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3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’), όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 68 ηος ν. 

4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’).  

ε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ 1207/3.9.2013, κε ηελ νπνία ζαο θνηλνπνηήζεθαλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α’), ζαο γλσξίδνπκε ηα 

εμήο:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4174/2013 

εμαηξέζεθαλ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ νξηζκέλα αδηθήκαηα γηα 

ηα νπνία πξνβιέπεηαη πνηλή ρακειφηεξε ηεο γεληθήο ξήηξαο, δειαδή πνηλή ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε ησλ έμη κελψλ θπιάθηζεο, απαιείθνληαο έηζη 

πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο ρακεινχ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο, πξνζηίζεηαη σο βαζηθφ αδίθεκα θαη ην αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ 

πξνο ην Γεκφζην, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο ζηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθά αδηθήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο είλαη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 πεξίπησζε ηε’ ηνπ λ. 3691/2008, ηα θάησζη:  

 

α) Σεο θνξνδηαθπγήο:  



 

i) Με ππνβνιή δήισζεο ή ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ 

απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ δεθαπέληε 

ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, θαζψο θαη ε απνθπγή πιεξσκήο θφξνπ πινίσλ (άξζξν 

17 ηνπ λ. 2523/1997 -ΦΔΚ 179 Α’- φπσο ηζρχεη).  

ii) Με απφδνζε ή αλαθξηβήο απφδνζε Φ.Π.Α., παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ 

θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ζπκςεθίζηεθε ή δελ 

απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ ζε εηήζηα βάζε 

(άξζξν 18, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ λ. 

2523/1997, φπσο ηζρχεη).  

iii) Έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε 

ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

(3.000) επξψ, θαζψο θαη κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε ζηνηρείσλ (άξζξν 19, κε 

ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 

2523/1997, φπσο ηζρχεη θαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Π.Γ. 186/92 απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ).  

β) Σεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ρξένο απφ 

θάζε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεψλ, ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο 

(10.000) επξψ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ 

δηνηθεηηθέο αξρέο (άξζξν 25 ηνπ λ. 1882/1990 - ΦΔΚ 43 Α’, φπσο ηζρχεη, κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ).  

2. Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνζηνιήο αλαθνξψλ γηα 

αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3691/2008, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

i) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3691/2008, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 4174/2013, νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, φηαλ δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο 

παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, ππνβάιινπλ αλαθνξέο 

ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008 ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

εθφζνλ ην πνζφ ησλ παξαβάζεσλ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 



επξψ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ην ΓΔΛ Γ 1148965 ΔΞ 2013 / 

30.9.2013 έγγξαθφ καο.  

Γηα δηεπθφιπλζή ζαο, επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ην λέν ππφδεηγκα αλαθνξψλ 

ηνπ λ. 3691/2008, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά θαη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.  

ii) Αλαθνξέο ηνπ λ. 3691/2008 δελ απνζηέιινληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ππφρξενο θαηαβάιεη ην θφξν πνπ ηνπ θαηαινγίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ.  

iii) Δθφζνλ αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, δελ απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ λ. 

3691/2008 ζε πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηνλ ππφρξεν ηεο απφθαζεο ή ηεο 

ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ αλσηέξσ Γηεχζπλζε.  

iv) Αληίζεηα, απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ λ. 3691/2008 ζε πεξίπησζε κε 

απνδνρήο απφ ηνλ ππφρξεν ηεο απφθαζεο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο (δειαδή ζε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ ή πξνζθπγήο ζηα δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα).  

λ) Όπσο νξίδεηαη θαη ζηελ ΠΟΛ 1151/2008, δελ απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ λ. 

3691/2008 ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχπηνπλ δηαθνξέο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ νθείινληαη ζε ζπλήζεηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ νη 

δηαθνξέο θφξσλ δελ ζπλδένληαη κε απνδεδεηγκέλε πξαγκαηηθή απφθξπςε. 

Αληίζεηα, δηαβηβάδνληαη αλαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο εμσινγηζηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ιφγσ κε επίδεημεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηνλ έιεγρν ή κε 

ηήξεζεο απηψλ.  

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Κ.Φ.Γ. απφ 1/1/2014 (άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Ν. 4174/2013 - 

ΦΔΚ Α’ 170), κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, απνζηέιιεηαη αλαθνξά ηνπ λ. 3691/2008 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο απφθξπςεο εηζνδήκαηνο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά 

ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ππεξβαίλεη 

ηηο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. ΓΔΛ Γ 1148965 ΔΞ 

2013 / 30.9.2013 έγγξαθφ καο).  

3. Αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή αλαθνξψλ γηα πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιήο ρξεψλ 

πξνο ην Γεκφζην ζα αθνινπζήζνπλ λεψηεξεο νδεγίεο.  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4174/2013 δελ 

πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηα ππφρξεα πξφζσπα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 



3691/2008, νη εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη νη εηαηξείεο 

παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο).  

Τπελζπκίδεηαη φηη, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, φηαλ δηελεξγνχλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν ζε ππφρξεα πξφζσπα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, νθείινπλ ππνρξεσηηθά θαη ηαπηφρξνλα κε ην 

θνξνινγηθφ έιεγρν, λα δηελεξγνχλ θαη έιεγρν εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3691/2008 θαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά 

ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Γ/λζεο Διέγρσλ (ΠΟΛ 1127/31.08.2010, 

Κεθάιαηα Σ’ & Θ).  

5. χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3691/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4174/2013, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ή ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο ρξεψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ Αξρή ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ.3691/2008 θάζε δηαζέζηκε ζε απηήλ πιεξνθνξία πνπ είλαη 

πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη κε ην δηελεξγνχκελν έιεγρν ή κε ηελ επηδησθφκελε 

είζπξαμε ρξένπο ηνπ ππφρξενπ. Η Αξρή δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα κελ 

παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο, εάλ ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν 

κηα ζπλερηδφκελε έξεπλα ηεο Αξρήο. Απηή ε άξλεζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ρξνληθά ηνπο έμη (6) κήλεο. Ωζηφζν, φπσο νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ λ.4174/2013, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε 

πιεξνθνξηψλ ή εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ 

ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ή ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα.  

Αξκφδηνο γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3691/2008 γηα ρνξήγεζε θάζε δηαζέζηκεο ζε απηήλ πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη 

γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα ρνξήγεζε 

έγγξαθεο άδεηαο γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ ή εγγξάθσλ γηα ππνζέζεηο πνπ 

εθθξεκνχλ φπσο αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ είλαη «ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ 

Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνχ πλεξγείνπ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.1914/1990, φπσο ηζρχεη, ν ππάιιεινο ησλ νπνίσλ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ή ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ πνπ επηδηψθεη ηελ είζπξαμε 

ηεο νθεηιήο ή ν Πξντζηάκελνο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο ή ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ παξαιακβάλεη ηελ πξνβιεπφκελε δήισζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα» (πεξίπησζε 6 ηεο ππ’αξηζ.Γ6Α 

1036682 ΔΞ 2014/25.2.2014 Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζ.Γ6Α 1054391 ΔΞ 2014/1.4.2014 Απφθαζε 

Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ). εκεηψλεηαη φηη ην αίηεκα, είηε πξνο ηελ 



Αξρή, είηε πξνο ηνλ Δηζαγγειέα πξνθεηκέλνπ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κφλν εθφζνλ δελ 

επαξθνχλ νη ίδηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεπψο θξίλεηαη απνιχησο 

απαξαίηεην.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαιείζζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην.  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  
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