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Επιβολή επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν φορολογικές 
υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 

Ιανουάριος 2018 

Στις 3 Ιανουαρίου 2018, εκδόθηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ 1003/2018 κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 49 του Ν. 4509/2017, η οποία παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τις 
φορολογικές αρχές ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση 
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.  

 

 Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν φορολογικές 
υποχρεώσεις, χρήσεις και περιόδους έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται πλέον 
εκείνο το πρόστιμο που συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση για τον 
φορολογούμενο μεταξύ (α) του πρόσθετου φόρου που προβλεπόταν από τον 
προϊσχύοντα Ν. 2523/1997 και (β) των προστίμων που επιβάλλονται υπό τον νέο 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σε περίπτωση ανακριβούς ή μη 
υποβολής δήλωσης ή παραβάσεων σχετικών με ΦΠΑ και παρακρατούμενους 
φόρους συν του τόκου υπερημερίας του ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 
01.01.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. 

 
Με το προϊσχύον καθεστώς για περιόδους έως και τις 31.12.2013, εφαρμοζόταν 
αποκλειστικά ο πρόσθετος φόρος του Ν. 2523/1997 με αποτέλεσμα την σε πολλές 
περιπτώσεις μεγαλύτερη επιβάρυνση του φορολογούμενου. 
 
Για την αναζήτηση της επιεικέστερης κύρωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
πρόστιμα των διαδικαστικών παραβάσεων (άρθρο 54 του ΚΦΔ). 
 

 Το ανωτέρω καθεστώς επιεικέστερης μεταχείρισης αφορά πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την 01.01.2018 και ύστερα. Για 
πράξεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί κατά την 01.01.2018, η 
επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης ισχύει μετά την κοινοποίησή τους στον 
φορολογούμενο. 

 

 Εφαρμόζεται και επί εκκρεμών κατά την 01.01.2018 υποθέσεων (ενδεικτικά, 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων ή του ΣτΕ). 

 

Η εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης γίνεται με βάση τις αποφάσεις της ΔΕΔ 
ή του δικαστηρίου κατά περίπτωση. 

 

Είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω και σε εκκρεμείς υποθέσεις που ο 
φορολογούμενος δεν επιθυμεί την συνέχιση της διοικητικής ή δικαστικής 
διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει ανέκκλητη δήλωση 
ανεπιφύλακτης αποδοχής της σχετικής πράξης ή της απόφασης της ΔΕΔ ή του 
διοικητικού δικαστηρίου. 
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