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ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΑΣΤΟΥ , ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Στο άρθρο 55 του Ν. 4174/2013 ορίζονται οι έννοιες του πλαστού, εικονικού και νοθευµένου φορολογικού 

στοιχείου, οι οποίες έχουν ως εξής:

Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, 

χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της Φορολογικής ∆ιοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και 

εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για την θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.

Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο 

αντίτυπο αυτού, το οποίο

 χρησιµοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές.

Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό 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 

επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική διοίκηση. 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 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

Οι έννοιες του πλαστού, εικονικού και νοθευµένου φορολογικού στοιχείου προγενέστερα δινόταν από τις 

διατάξεις  των παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 2523/97



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  (ΠΡΟΣΤΙΜΑ  Κ.Φ.Α.Σ.)
άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4174/2013 

• Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων  επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου. 

• Σε περίπτωση έκδοσης ή λήψης ή νόθευσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως 

άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας. 

• Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου 

επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.

• Άρθρο 6 Ν. 2523/97 Πρόστιµα Φ.Π.Α. για πλαστά, νοθευµένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία 

Στο Φ.Π.Α. όταν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείµενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου 

ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασµό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε 

επιστροφή φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, µε βάση πλαστά, 

εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ισόποσο µε το τριπλάσιο του φόρου που 

εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. 

**Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις (Πρόστιµα Κ.Φ.Α.Σ.) δεν ισχύουν πλέον µε την ψήφιση του 

πρόσφατου πολυνοµοσχεδίου Ν. 4337/2015 ο οποίος προβλέπει νέα πρόστιµα στην περίπτωση 

των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.



ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Άρθ. 19 N. 2523/97 

•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:

•µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 

στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

•«µε κάθειρξη», εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Άρθ. 46 παρ. 5 και 6 του Ν. 4174/2013

•Εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής στην περίπτωση εικονικών 

και πλαστών φορ. Στοιχείων,εφόσον η αξία των συναλλαγών υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 

300.000 ευρώ µπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη 

προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσα και επείγοντος χαρακτήρα. 

Ειδικότερα η φορολογική διοίκηση µπορεί να µην παραλαµβάνει και να µην χορηγεί έγγραφα που 

απαιτούνται για την µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το 50% 

των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των 

θυρίδων του παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες, 

δεσµεύονται στο σύνολό τους.



ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ -  ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ Η ΛΗΨΗ   

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ

• Στις    εικονικές   επιχειρήσεις   και   στις    επιχειρήσεις   «αχυρανθρώπων»   οι  οποίες     

εκδίδουν     εικονικά   και  πλαστά    φορολογικά    στοιχεία   κατ’   εξακολούθηση    ,    

υποκρύπτονται     πάντα    πρόσωπα ,     τα   οποία   εµπλέκονται    στην   ίδρυση   των   

επιχειρήσεων     αυτών,   και   στην  έκδοση  και  διακίνηση   των  φορολογικών  στοιχείων  τους. 

Τα  πρόσωπα   αυτά   χαρακτηρίζονται   ως   υποκρυπτόµενοι   -συναυτουργοί 

• Άµεση   συνέργεια,   είναι  η   άµεση συνδροµή  στο φυσικό αυτουργό  κατά τη διάρκεια  της 

άδικης πράξης ,  στην  εκτέλεση  της  πράξης . 

•  Απλή   συνέργεια,   είναι     οποιαδήποτε συνδροµή   πριν   ή   κατά  την  τέλεση της  άδικης  

πράξης  (όχι µετά την τέλεση ) . 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, 

είναι η µείωση της καταβολής ή η µη καταβολή τόσο έµµεσων όσο και άµεσων 

φόρων. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΕ   ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΚΑΙ  

ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

•  ∆ιαφηµιστικές   επιχειρήσεις.

•  Επιχειρήσεις   γραφικών τεχνών.

•  Επιχειρήσεις   εµπορίας σιδήρου,  σκραπλ,   και  λοιπών  µεταλλευµάτων.

•  Επιχειρήσεις   εµπορίας αγροτικών  προΐόντων 

•  Επιχειρήσεις   εµπορίας  χρυσού.

•  Επιχειρήσεις  που  έχουν  συναλλαγές  µε  το  εξωτερικό.

•  Επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσίες γενικά.

•  Επιχειρήσεις    που   παρέχουν   υπηρεσίες   στο  ∆ηµόσιο  ή  Οργανισµούς   

•  Επιχειρήσεις   Τεχνικές    και    Κατασκευαστικές    

•  Ελεύθεροι   επαγγελµατίες 

•  Επιχειρήσεις που εµπλέκονται σε κυκλώµατα απάτης τύπου “CAROUSEL” ή κυκλική απάτη



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Η έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή η µη αναγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του πρώτου 

φορτηγού αυτοκινήτου ή του ονόµατος του πλωτού µέσου στα στοιχεία διακίνησης. 

2. Το µεταφορικό µέσο και ο τρόπος µεταφοράς 

3. Η έλλειψη φορτωτικών εγγράφων 

4. Η έλλειψη µηχανολογικού εξοπλισµού και εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού εκτέλεσης 

έργου 

5. Ο τρόπος πληρωµής 

6. Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου 

7. Η συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη µε το αντικείµενο εργασιών 

8. Ο προµηθευτής

9. Οι αποθηκευτικοί χώροι και η ύπαρξη των πωληθέντων ως αποθέµατα

10. Ο πάγιος εξοπλισµός 

11. Προµήθεια µη συµβατών µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης ειδών ή προµήθεια ειδών 

σε ποσότητες δυσανάλογες των ποσοτήτων προηγούµενων ετών

12. Οι τιµές των αγαθών 

13. Η συχνότητα των συναλλαγών και η ποσότητα αγοράς των αγαθών 

14. Ο γραφικός χαρακτήρας 

15. Η χωρική αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - Α.Ε.Π. – ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ – 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

• ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΌ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ∆ΟΥ

• ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ∆.Ε.∆. 

        1) Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 

τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως.

        2) Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη 

πράξη. 

        3) Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) 

του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτηµα αναστολής. 

        4) Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή. Αν εντός της κατά τα 

ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενηµερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν 

επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης 

∆ιαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας. 

• ΑΣΚΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κατά της απόφασης της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής 

λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον 

του αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•  

• Εγκλήµατα φοροδιαφυγής  ( Γιώργος  ∆ηµήτραινας)

• ∆ιοικητικές – ποινικές κυρώσεις στη φορολ. Νοµοθεσία ( ∆ηµήτρης Χρ. Αναστασόπουλος)

• Π.∆.  186/92  (Κώδικας Βιβλίων και στοιχείων)

• Οδηγός  ελέγχου  πλαστών,   εικονικών  και  νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων  του  Υπουργείου   

Οικονοµικών   ( 30-1-2007)  

• Ν. 2523/97

• Ν. 4174/26-7-2013 ( Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις)

• Π.∆.  183/1985  Ποινικός  Κώδικας

• Ν.  3888/2010

• Κώδικας  Φορολογίας  - Κυρώσεις  - Ανάλυση   και  Ερµηνεία  (Σταµατόπουλος  ∆ηµήτριος).

• Φορολογική Λογιστική Ι: ∆. Γκίνογλου ISBN9786188155510 Θεσσαλονίκη 2014

•  

• Φορολογική Λογιστική ΙΙ: ∆. Γκίνογλου ISBN9786188155527 Θεσσαλονίκη 


