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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Γενικά

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώ−
δικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαί−
ωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που 
ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώ−
σεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, 
η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια 
έσοδα:

α. Φόρο Εισοδήματος.
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύ−

ρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά 
την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα 
οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περι−
πτώσεων α΄ και β΄.

ε. Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από 
τον Κώδικα.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των 
όρων, όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, 
εκτός αν τους αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια 
στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τους 
σκοπούς του Κώδικα:

α) ως «φορολογούμενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει 

φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε 
άλλη φορολογική υποχρέωση ή

ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί 
φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση·

β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα·

γ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή 
εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση 
επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα·

δ) ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εται−
ρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπι−
κότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν 
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρι−
σμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε 
μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής 
καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα 
παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή 
οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορ−
φή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα 
προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, 
κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περι−
ουσίας ή διαθήκης

ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης 
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, 
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού 
δικαίου·

ε) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Εσόδων·

στ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμ−
ματέας Δημοσίων Εσόδων·

ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών·
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε 

πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του, 
να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθή−
κοντά του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με 
τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία δεν μπορούν να με−
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έλεγχο ή με την επιδιωκόμενη είσπραξη χρέους του 
υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να μην πα−
ράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφο−
ριών θα έθετε σε κίνδυνο μια συνεχιζόμενη έρευνα της 
Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά 
τους έξι (6) μήνες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σ.Δ.Ο.Ε., για τις περι−
πτώσεις διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητάς του.

Επιπλέον, η Αρχή ενημερώνει μέσα σε δύο (2) εργά−
σιμες ημέρες τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
για τις περιπτώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων 
που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων που προέρχο−
νται από φορολογικά αδικήματα, τελωνειακά αδικήματα 
ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, 
καθώς και το Σ.Δ.Ο.Ε. για τις δεσμεύσεις περιουσιακών 
στοιχείων που αφορούν εν γένει αδικήματα που εμπί−
πτουν στις αρμοδιότητές του.»

10. H περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 
3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο, με 
απόφαση της αρμόδιας κατά το άρθρο 6 του παρόντος 
αρχής επιβάλλονται:

i) διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ευρώ μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,

ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από 
ένα μήνα έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας 
λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματι−
κής δραστηριότητας,

iii) απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα,

iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διά−
στημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, 
επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθει−
ες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου i επιβάλλεται 
πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.»

11. Στην εισαγωγική πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 52 
του ν.3691/2008, διαγράφονται οι λέξεις «που εποπτεύει 
εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4118/2013

Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 
4 του ν. 4118/2013 (Α΄ 32) παρατείνεται ως τη δημοσίευση 
του παρόντος.

Άρθρο 70
Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 
(Α΄ 170), καταργούνται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 
ΙΑ.13 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ισχύει και για το βιβλίο 

δρομολογίων των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης όπως προβλέπεται με το β.δ. 14/1950.

3. Για πρόσωπα που ασκούν εκμετάλλευση αυτοκινή−
των δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) στην οποία απασχολούνται 
μέχρι τρεις (3) εργαζόμενοι, η προβλεπόμενη στο άρθρο 
22 του ν. 3850/2010 Α΄ 84) επιμόρφωση τεχνικού ασφα−
λείας συντελείται, με ηλεκτρονική δήλωσή τους στις 
οικείες καταστάσεις εργασίας ότι έχουν ενημερωθεί 
και εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες του ηλεκτρονικού 
εντύπου με τίτλο «Πρόληψη Ατυχημάτων στο χώρο Ερ−
γασίας», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας (www.ypakp.gr).

4. Το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο συ−
στάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 3655/ 
2008 (Α΄ 58) και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Κοινό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 3996/2011 είναι αρμόδιο για 
το προσωπικό των Ταμείων Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλ−
λήλων (ΤΠΔΥ) και Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Άρθρο 71
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.

Το εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 975 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκεί−
νου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της 
συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα του 
πλειστηριασμού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαι−
τήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας πο−
σοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση 
την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν 
έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της 
πτώχευσης.»

Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας

Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων (Α΄ 226) λόγω 
λύσεως των συμβάσεων του προσωπικού της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), όπως ισχύει, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4024/2011 «Ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο», καθώς και προκειμένου για 
δημοσιογράφους οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/17805/002 
(Β΄ 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών 
θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί−
μενης νομοθεσίας. Για τον υπολογισμό των παραπάνω 
αποζημιώσεων εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189) αποκλειστι−
κά για εκείνο το προσωπικό που, μέσα σε διάστημα 
τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
διάταξης, θα απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή 
με οποιουδήποτε είδους σύμβαση έργου ή εργασίας 
σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με 
εξαίρεση το προσωπικό που θα απασχοληθεί καθ’ οι−
ονδήποτε τρόπο και με οποιουδήποτε είδους σύμβαση 
έργου εργασίας από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογα−
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι τη σύσταση του 
νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). 
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 
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Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση 
τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 26 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

173/1967 δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που δεν 
εμπίπτει στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου. Σε 
περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης, 
το ποσό αναζητείται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 73
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης παραγράφου 
μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 22η Ιουλίου 2013, 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή 
στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπι−
κού, της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που 
κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών 
ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων 
της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 του 
άρθρου 82 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «οργανικών θέσεων 
της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης 
ή και κατώτερης κατηγορίας.».

3. Στην παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι λέ−
ξεις «που υπόκεινται σε φόρο» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «που έχουν συσταθεί και λειτουργούν».

Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων

4152/2013 και 4164/2013

1. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 5 της υποπα−

ραγράφου Α1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 
107) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν 
καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή».

2. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέ−
τες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί 
σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή.»

3. Στο άρθρο 9 του ν.4164/2013 αντικαθίστανται οι 
λέξεις «της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ−
στημάτων (ΓΓΠΣ)» με τις λέξεις «του Υπουργείου Οι−
κονομικών».

Άρθρο 75
Λοιπές Διατάξεις

1. Κινητές Μονάδες Επιτήρησης που έχουν αγορασθεί 
στο πλαίσιο της προμήθειας του συστήματος C4I απο−
δίδονται αυτοδικαίως με την ψήφιση του παρόντος στις 
υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, στων οποίων τη 
φύλαξη έχουν εναποτεθεί, με σκοπό την άμεση χρησι−
μοποίησή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης εγκρίνει σχετικώς τη θέση τους 
σε κυκλοφορία.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 1166/1981 
(Α΄ 161) αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Τούτο δε, χορηγούμενο σε μία ή πλείονες δόσεις, 
καθορίζεται κατ’ έτος δια Πράξεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εξω−
τερικών, υποβαλλομένης μετά πρότασιν της I. Κοινότη−
τος του Αγίου Όρους, αναπροσαρμοζόμενον κατά τας 
μεταβαλλομένας γενικωτέρας οικονομικάς συνθήκας 
και δεδομένα.»




