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ΘEMA: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 3 ηος Ν.   

3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.2011) πεπί  ποινικήρ δίωξηρ  λόγω μη καηαβολήρ σπεών 

ππορ ηο Δημόζιο 

 

 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ Νόκνπ 3943 /2011  

(Φ.Δ.Κ. 66 Α΄ /31.3.2011) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3  κε ηηο νπνίεο 

ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1882/1990 πνπ αθνξά ην  πνηληθό 

αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην.  

 

Δηδηθόηεξα :  

1.Με ηο ππώηο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 3 ηος Νόμος  3943/2011(ΦΕΚ 66 

Α΄/31.3.2011) επαλαξπζκίδεηαη ην πξνβιεπόκελν από ην  άξζξν 25 ηνπ Ν. 1882 / 1990  

πνηληθό αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο  βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία ρξεώλ πξνο 

ην Γεκόζην, λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζώο θαη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο 

ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα :  

 

α)κεηώλεηαη ην θαηώηεξν πνζό ηεο ζπλνιηθήο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηόθσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πξνο ηα αλσηέξσ 

πξόζσπα, άλσ ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε πνηληθή δίσμε ησλ ππεπζύλσλ, από δέθα ρηιηάδεο 

Να ζηαιεί θαη κε e mail  

Αζήλα, 13  Ινπιίνπ  2011  

 

              ΠΟΛ : 1151 

 

 ΠΟΛ :  

  

 

 

  

            

            ΠΡΟ : Ωρ  Π.Δ.                              

     

  

 

 

 

   

     

ΑΔΑ: 4ΑΣΕΗ-ΧΩ5



 

 

(10.000) επξώ πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ, καθίζηαηαι  

δηλαδή αξιόποινη και η μη καηαβολή σπεών άνω ηων πένηε σιλιάδων (5.000) εςπώ  

β)απμάλνληαη νη πιεκκειεκαηηθέο πνηλέο ηνπ αλσηέξσ αδηθήκαηνο, όπσο εηδηθόηεξα 

νξίδνληαη ζηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο 

γ) ην αλσηέξσ αδίθεκα ζεζπίδεηαη σο διαπκέρ θαη επνκέλσο σο ζςνεσέρ αςηόθωπο, κε 

ρξόλν ηέιεζεο απηνύ ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ παξέιεπζε ησλ ηεζζάξσλ κελώλ από 

ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε  ρξόλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 

1/3 ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο ηνπ αδηθήκαηνο (ε νπνία ιόγσ ηνπ 

πιεκκειεκαηηθνύ ραξαθηήξα απηνύ είλαη πεληαεηήο). Καηά ζπλέπεηα :   

 

 Χπόνορ ηέλεζηρ ηος αδικήμαηορ : ην ρξνληθό δηάζηεκα 20 κελώλ πνπ αξρίδεη κεηά 

ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελώλ από ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο (5 έηε x 

1/3 = 20 κήλεο). Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνηληθήο δίσμεο 

αξθεί ε παξέιεπζε ησλ ηεζζάξσλ κελώλ θαη δελ απαηηείηαη θαη ε πάξνδνο ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ 20 κελώλ 

 

 Χπόνορ παπαγπαθήρ ηος αδικήμαηορ : ε παξαγξαθή ζπκπιεξώλεηαη κεηά πέληε 

έηε  από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηέιεζεο απηνύ (ήηνη από ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ 20 κελώλ)  

 

εκεηώλεηαη όηη, ηα αδηθήκαηα πνπ ηειέζηεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηνπ λένπ 

λόκνπ (31.3.2011) είλαη ζηηγκηαία, κε ρξόλν ηέιεζεο απηώλ ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελώλ 

αθόηνπ ην ρξένο  θαηέζηε ιεμηπξόζεζκν θαη ε παξαγξαθή ηνπο ζπκπιεξώλεηαη κεηά  ηελ 

πάξνδν πέληε εηώλ από ηελ ηέιεζή  ηνπο.   

 

2. Με ηο δεύηεπο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1 ηος ανωηέπω άπθπος, πξνζηίζεηαη εδάθην 

ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1882/ 1990, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε εκθάληζε ηνπ 

μάπηςπα ζην αθξναηήξην δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί έγγπαθη 

ενημέπωζη ηνπ αξκόδηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ δηθαζηεξίνπ εθ κέξνπο ηεο Γ.Ο.Τ. ζρεηηθά κε 

ηε δηαδηθαζηηθή εμέιημε ηεο νθεηιήο [πρ. απόζβεζε κέξνπο ή όινπ απηήο, ππαγσγή ή κε ζε 

δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ξύζκηζε, ρνξήγεζε αλαζηνιήο κε αλαθνξά ησλ 

ιόγσλ ρνξήγεζήο ηεο θαη εμεηδίθεπζε απηήο (δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ζηα πιαίζηα άζθεζεο 

αλαθνπήο ή πξνζθπγήο) θιπ] ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηθάζηκν.  
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Δπηζεκαίλεηαη ε δπλεηηθή εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε κε εκθάληζε ηνπ κάξηπξα ζην αθξναηήξην δπλαηόλ λα 

απνηειέζεη παξαθσιπηηθό ηνπ απξόζθνπηνπ ηεο δηαδηθαζίαο ιόγν θαη εηδηθόηεξα, είηε σο 

πξνο ηελ άκεζε ιήςε ησλ απνδείμεσλ από ην δηθαζηήξην, είηε σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα 

αληίθξνπζεο ησλ ππό ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ αλαπηπρζέλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη 

λα ελεκεξώλεζηε γηα ηελ εμέιημε ησλ εθθξεκώλ δηθώλ, όπσο εθδίθαζε, αλαβνιή ηεο 

πνηληθήο δίθεο θιπ.  

 

3. Με ηο ηπίηο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1 ηος ανωηέπω άπθπος, πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο  9 ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1882/1990 ζύκθσλα κε ηελ νπνία  «πξνθεηκέλνπ πεξί 

ρξεώλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ήδη ληξιπποθέζμων θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ, ηα πνηληθά αδηθήκαηα ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηελούνηαι με ηη ζςνέσιζη ηηρ μη καηαβολήρ ηοςρ μεηά ηην 

πάποδο ηεζζάπων (4) μηνών από ηην έναπξη ιζσύορ ηων διαηάξεων ηηρ  παπούζαρ 

παπαγπάθος». 

 

Με ηελ αλσηέξσ κεηαβαηηθή δηάηαμε πξνζδηνξίδεηαη ε έλαξμε ηνπ ρξόλνπ ηέιεζεο ηνπ 

πνηληθνύ αδηθήκαηνο θαηά ηηο λέεο δηαηάμεηο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πθίζηαληαη ήδε 

ιεμηπξόζεζκα ρξέε θαηά ην ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο απηώλ (31.3.2011) θαη δελ είρε 

δηαπξαρζεί ην αδίθεκα ζύκθσλα κε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο. Καηά ζπλέπεηα, ην 

αδίθεκα ηειείηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο κε θαηαβνιήο ηνπο κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελώλ 

από ηελ ηζρύ ησλ θνηλνπνηνύκελσλ δηαηάμεσλ, ήηνη από ηελ 1.8.2011, ζηηο πεξηπηώζεηο :  

 

 Οθεηιώλ ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ θαη κέρξη δέθα 

ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ πνπ  θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο 

κέρξη ηελ 31.3.2011  

 

 Οθεηιώλ ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, γηα ηηο  νπνίεο 

θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία δεν είραλ ζπκπιεξσζεί ηέζζεξηο κήλεο αθόηνπ 

θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο (δει. δελ είρε δηαπξαρζεί ην αδίθεκα θαηά ηηο 

πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο)  
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Ανηίθεηα, γηα νθεηιέο ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ γηα ηηο 

νπνίεο  είραλ ζπκπιεξσζεί  ηέζζεξηο κήλεο αθόηνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο θαηά ηελ 

σο άλσ εκεξνκελία (31.3.2011) δει. είρε  δηαπξαρζεί ην αδίθεκα, εμαθνινπζνύλ λα 

εθαξκόδνληαη νη πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο.  

 

ρεηηθή κε ηελ αλσηέξσ εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο  είλαη ε ππ’ αξηζκ. 

10/2452/10.6.2011 Γνωμοδόηηζη ηηρ Ειζαγγελίαρ ηος Απείος Πάγος.   

 

 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο         Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γπαμμαηείαρ    & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

 

                          ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ   

      

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ.  

2.Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Γ30 

3.Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε όιεο ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο ηεο ρώξαο.  

Μεζνγείσλ 96  

Σ.Κ. 11527 Αζήλα  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1.Απνδέθηεο πίλαθα Α (πιελ ησλ Γ/λζεσλ ηνπ Γ.Λ.Κ. θαη Γ.Υ.Κ.) 

2.Απνδέθηεο πίλαθα Β (πιελ ησλ Γ.Ο.Τ.)  

3.Απνδέθηεο πίλαθα Σ  

4.Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Σεισλείσλ) 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2.Γξαθεία θ.θ. Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ  

3.Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ  

4.Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο   
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5.Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ  

6.Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ  

8.Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

9. Ο.Γ.Δ. γηα ηελ αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα»  

Τπόςε θ. Καπόπνπινπ, πληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ., κέζσ ηεο Γ.53 

10. Γηεύζπλζε 16ε  –Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (10) 

 

 

Θα ακολοςθήζοςν μέζω αλληλογπαθίαρ οι διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 3 

ηος Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/ 31.3.2011).  
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