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ΘΕΜΑ: «Ηµεροµηνίες υποβολής Φορολογικών ∆ηλώσεων 2013(οικ.2014) ) και των 
προστίµων του νόµου 4174/2013 και 4223/2013 » 

     Αθήνα, 16  Ιανουαρίου  2014   
         Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 095 

Αξιότιµε Κύριε Γενικέ, 
 
 Θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών - 
Φοροτεχνικών  που έχει µέλη όλους του Λογιστές-Φοροτεχνικούς της Χώρας, κρίνει 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ να σας κάνει κοινωνό των παρακάτω σχετικά µε τις ηµεροµηνίες υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων 2013 (οικ.2014) και των προστίµων του νόµου 4174/2013 και 
4223/2013 µε στόχο την παρέµβαση από την πλευρά σας καθώς το πλέγµα των διατάξεων, 
προστίµων και ηµεροµηνιών στρέφεται κατά δικαίων και αδίκων και είναι ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ότι 
µας στερεί την δυνατότητα να αισθανόµαστε άνθρωποι, πόσο µάλλον «Συνεργάτες»  του 
ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. 

1.- ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ την πλήρη εφαρµογή του νόµου που ορίζει ότι η ηµεροµηνία 
υποβολής των δηλώσεων αρχίζει από 1/2 και λήγει την 30/6 κάθε έτους και να δέχεται 
ταυτόχρονα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, µόνον έτσι θα είναι δυνατή η εµπρόθεσµη κατάθεση των 
δηλώσεων καθώς παράλληλα καλούµαστε να «υπηρετήσουµε» τους πελάτες µας σε 
πλήθος άλλων υποχρεώσεων. 

2.- Ανεξάρτητα µε τις ηµεροµηνίες που εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να ανοίξει το 
σύστηµα του ΤΑΧΙΣ για να δέχεται τις διάφορες δηλώσεις και την ηµεροµηνία που θα κλείσει, 
θα πρέπει – βάσει του νόµου – και προκαταβολικά να υφίστανται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις την 01/02/2014: 

2.1. Να είναι έτοιµες οι βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ, ΟΑΑΕ, ΟΓΑ και ΝΑΤ                        
2.2. Να είναι έτοιµες οι βεβαιώσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία  
2.3. Οι Τράπεζες να ετοιµάσουν τα στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων και  
ΚΥΡΙΩΣ 
2.4. Το Taxisnet να λειτουργεί και να µην «σέρνεται» όπως συνέβαινε το 2013. 
Εάν όλες οι ανωτέρω ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ισχύουν τότε 

αισιοδοξούµε ότι οι Συνάδελφοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί θα ανταπεξέλθουν στο 
χρονοδιάγραµµα 01/02-30/06/14. 

Λέµε αισιοδοξούµε καθώς αφενός πρέπει να έχουµε την υγεία µας εφόσον καµία 

διάταξη νόµου δεν µας επιτρέπει να αρρωστήσουµε αλλά µόνον κάπου αναφέρεται το 



απευκταίο για τον καθένα και αφ’ ετέρου δεν έχουµε ως µόνη ασχολία την συµπλήρωση και 
υποβολή των δηλώσεων αλλά έχουµε µια καθηµερινότητα πολύ σκληρή και δεν µπορούµε 
να παραβλέπουµε ότι  το 2014 θα πρέπει να είµαστε «αλάνθαστοι» και «χρονοµηχανές 
ακριβείας», διότι κάθε ανθρώπινο λάθος θα πληρώνεται µε  1.000 ή 2500 € πρόστιµο για το 
Υπουργείο σας  και 10.550 € για το Υπουργείο εργασίας. 

Από τα ανωτέρω πιστεύουµε ότι αντιλαµβάνεστε ότι θέλουµε τον απαραίτητο χρόνο 
για εφαρµογή της πολυδαίδαλης νοµοθεσίας και όχι ψυχολογική πίεση και 
υπολειτουργούντα συστήµατα όπως έγινε το 2013.  

Καθώς φέτος δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για δίκαιες παρατάσεις, το 
χρονοδιάγραµµα που προτείνουµε είναι απαραίτητο για να µην τα αφήνουµε όλα στο τέλος 
κάθε ηµεροµηνίας υπό την πίεση ασφυκτικών προθεσµιών µε αποτέλεσµα να «πέφτει» το 
σύστηµα τις τελευταίες ηµέρες υποβολής του κάθε εντύπου από τον όγκο υποβολής των 
δηλώσεων.  

Τέλος ο µήνας Απρίλιος είναι ο ποιο δύσκολος µήνας για εµάς, διότι έχουµε και 
Φ.Π.Α.  Α΄ τριµήνου και φέτος στο µέσον του µήνα είναι και το Πάσχα κάτι που σας έχουµε 
ήδη επισηµάνει καθώς και εµείς έχουµε δικαίωµα να αφιερώσουµε τον αναγκαίο χρόνο στις 
οικογένειες µας και τα θρησκευτικά µας καθήκοντα ώστε να συνεορτάσουµε το Άγιο Πάσχα 
στην εκκλησία και όχι στο γραφείο µας.  

Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει να αναλυθεί και να δροµολογηθούν 
λύσεις σε συνεργασία και µε την Πολιτική Ηγεσία (εκτός από τις προθεσµίες των υποβολών) 
είναι και τα πρόστιµα, δηλαδή η διπλή, τριπλή ή τετραπλή επιβάρυνση για την ίδια 
παράβαση, πρόστιµα που ο διπλασιασµός ακόµη και για «ασήµαντο» ποσό οδηγεί σε 
«τερατώδη» επιβάρυνση. 

Κύριε Γενικέ 
Πιστεύουµε ότι η εφαρµογή των άρθρων 53 έως 59 του ν.4174/2013, θα καταστρέψει 

και την τελευταία υγιή επιχείρηση, διότι όπως όλοι λένε κανένας άνθρωπος στον πλανήτη 
δεν είναι αλάνθαστος.  

Αλάνθαστος σίγουρα είναι αυτός που δεν κάνει απολύτως τίποτε. 
Όµως οι διατάξεις που εσείς θα εφαρµόσετε επιβάλλουν δυσβάστακτα πρόστιµα µε 

το πρώτο ανθρώπινο λάθος που µπορεί να προέλθει από την πίεση του όγκου εργασίας 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα καθώς, γνωρίζεται, οι Λογιστές το πρώτο εξάµηνο θα πρέπει 
να υποβάλουν όλες τις δηλώσεις και ταυτόχρονα να είναι άψογοι και στην καθηµερινότητα 
των συναλλαγών µε το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  

Πρωτοφανές για τα παγκόσµια δεδοµένα είναι ότι όποιος υποπέσει σε ένα 
παράπτωµα, είτε αυτό είναι η µη υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσµη (ακόµη και µιας ή δύο 
ηµερών) ή τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να πάψει να τρώει για να πληρώνει τα 
πρόστιµα σε µια περίοδο που οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές 
τους δαπάνες και τις βασικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, το ακούσατε, το γνωρίζεται 
το διαπιστώνεται καθηµερινά από την αύξηση των βεβαιωµένων ποσών προς το ∆ηµόσιο. 

∆εν είναι δυνατόν να πληρώνει τόκο 8,76% ετησίως γιατί καθυστερεί να πληρώσει τις 
οφειλές του στο δηµόσιο και να του επιβάλλουµε και πρόστιµο 10% ή 20% ή 30%  εάν δεν τα 
πλήρωσε το πρώτο δίµηνο από την εµπρόθεσµη ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης του 
φόρου.  

Αν και ίσως τα υπολόγισαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες εντούτοις είναι χρήσιµο και 
αναγκαίο να σας επισυνάψουµε µερικά παραδείγµατα τελικού ποσού πληρωµής για 
φόρους που δεν καταβλήθηκαν στην ηµεροµηνία τους αλλά και για µη υποβολή δηλώσεων 
που δεν αποφέρουν φόρο. Αν τα ποσά σας φαίνονται υπερβολικά ζητήστε πολύ απλά να 
τα ελέγξουν. Θα χαρούµε να έχει γίνει λάθος από τον υπολογισµό. Ανθρώπινο το λάθος 
αρκεί να το παραδεχόµαστε και να έχουµε (α) την δύναµη να το παραδεχθούµε και (β) την 
δυνατότητα να το διορθώσουµε χωρίς να θεωρηθούµε «φοροφυγάδες» ή «φοροκλέπτες». 



Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα παράδειγµα στο οποίο µια επιχείρηση που θα 
παραβλέψει να αποδώσει ποσό παρακρατούµενου φόρο από µισθωτό της ύψους 4 € / 
µήνα για όλο τον χρόνο (=56 €) και αυτό βρεθεί σε κάποιο έλεγχο θα της βεβαιωθούν 
πρόστιµα που θα ξεπερνούν τα 39.045 € λόγω «υποτροπής». Κάποιος θα πει «ακραίο» 
κάποιος άλλος «πραγµατικό» και κάποιοι «εξοντωτικό». Εµείς δίνουµε και σε εσάς την 

δυνατότητα να το χαρακτηρίσετε κατά την κρίση σας που την θεωρούµε και σωστή και 
δίκαιη. 

Σηµείωση: 
Στα παραδείγµατα έχει υπολογισθεί µικρότερο ποσό τόκου καθυστέρησης καθώς 

όταν συντάχθηκαν δεν είχε βγει η σχετική απόφαση 

Παράδειγµα 1ο 

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί  

Η δήλωση 

υποβάλλεται  

ΦΜΥ 

χρεωστικό 

1.800 ευρώ 

Φεβρουαρίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

απλογραφικά 

βιβλία 

20 Μαρτίου 

2014 

20 Ιουλίου 2014 

(120 ηµέρες 

καθυστέρηση) 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό 

επιτόκιο υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) 

(Επιτόκιο αναφοράς + 7 µονάδες) 

1.800 * 7,75% * 4/12 = 46,5 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ 

Πρόστιµο εκπρόθεσµου καταβολής 

άρθρου 57  
1800*10%=180,00 ευρώ 

Πρόστιµο παρακρατούµενου φόρου (ίσο 

µε το οφειλόµενο ποσό) άρθρου 59 
1.800,00 ευρώ 

Σύνολο προστίµου 3.026,50 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια 

παράβαση τότε το πρόστιµο του άρθρου 

54 διπλασιάζεται 

(1000*2)+45,86+180+1800+= 4.025,86 

ευρώ 

Παράδειγµα    2ο    

Μη έκδοση αποδείξεων  Εταιρία - Λογιστικά βιβλία 

Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας 

έως 20 ευρώ η καθεµία  
Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία 

Πρόστιµο άρθρου 54 1.000*10 = 10.000,00 ευρώ 

Σε περίπτωση υποτροπής µέσα στην πενταετία το 

πρόστιµο διπλασιάζεται Για παράδειγµα εάν η ίδια 

επιχείρηση βρεθεί σε έλεγχο να µην έχει εκδώσει 10 

2.000*10 = 20.000 



αποδείξεις έως 20 ευρώ τότε  

Για το εν λόγω πρόστιµα θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις καθότι δεν προκύπτει 

από τις διατάξεις οροφή προστίµου. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται εάν το πρόστιµο 

ισχύει ανά παράβαση ή πράξη προστίµου.  

 Παράδειγµα 3ο 

Φόρος – 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί  

Η δήλωση υποβάλλεται  

ΦΠΑ χρεωστικό 

2.000 ευρώ 

Μαρτίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

απλογραφικά βιβλία 

20 

Απριλίου 

2014 

15 Μαίου 2014 (25 ηµέρες 

καθυστέρηση - λιγότερο 

από µήνα) 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο 

υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 

µονάδες) 

2.000 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ 

Σύνολο προστίµου 1000,00 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση 

τότε το πρόστιµο του άρθρου 54 διπλασιάζεται 
(1000*2)= 2000,00 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση 

για Τρίτη φορά τότε το πρόστιµο του άρθρου 54 

τετραπλασιάζεται 

(1000*4)= 4000,00 ευρώ 

Παράδειγµα 4ο  

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση έπρεπε να 

υποβληθεί  

Η δήλωση 

υποβάλλεται  

ΦΠΑ 

χρεωστικό 

100 ευρώ 

Μαρτίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

∆ιπλογραφικά βιβλία 
20 Απριλίου 2014 

10 Ιουνίου 2014 (50 

ηµέρες καθυστέρηση) 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο 

υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 

µονάδες) 

100 * 7,75% * 1/12 = 0,65 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ 

Σύνολο προστίµου 2.500,65 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε 

το πρόστιµο του άρθρου 54 διπλασιάζεται 
(2500*2)+1,06= 5.000,65 ευρώ 



Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση και 

τρίτη φορά τότε το πρόστιµο του άρθρου 54 

τετραπλασιάζεται 

(2500*4)+1,06= 10.000,65 

ευρώ 

  

Παράδειγµα 5ο 

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί 

Η δήλωση 

υποβάλλεται  

Φ.Μ.Υ. 

χρεωστικό 3.500 

ευρώ 

Μαίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

∆ιπλογραφικά βιβλία 

20 Ιουνίου 

2014 

30 Σεπτεµβρίου 2014 

(100 ηµέρες 

καθυστέρηση) 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό 

επιτόκιο υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) 

(Επιτόκιο αναφοράς + 7 µονάδες) 

3.500 * 7,75% * 3/12 = 67,81 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ 

Πρόστιµο εκπροθέσµου άρθρου 57  10% *3500 = 350,00 ευρώ 

Πρόστιµο Παρακρατούµενου (ίσο µε το 

οφειλόµενο)  άρθρου 59 
3.500,00 ευρώ 

Σύνολο προστίµου 6.417.81 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια 

παράβαση τότε το πρόστιµο του άρθρου 

54 διπλασιάζεται 

(2500*2)+74,31+3.500+350= 8.917,81 

 Παράδειγµα 6ο 

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί 

Η δήλωση 

υποβάλλεται  

Φ.Μ.Υ. 

χρεωστικό 900 

ευρώ 

Μαίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

∆ιπλογραφικά βιβλία 

20 Ιουνίου 

2014 

20 Σεπτεµβρίου 2015 

(425 ηµέρες 

καθυστέρηση -1 

χρόνος και δύο 

µήνες) 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο 

υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο 

αναφοράς + 7 µονάδες) 

900 * 7,75% * 14/12 = 81 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ 



Πρόστιµο εκπροθέσµου άρθρου 57  20% *900 = 180,00 ευρώ 

Πρόστιµο Παρακρατούµενου (ίσο µε το 

οφειλόµενο) άρθρου 59 
900,00 ευρώ 

Σύνολο προστίµου 3,661.00 ευρώ 

Εάν µέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια 

παράβαση τότε το πρόστιµο του άρθρου 54 

διπλασιάζεται 

(2500*2)+81+900+180= 6.161,00 

Παράδειγµα 7ο 

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί  

Η δήλωση υποβάλλεται  

Φ.Μ.Υ. 

χρεωστικό 9.200 

ευρώ 

Μαρτίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

∆ιπλογραφικά 

βιβλία 

20 

Απριλίου 

2014 

29 Απριλίου 2014 (9 

ηµέρες καθυστέρηση  

Πρόστιµο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό 

επιτόκιο υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) 

(Επιτόκιο αναφοράς + 7 µονάδες) 

9.200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ 

Πρόστιµο Παρακρατούµενου (ίσο µε το 

οφειλόµενο)  
9.200,00 ευρώ 

Πρόστιµο εκπροθέσµου άρθρου 57  - 

Σύνολο προστίµου 11.700,00 ευρώ 

 Παράδειγµα 8ο 

Φόρος - 

∆ήλωση 
Περίοδος 

Εταιρία - Λογιστικά 

βιβλία 

Η δήλωση 

έπρεπε να 

υποβληθεί 

Η δήλωση 

υποβάλλεται  

ΦΠΑ χρεωστικό 

200 ευρώ 

Μαρτίου 

2014 

Η εταιρία τηρεί 

∆ιπλογραφικά βιβλία 

20 

Απριλίου 

2014 

29 Απριλίου 2014 (9 

ηµέρες καθυστέρηση  

Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό 

επιτόκιο υπερηµερίας 7,75% ετήσιο) 

(Επιτόκιο αναφοράς + 7 µονάδες) 

200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ 

Πρόστιµο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ 



Πρόστιµο εκπροθέσµου άρθρου 57  - 

Πρόστιµο Παρακρατούµενου (ίσο µε το 

οφειλόµενο) άρθρο 59 
- 

Σύνολο προστίµου 2.500,00 ευρώ 

Σηµείωση : Τα επιτόκια και ο τρόπος υπολογισµού τω τόκων είναι ενδεικτικός. Το υπ. Οικ. θα 
πρέπει να διευκρινίσει µεταξύ άλλων  εάν σε περιπτώσεις καθυστέρησης µερικών ηµερών 
θα υπολογίζεται τόκος για ολόκληρο τον µήνα. 

Παράδειγµα 9ο  (Ανάλυση του παραδείγµατος που προαναφέραµε ως «εξοντωτικό») 

4 € χρέος ανά µήνα στην εφορία που ξεχάστηκε, γίνονται 39.000 € σε 12 µήνες  

Σε σχιζοφρενικές καταστάσεις οδηγεί ο Κώδικας Φορολογικών ∆ιαδικασιών που έχει 
αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου γεγονός που δείχνει ότι οι διατάξεις 
ετοιµάστηκαν στο πόδι και χωρίς να ληφθούν υπόψη  πραγµατικά δεδοµένα. 

Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει πως µια απλή αµέλεια καταβολής 4 Ευρώ το µήνα 
από µια επιχείρηση µπορεί να οδηγήσει σε ένα χρόνο στην επιβολή προστίµων 39.000 
Ευρώ. Το παράδειγµα συνέταξε ο Σύλλογος Οικονοµολόγων Λογιστών του Νοµού 
Μαγνησίας. 

Έστω µια επιχείρηση έναν υπάλληλο µε µηνιαία αµοιβή 700,00 ευρώ καθαρά το 
µήνα. Για το ποσό αυτό έπρεπε να παρακρατεί το ποσό των 4,00 ευρώ κάθε µήνα και να το 
καταβάλλει στο δηµόσιο. Θα πρέπει δηλαδή έως την 20η του εποµένου µήνα ο 
επιχειρηµατίας να αποστέλλει ηλεκτρονικά στο taxis δήλωση για τα 4,00 ευρώ, στη συνέχεια 
να εκτυπώνει τον κωδικό πληρωµής και να µεταβαίνει στην τράπεζα για την πληρωµή. Αυτό 
πρέπει να το κάνει 12 φορές το χρόνο. Το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 56,00 ευρώ για 
όλο το έτος. 

Αν από λάθος δεν παρακρατήσει και δεν αποδώσει στο δηµόσιο κάθε µήνα το ποσό 
των 4,00 ευρώ, αλλά αντιληφθεί το λάθος του στο τέλος της χρονιάς (όταν θα γίνει η 
συνολική ετήσια εκκαθάριση) τότε έχει τα παρακάτω πρόστιµα: 

Για το µήνα Ιανουάριο του 2014  

Πρόστιµο µη υποβολής άρθρου 54:                                                1.000,00 ευρώ 
Πρόστιµο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικά): 4,00 * 8,25% * 11/1  2       = 0,30 ευρώ 
Πρόστιµο εκπρόθεσµου καταβολής άρθρου            57:         4,00*10%= 0,40 ευρώ 
Πρόστιµο άρθρου 59;                                                                          4,00 ευρώ 
Συνολικό Πρόστιµο µη έγκαιρης υποβολής δήλωσης για τον Ιανουάριο: 1.004,70 ευρώ  

Επειδή όµως δεν είχε υποβάλει για κάθε µήνα δήλωση για τα 4,00 ευρώ, θεωρείται ότι 
έχει υποτροπή και κατ' επέκταση διπλασιασµό του προστίµου των 1.000,00 ευρώ για το 
µήνα Φεβρουάριο. Οπότε, το συνολικό πρόστιµο για το Φεβρουάριο θα είναι: 2.004,67 
ευρώ. 

 
Στη συνέχεια: Η µη εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης των 4,00 ευρώ για το 

Μάρτιο, θεωρείται δεύτερη υποτροπή και έχουµε τετραπλασιασµό του προστίµου των 
1.000,00 ευρώ. Οπότε, το συνολικό πρόστιµο για το Μάρτιο θα είναι: 4.004,64 ευρώ. 

 
Τελικά, για όλους τους επόµενους µήνες θα έχουµε για κάθε µήνα πρόστιµα περί των 

4.004,00 ευρώ.  
 
Συνολικά τα 56,00 ευρώ θα επιβαρυνθούν µε πρόστιµα 39.045,00 ευρώ. 



Πρόστιµα µετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους έως 
31.12.2013 

Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, έτσι όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 50 του πρόσφατου νοµοσχεδίου, ενώ για 
υποβολή δηλώσεων αρχικών εκπρόθεσµων ή  τροποποιητικών για χρήσεις πριν την 
31/12/2013,   ισχύουν τα πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου 2523/1997 έχουµε 
την προσθήκη επιπλέον  και των προστίµων  του άρθρου 57 του νόµου 4174/2013 .  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παραδειγµάτων πιστεύω να αντιλαµβάνεστε ότι 
επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε κλείσιµο λόγω αδυναµίας να πληρώσουν τις βεβαιωµένες – 
λόγω προστίµων – οφειλές όπως και εκατοντάδες Λογιστικά – Φοροτεχνικό Γραφεία. 

Οι µεν επιχειρήσεις έχουν πολύ µειωµένους τζίρους και µε πολύ µεγάλη δυσκολία 
ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις των προς το ∆ηµόσιο και το ΙΚΑ, οι δε Λογιστές – 
Φοροτεχνικοί δεν δικαιούνται να κάνουν ούτε ένα ανθρώπινο λάθος.  

Εάν αυτός είναι ο στόχος της Γ.Γ Εσόδων και του Υπουργείου  τότε έχουν ψηφιστεί οι 
απολύτως σωστές διατάξεις. 

Αν όµως , όπως και πιστεύουµε, ο στόχος ήταν να παταχθεί η φοροδιαφυγή και όχι 
να τιµωρηθεί παραδειγµατικά το «ανθρώπινο λάθος» και οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί 
παρακαλούµε  πολύ να επανεξετάσετε τα πρόστιµα και ως προς τα ποσά που επιβάλλονται 
αλλά και την αιτία και επιτέλους να κατοχυρωθεί νοµοθετικά και για τον Κλάδο µας το 
δικαίωµα να ασθενήσουµε (όπως στους ∆ικηγόρους) και να επανεξετασθούν οι 
ηµεροµηνίες υποβολής των δηλώσεων.  

Απαιτούµε επίσης να τηρήσετε την παλαιότερη υπόσχεσή σας και να ελέγξετε την 
παραοικονοµία στον Κλάδο µας µέσω των IP που υποβάλλουν δηλώσεις χωρίς να 
ανήκουν σε Λογιστικά Γραφεία. 

Είµαστε στην διάθεση σας για συνεργασία στον επανα-προσδιορισµό των 
προστίµων και των τόκων 

Αυτά τα λίγα προς το παρόν και πιστεύουµε ότι θα µελετήσετε, µε την υπευθυνότητα 
που σας διακρίνει, τις ενστάσεις και τις προτάσεις µας. 

 

Με εκτίµηση 

για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 

 


