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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
1.ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  Β΄ 
Σηλζφωνα         : 2103614280, 2103635439 
                             2103635679 
 
Σαχ. Δ/νςη : Καρ. ερβίασ 10 
Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Αθήνα 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΣΜΗΜΑ  Γ΄ 
Σηλζφωνα          :            2103375207 
                       
 
Σαχ. Δ/νςη : Καρ. ερβίασ 10 
Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Αθήνα 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 

Αθήνα,  03 Ιουλίου  2019 

E. 2125 

 

 

 

 

ΠΡΟ    Ωσ Πίνακασ Διανομήσ  

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη διατάξεων του άρθρου 469 του νζου Ποινικοφ Κώδικα (ν. 
4619/2019) περί του αδικήματοσ τησ μη καταβολήσ χρεών προσ το Δημόςιο» 
 

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Πνηληθνύ Κώδηθα (λ.4619/2019, ΦΔΚ 95 

Α΄/11.6.2019 «Κύξσζε ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα»), θαη εηδηθόηεξα  ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 469 απηνύ, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

1882/1990 πεξί ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηεο κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην θαη 

ηξίηνπο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ  απηνύ θαη εηδηθόηεξα κε ηελ 

πξνζζήθε λένπ  εδαθίνπ (γ΄) ζηελ παξάγξαθν απηή.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη λέεο δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν Γεύηεξν ηνπ λόκνπ 

απηνύ, από ηελ 1.7.2019. Λόγσ ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύνο ηεο επηεηθέζηεξεο δηάηαμεο πνηληθνύ 

λόκνπ θαηά ην άξζξν 2 ηνπ λένπ Πνηληθνύ Κώδηθα, νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο 
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θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο εθθξεκείο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, ζην 

αθξναηήξην ππνζέζεηο. 

 

Δηδηθόηεξα :  

Ι) Επαλαξξύζκηζε πνηληθνύ αδηθήκαηνο  

Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο επαλαξξπζκίδεηαη ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 

1882/1990 πνηληθό αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ρξεώλ 

πξνο ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζώο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Σπγθεθξηκέλα, ξεηά νξίδεηαη όηη ζηηο (λέεο) 

αηηήζεηο θαη ζηνλ πίλαθα ρξεώλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ, θαηά 

ην άξζξν απηό, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δελ ππνινγίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο  

πνηληθήο επζύλεο ηνπ πξνζώπνπ,  νη αθόινπζεο νθεηιέο : 

α) ρξέε πνπ πξνέξρνληαη από ηε κε εθηέιεζε (ακηγώο)  ρξεκαηηθώλ πνηλώλ πνπ 

επηβιήζεθαλ από πνηληθό δηθαζηήξην θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο πξνζαπμήζεηο, ηόθνη θαη 

ινηπέο επηβαξύλζεηο.  

Τνύην δηόηη, ζύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο κεηαβαηηθήο απηήο δηάηαμεο, ε κε 

θαηαβνιή ηεο επηβιεζείζαο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαηαξγείηαη πιένλ σο απηνηειέο αδίθεκα ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, θαζώο δπλάκεη ηεο δηάηαμεο  ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 80 

ηνπ λένπ Πνηληθνύ Κώδηθα, ην δηθαζηήξην καδί κε ηε ρξεκαηηθή πνηλή νξίδεη πνηλή ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθηηζεί από ηνλ θαηαδηθαζζέληα, εάλ δελ θαηαβάιιεηαη 

ε ρξεκαηηθή πνηλή.   

 

β) ρξέε πνπ πξνέξρνληαη από ηα θνξνινγηθά αδηθήκαηα πνπ ηππνπνηνύληαη ζην άξζξν 66 

ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΔ), καδί κε ηηο ζρεηηθέο κε απηά πξνζαπμήζεηο, ηόθνπο θαη ινηπέο 

επηβαξύλζεηο. 

Τνύην δηόηη, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα σο άλσ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζεξαπεύεηαη ην άηνπν ηεο 

δηπιήο αμηνιόγεζεο  (ηόζν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990 όζν θαη ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013) αμηόπνηλσλ θνξνινγηθώλ παξαβάζεσλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, ηα 

πνζά πνπ απνηεινύλ ην απνθνκηζζέλ ή ην επηδησρζέλ πξντόλ απηώλ απνθιείνληαη πιένλ  από 

ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, δεδνκέλνπ όηη 

ε κε θαηαβνιή απηώλ ηππνπνηείηαη ήδε πνηληθά από ην άξζξν 66 ηνπ ΚΦΓ.  
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Σρεηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηα εγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο ησλ άξζξσλ 66-71 ηνπ 

λ.4174/2013 θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ κελπηήξησλ αλαθνξώλ γηα ηα σο άλσ 

εγθιήκαηα έρνπλ δνζεί κε ηηο ΠΟΛ.1142/2016, ΠΟΛ.1209/2017 θαη Δ.2045/2019. 

II.Επηζεκάλζεηο  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηηο εθθξεκείο ζην αθξναηήξην ππνζέζεηο κεηά 

από αηηήζεηο πνηληθήο δίσμεο γηα ζπλνιηθό πνζό νθεηιώλ άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ (100.000) 

επξώ, νη βεβαηώζεηο πεξί ηεο εμέιημεο ησλ νθεηιώλ επηβάιιεηαη λα πεξηέρνπλ ξεηή αλαθνξά 

γηα ην ύςνο ησλ σο άλσ επηκέξνπο ρξεώλ ηνπ νηθείνπ πίλαθα, θαζώο επίζεο θαη ηνπ 

ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ πνζνύ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο. Οκνίσο, γηα ηηο λέεο αηηήζεηο 

πνηληθήο δίσμεο πνπ ππνβάιινληαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηέιεζεο ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990,  νη νθεηιέο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β) ζα πξέπεη λα 

εμαηξνύληαη από ηνλ πίλαθα ρξεώλ. 

Ο εληνπηζκόο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ, πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

αιιά θαη πξνο απνθπγή  ππεξεζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθόκελσλ Aξρώλ, ζα πξέπεη 

λα δηελεξγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ Τκεκάησλ Διέγρνπ θαη 

Γηθαζηηθήο/Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ησλ Υπεξεζηώλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Δηδηθόηεξα, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη πξνζππνγξαθή από ην Τκήκα Διέγρνπ γηα ηελ πξνεγνύκελε 

ππνβνιή κελπηήξηαο αλαθνξάο θαηά ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4174/2013  γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα ρξέε θαη ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη 

δησρζεί ή επίθεηηαη ε δίσμή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, γηα ηηο 

πεξαηηέξσ άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ Τκήκαηνο Γηθαζηηθνύ θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  πξνο ηηο 

αξκόδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο πεξί ηεο εθαξκνγήο ή κε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο.  

 

Τέινο, ππελζπκίδεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ άκεζε θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο 

κελπηήξηαο αλαθνξάο ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ζην ζύζηεκα Ο.Π.Σ.ELENXIS ησλ 

ζηνηρείσλ κελπηήξησλ αλαθνξώλ ηνπ λ.4174/2013, ζύκθσλα κε ην ΓΔΛ Β 1109213 ΔΞ 2016/ 

18.7.2016 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Διέγρσλ θαη ηηο νδεγίεο θαηαρώξηζεο πνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://elenxis.ggps.gsis/ELENXIS/tax/ESKORT/CaseManagement/Webstart_GR . 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
ΕΤΘΤΜΙΟ ΑΪΣΗ 

ΔΔΑΔ Γ 1189786 ΕΞ 2018 
 

http://elenxis.ggps.gsis/ELENXIS/tax/ESKORT/CaseManagement/Webstart_GR
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Όλεσ οι  Δ.Ο.Τ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
2. Όλεσ οι Φορολογικζσ Περιφζρειεσ 
3. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ  
4. Δ/νςη Τποςτήριξησ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών (προκειμζνου να αναρτηθεί ςτην  
ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.) 
5.Αυτοτελζσ Σμήμα υντονιςμοφ Μεταρρυθμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
6.Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ. 
 
υνημμζνο : οι διατάξεισ του άρθρου 469 του ν. 4619/2019 (Α΄95/11.6.2019) 
 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικών 
2. Γραφείο  Αναπληρωτή Τπουργοφ Οικονομικών 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 
4.Επιχειρηςιακή Μονάδα Είςπραξησ 
5.  Αποδζκτεσ πίνακα Α και Β 
6. Γραφείο Σφπου και Δημοςίων χζςεων 
 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικών Διευθφνςεων τησ Α.Α.Δ.Ε. 
3.  Δ/νςη Ειςπράξεων- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
4. Δ/νςη Ελζγχων-Σμήμα Γ, Γραμματεία 
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