µη συνδεόµενες µε εικονικές - ανύπαρκτες δαπάνες), δεν θα διαβιβάζονται σχετικές 

αναφορές στη ∆/νση Ελέγχου, ανεξαρτήτως του ύψους των διαφορών φόρου. 

 

3.3 Αντικειµενική Υπόσταση του αδικήµατος 

 

Με το Ν. 2331/1995 στην αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της νοµιµοποίησης εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες υπάγονταν οι πράξεις της αγοράς, απόκρυψης ή αποδοχής 

προϊόντων εγκλήµατος καθώς και η µετατροπή και µεταβίβαση περιουσίας µόνο µετά τη τέλεση 

των πρώτων αναφερόµενων πράξεων. 
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Με τους µεταγενέστερους νόµους, στην αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος υπάγονται: 

α) Η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή από συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, µε σκοπό την 

απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της. 

β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, 

διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την 

κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η 

περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από συµµετοχή σε τέτοιες 

δραστηριότητες  

γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος στο χρόνο 

κτήσης ή διαχείρισης ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

δ) Η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε τη τοποθέτηση σ΄ αυτόν ή τη διακίνηση 

µέσω αυτού εσόδων, που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε σκοπό να 

προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

ε) Η σύσταση οργάνωσης ή οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για την διάπραξη µίας ή 

περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

 Η ποινική ευθύνη των αυτουργών ή των συνεργών για τα βασικά εγκλήµατα, δεν αποκλείουν 

την τιµωρία τους και για τις πράξεις του ξεπλύµατος µε τη προϋπόθεση ότι το ξέπλυµα 

εντάσσεται στο «συνολικό σχεδιασµό δράσης τους». Για να τιµωρηθεί κάποιος και για τα δύο 

αδικήµατα, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι αυτή η εξελισσόµενη συµπεριφορά υπάκουε σε ένα 

«συνολικό σχεδιασµό», που αναδεικνύει τα δύο εγκλήµατα ως προσχεδιασµένα και ενταγµένα 

σ΄ ένα γενικότερο εγκληµατικό σχεδιασµό. Αν δεν διαπιστώνεται τέτοιος συνολικός σχεδιασµός,  

ο δράστης της προηγούµενης εγκληµατικής δραστηριότητας δεν τιµωρείται και ως αυτουργός 

της µεταγενέστερης νοµιµοποίησης. Για πρώτη φορά θεσπίσθηκε ο « συνολικός σχεδιασµός», µε 

το ν.3424/2005 και είναι ένα νέο στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του αδικήµατος 

 

3.4 Υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος 

 

Με τις διατάξεις του ν. 2331/95, αρκούσε « ο ενδεχόµενος δόλος», ως προς τη γνώση της 

προέλευσης της περιουσίας, από το βασικό αδίκηµα. 

Με τις διατάξεις του ν. 3424/2005 έως και του ν. 3691/2008 ο δράστης πρέπει να είναι βέβαιος 

ότι η προέλευση της περιουσίας που νοµιµοποιεί προέρχεται από τη τέλεση συγκεκριµένου 
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βασικού αδικήµατος δηλαδή να ενυπάρχει «άµεσος δόλος». Εποµένως τα στοιχεία της 

υποκειµενικής υπόστασης είναι: 

α) Η ύπαρξη γνώσης (άµεσου δόλου), 

β) Ο δράστης να ενεργεί από κερδοσκοπία, 

γ) να έχει σκοπό συγκάλυψης της αληθινής προέλευσης της περιουσίας 

δ)σκοπός της παροχής συνδροµής σε πρόσωπο, που ενέχεται σε εγκληµατική δραστηριότητα. 

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.3 του Ν3691/08, « στις περιπτώσεις εξάλειψης 

του αξιόποινου, αθώωσης λόγω του ότι η πράξη κατέστη ανέγκλητη ή απαλλαγής του υπαιτίου 

από την ποινή λόγω ικανοποίησης του ζηµιωθέντος για το βασικό αδίκηµα, για το οποίο 

προβλέπεται ότι η ικανοποίηση του ζηµιωθέντος επιφέρει αυτό το αποτέλεσµα, αίρεται το 

αξιόποινο ή κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται αντίστοιχα ο υπαίτιος από την ποινή και για τις 

συναφείς πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν το αξιόποινο 

εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής».  

3.5 Περιπτώσεις Αδικήµατος Νοµιµοποίησης Εσόδων Από Το Βασικό Αδίκηµα 

Της Φοροδιαφυγής 

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι υφίσταται αδίκηµα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες στις παρακάτω περιπτώσεις φοροδιαφυγής και µε τις εξής χρονικές διακρίσεις 

και ποσά:  

• Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (απόκρυψη 

εισοδήµατος ανά διαχειριστική περίοδο) και αποφυγή πληρωµής Φόρου Πλοίων, εφόσον ο 

φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν αποκρύβει και ο Φόρος 

Πλοίων που δεν αποδόθηκε, υπερβαίνουν:  

 

α) το ποσό των 150.000 € ( άρθ. 17 παρ. 2β και 4 του Ν. 2523/1997 ), για αδικήµατα που 

τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008 και  

 

β) το ποσό των 15.000 € ( άρθ. 17 του Ν. 2523/1997 , όπως ισχύει), για αδικήµατα που 

τελέστηκαν από 5/8/2008 και εφεξής. 
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• Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.ΠΑ. και λοιπών παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων 

φόρων, τελών ή εισφορών ή συµψηφισµός ή παράνοµη επιστροφή Φ.Π.Α. µε την παράσταση 

ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών 

γεγονότων, καθώς και η διακράτηση τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών, ως εξής: 

  

 α) ποσού άνω των 75.000 € σε ετήσια βάση (άρθ. 18 παρ. 1β Ν. 2523/1997 ) για αδικήµατα που 

τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008,  

 

β) ποσού άνω των 3.000 € σε ετήσια βάση ( άρθ. 18 του Ν. 2523/1997 ) για αδικήµατα που 

τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 29/9/2010 και  

 

γ) ανεξαρτήτως ποσού (άρθ. 18 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει) για αδικήµατα που τελέστηκαν 

από 30/9/2010 και εφεξής. 

 

• Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο 

της ή για µέρος αυτής (άρθ. 19 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του Ν. 2523/1997),  

α) ποσού άνω των 150.000 €, για αδικήµατα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008, 

  

β) ποσού άνω των 3.000 €, για αδικήµατα που τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 22/4/2010, 

 

• Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχή εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας των εν λόγω 

φορολογικών στοιχείων (άρθ. 19 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 77 

παρ. 1 του Ν. 3842/2010), 

 

• Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των προβλεπόµενων από το Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 

στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή µη καταχώρηση 

στα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθ. 10 του ίδιου Π.∆. των συναλλαγών για τις οποίες δεν 

έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον ο υπόχρεος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθ. 13 του Ν. 2523/1997 περί αναστολής λειτουργίας των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων 

( άρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 2523/1997 , όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθ. 76 του Ν. 

3842/2010 ), για αδικήµατα που τελέστηκαν από 1/6/2010 και εφεξής. 
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Πρόσθετα απαιτείται και η άµεση κοινοποίηση στην αρχή του άρθρου 7 του  Ν.3691/2008 από 

τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών των πιο πάνω αναφορών. 

 

Αντίθετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 3691.2008, όπως ισχύει, 

σε περιπτώσεις που οι ελεγκτικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα) έχουν ενδείξεις ή 

υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ή των βασικών αδικηµάτων, όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθ. 3 του ως άνω νόµου, αποστέλλουν αναφορές απευθείας και χωρίς 

καθυστέρηση στην Αρχή του άρθρου 7, µε κοινοποίηση στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων - ∆ιεύθυνση Ελέγχων -Τµήµα ∆΄. 

 

 Σηµειώνεται επίσης ότι µε βάση τη διάταξη της µέχρι τώρα περίπτωσης ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 

3691/2008, η οποία ήδη αναριθµήθηκε σε ιθ΄, στα βασικά αδικήµατα κατά τη διάταξη αυτή 

εντάσσονται και οι περιπτώσεις αδικηµάτων µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο και τρίτους 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 1, περ. γ΄ του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, για χρέη άνω 

των 120.000 ευρώ. 

3.6 Χρησιµοποίηση Του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα Για Την Νοµιµοποίηση 

Εσόδων Από Φοροδιαφυγή 

 Όσον αφορά την χρησιµοποίηση του  χρηµατοπιστωτικού τοµέα για την νοµιµοποίηση 

χρηµάτων προερχόµενων από το αδίκηµα της φοροδιαφυγής, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω 

για τις χρονικές περιόδους ισχύος των νόµων, η διαπίστωση και θεµελίωση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα από την κύρια πράξη της φοροδιαφυγής ή της µη 

καταβολής χρεών στο δηµόσιο µέσω του τραπεζικού συστήµατος ,πρέπει να αφορά καταθέσεις 

χρηµατικών ποσών, που έγιναν σε χρόνο µεταγενέστερο από το χρόνο που ο φορολογούµενος 

είχε την υποχρέωση να αποδώσει στο κράτος τον φόρο που απέκρυψε (φόρο εισοδήµατος, 

Φ.Π.Α. κ.λ.π.) 

 Συνεπώς για να µπορεί να γίνει λόγος για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική 

δραστηριότητα µε βασικό αδίκηµα αυτό της φοροδιαφυγής, για παράδειγµα στη φορολογία 

εισοδήµατος, θα πρέπει να προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδηµα ανά έτος που θα έπρεπε να 

δηλωθεί από τον υπόχρεο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), ή το 

ανακριβώς δηλωθέν εισόδηµα. Εν συνεχεία θα πρέπει να προσδιοριστεί το ποσό του φόρου 
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εισοδήµατος, που αντιστοιχεί στο µη δηλωθέν ή στο ανακριβώς δηλωθέν εισόδηµα και τέλος θα 

πρέπει να εντοπιστούν τα ποσά, που κατατέθηκαν στον σχετικό τραπεζικό λογαριασµό µετά την 

παρέλευση της ηµέρας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Εφόσον διαπιστωθούν 

καταθέσεις που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το ύψος του ποσού, που έπρεπε να καταβληθεί ως 

φόρος εισοδήµατος, στοιχειοθετείται η πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες  µε βασικό αδίκηµα αυτό της φοροδιαφυγής από την µη απόδοση φόρου, 

συνεπεία της µη υποβολής ή της ανακριβούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.  

 

Παρόµοια πρέπει να είναι η προσέγγιση της νοµιµοποίησης εσόδων µέσω της χρήσης του 

τραπεζικού συστήµατος µε κύρια πράξη αυτή της παράλειψης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης 

Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών 

 Αφού διαπιστωθεί ο χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης απόδοσης Φ.Π.Α. για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα π.χ. του µήνα ∆εκεµβρίου που είναι από την 2η Ιανουαρίου έως 

τις αρχές Φεβρουαρίου (ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του  Α.Φ.Μ. του υπόχρεου), θα πρέπει 

εν συνεχεία να  διαπιστωθούν κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασµό του ιδιοκτήτη – φορέα της 

επιχείρησης εντός του ανωτέρω διαστήµατος ή µεταγενέστερες µέσω καταθέσεων χρηµατικών 

ποσών, που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το ύψος του οφειλόµενου ποσού Φ.Π.Α., και τότε θα 

µπορεί να γίνει λόγος για απόκρυψη µέσω του τραπεζικού συστήµατος χρηµάτων προερχόµενων 

από φοροδιαφυγή.  

 

 4. Συµπεράσµατα  - Προτάσεις 

 

 Η φοροδιαφυγή σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας στους οποίους 

εµφανίζεται αποστερεί πόρους από το κράτος σε ευαίσθητους τοµείς όπως της υγείας, του 

κοινωνικού κράτους και της παιδείας.  

 Η µείωση των δηµοσίων εσόδων ως αποτέλεσµα της φοροδιαφυγής αυξάνει τα ήδη τεράστια 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα του κράτους, το οποίο συνεχίζει να αναζητά πόρους από την 

φορολόγηση των ειλικρινών φορολογουµένων και από εκείνους που δεν έχουν την δυνατότητα 

να αποκρύψουν εισοδήµατα και είναι κατά κανόνα οι οικονοµικά ασθενέστεροι, δηλαδή οι 

µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.  Στην οικονοµική συγκυρία που βιώνει η χώρα µας, η περαιτέρω 

αύξηση των ποινών που προβλέπονται σε όσους διαπράττουν το αδίκηµα της φοροδιαφυγής, 

ακούγεται λογική. 
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 Όµως θα πρέπει κάποιος να παραδεχθεί ότι η δρακόντεια ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, 

ακόµα και στις «απλές» περιπτώσεις της µη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές συναλλαγές όταν διαπιστώνονται από τον ίδιο 

έλεγχο ή από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, µέσα στην ίδια ή την 

επόµενη χρήση, της µη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού 

στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αποκαλύπτει 

πρωτίστως την διαχρονική αδυναµία της πολιτείας αφενός να εµπεδώσει την απαιτούµενη  

φορολογική συνείδηση στους πολίτες και αφετέρου να καθιερώσει εναλλακτικούς και 

ευέλικτους µηχανισµούς αποκάλυψης εισοδηµάτων που παραµένουν αδήλωτα, αξιοποιώντας τις 

νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο και να τα φορολογήσει διευρύνοντας την φορολογική βάση.  

 Τέτοιοι εναλλακτικοί τρόποι θα µπορούσε να ήταν η ηλεκτρονική διασύνδεση των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων κεφαλαίου, 

χρηµατιστηριακών εταιρειών κ.λ.π.) µε το Υπουργείο Οικονοµικών, έτσι ώστε κάθε συναλλαγή 

να «ταυτοποιείται» µε τον Α.Φ.Μ. των συµβαλλοµένων. 

 Επίσης η απευθείας ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης 

δανείων των φορολογουµένων από τις τράπεζες προς την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, αντί της χειρόγραφης αποστολής Βεβαίωσης την 

οποία πολλοί φορολογούµενοι δεν συµπεριλαµβάνουν στην φορολογική τους δήλωση για να µην 

φορολογηθούν µε τον τεκµαρτό προσδιορισµό του εισοδήµατος που προκύπτει από την δαπάνη 

αυτή. 

 Η ενηµέρωση από τις τράπεζες του Υπουργείου Οικονοµικών, στις περιπτώσεις που 

χορηγούµενα δάνεια για αγορά ακινήτων καλύπτονται από τους δανειολήπτες όχι µε εγγραφή 

προσηµείωσης επί των ακινήτων αλλά µε εγγύηση µετρητών ή χρεογράφων, θα έδινε το 

έναυσµα στις αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των συγκεκριµένων προσώπων, καθόσον οι 

ανωτέρω περιπτώσεις, συνήθως υποκρύπτουν ύπαρξη χρηµάτων από φοροδιαφυγή ή από άλλες 

αξιόποινες πράξεις (τοκογλυφία, παράνοµος τζόγος κ.λ.π.).  

Θα ήταν απαραίτητο ταυτόχρονα να θεσπιστούν αυστηρότερες διοικητικές διατάξεις, στις 

περιπτώσεις δήµευσης, κατάσχεσης και πλειστηριασµού των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως 

αυτών που διέπραξαν µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, ακόµα και στα περιουσιακά εκείνα 

στοιχεία τα οποία οι φοροδιαφεύγοντες µεταβίβασαν σε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα, καθόσον 

σε πολλές περιπτώσεις υποκρύπτονται εικονικές µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, κυρίως 

ακινήτων ή κινητών µεγάλης αξίας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 

Α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

� ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1506/30-01-2007 

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1131/14-11-06: Κοινοποίηση διατάξεων νόµου 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α΄) περί 

τροποποίησης, συµπλήρωσης και αντικατάστασης των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου 

του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄), προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις και παροχή οδηγιών για την 

εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. 

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1151/14-11-2008: Υποχρεώσεις των ∆.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ 

εφαρµογή του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 

διατάξεις». 

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/31.8.2010 : "Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή 

της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την 

εφαρµογή του". 

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1002/3-1-2011: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρµογή των διατάξεων των 

παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του Ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για 

φορολογικά αδικήµατα κατά το άρθρο 29 του Ν. 3691/2008. 

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1067/5-4-2011: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέµησης της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της 

Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα 

πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008.  

� Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1049/24-2-2012: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του Ν. 

2331/1995 και του Ν. 3691/2008, όπως ισχύει. 

 

Β) ΒΙΒΛΙΑ  

� ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ (2011): «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ» ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

� ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, (2005). Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων. Εκδόσεις: 

ELFORIN Φορολογικό Ινστιτούτο.  



 
72 

� Τζίµας Ιωάννης – Τζίµα Ιωάννα, (2008). Παραβάσεις – Πρόστιµα Κ.Β.Σ. Κύρος Βιβλίων & 

Στοιχείων. Αθήνα, Εκδόσεις: PROSVASIS Α.Ε.Β.Ε.  

 

Γ) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  
� Λάµπρου Τσόγκα ( Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης):  «Ειδικά δικονοµικά ζητήµατα 

στα εγκλήµατα φοροδιαφυγής και ιδίως η άσκηση της ποινικής τους δίωξης  στα 

τυποποιούµενα στα άρθρα 17 και 18 του ν. 2523/1997 εγκλήµατα, µε εγκλήµατα, µε βάση 

και τις ρυθµίσεις του ν. 3943/2011». Ποιν. ∆ικ. 8-9/2011. 

� Αθανασιάδη Αθανάσιου (Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ) «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» 

� Σαββίδη Φώτιου (Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων 

Θεσσαλονίκης ) « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»  

 

Γ) Ηλεκτρονικές Πηγές - On-line Βάσεις ∆εδοµένων 

� http://lawdb.intrasoftnet.com/. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

� www.taxheaven.gr : On-line κοινότητα Λογιστών  

� www.e-forologia.gr 

� http://www.bankofgreece.gr 

� http://www.union.gr/ 

 

 


