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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174/2013 
 

ΦΕΚ 170/Α/26-7-2013 
 

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. (1) 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 
Γενικά 

Ο Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία 
προσδιορισμού, (βεβαίωσης) (2)  και είσπραξης των εσόδων του ∆ημοσίου, που ορίζονται 
στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη 
νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. 
 

Άρθρο 2  
Πεδίο εφαρμογής 

«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: 
α. Φόρο Εισοδήματος.  
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).  
δ. Φόρο Κληρονομιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια. 
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του 
Κώδικα (3) και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή 
είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β'.  
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.» (4) 
 

 
 

                                                 
1   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1  του άρθρου  έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-
2020 - ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020 : « 1.Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή 
προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020» . Η από 30.3.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου Κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  Ν.4684/2020 - ΦΕΚ 86/Α/25-4-2020 και έχει ισχύ 
νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2   Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «βεβαίωσης» με το άρθρο 39 παρ.1 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 
287/Α/31.12.2013 
3   Για το παράρτημα βλέπε στο τέλος του παρόντος 
4  Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.1 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 
287/Α/31.12.2013 
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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 ∆ιοίκηση β) ως «πρόσωπο» 
νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 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 προσωπικότητα1  
δ) ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης (ανεξαρτήτως 
νομικής προσωπικότητας) (5) και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, 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 μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε 
οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας 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 «νόμιμη προθεσμία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιμα, όπως προβλέπεται στο νόμο που επιβάλλει την 
αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσμα» νοούνται οι 
φόροι και τα πρόστιμα μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος.» (6) 
στ) (ε) ως «Φορολογική ∆ιοίκηση» νοείται: η Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων  
ζ) (στ) ως «Γενικός Γραμματέας» νοείται: ο Γενικός Γραμματέας ∆ημοσίων Εσόδων 
η) (ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονομικών  
θ) (η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται φορολογικός 
κάτοικος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
 

Άρθρο 4 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση 

υπογραφής». (7) 

1.Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να 
αναθέτει τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής ∆ιοίκησης, σύμφωνα με τον Κώδικα και 
την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης (τα οποία δεν μπορούν να 
μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου). «Επίσης, δύναται, 

                                                 
5   Στην περίπτωση δ' του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 διαγράφηκαν οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας»  με 
το άρθρο 39 παρ.3 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
6   Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 προστέθηκε περίπτωση ε' ως εξής και αναριθμήθηκαν οι περιπτώσεις ε', στ', ζ' και η' σε 
στ', ζ', η' και θ' με το άρθρο 39 παρ.4 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
7   . Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.5 του 
Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
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με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του «όργανα» να «υπογράφουν» 

(8), με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.» (9) 

«Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, 
σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης.» (10) 
«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία 
μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον 
Γενικό Γραμματέα, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό 
προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των δύο πρώτων 
εδαφίων της παρούσας παραγράφου». (11) 
«2. Οι αποφάσεις για μεταβίβαση αρμοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση 
υπογραφής μπορεί να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το όργανο που τις εξέδωσε». 

(12) 
Άρθρο 5  

Κοινοποίηση πράξεων 
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική ∆ιοίκηση 
προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: 
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο 
λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού 
εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, την οποία 
ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του, 
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση 
κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή 
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονομίας, 
μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον 
γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή 
επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου. 
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται 
εφόσον: 
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο 
λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου 
ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής 

                                                 
8   Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη «όργανο» αντικαταστάθηκε 
από τη λέξη «όργανα» και η λέξη «υπογράφει» από τη λέξη «υπογράφουν» με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ∆.2.1.α του 
Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 
9   Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 διαγράφηκαν οι λέξεις «τα οποία δεν μπορούν να 
μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστέθηκε 
εδάφιο με το άρθρο 39 παρ.6 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
10  Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, προστέθηκε το ως άνω εντός 
«» με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ∆.2.1.β του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 
11   Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α' 170) προστέθηκε το εντός «» εδάφιο με το 
άρθρο 40 παρ.1α του Ν.4410/2016 - ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016 
12  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ.7 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 
287/Α/31.12.2013 και με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ∆.2.2.α του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014, 
τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.1β του Ν.4410/2016 - ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016 
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∆ιοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή 
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 
στην Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο 
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή 
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση 
της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή 
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι 
δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονομίας κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία 
δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του 
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα 
στη Φορολογική ∆ιοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νομιμότητα της 
κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούμενου 
εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη 
φορολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου. 
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή 
πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα μπορούν να 
κοινοποιούνται με απλή επιστολή. 
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως 
κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν 
η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει 
κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής 
της συστημένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν 
κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, η 
Φορολογική ∆ιοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με 
συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η 
ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε 
στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της 
κοινοποίησης. Η Φορολογική ∆ιοίκηση μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης 
επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε 
στιγμή και αδαπάνως. 
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' των 
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά 
την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το 
οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος 
παραλαβής της. Με   
απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των 
στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στο 
λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών 
παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
ειδοποίησης. 
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7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 
δεν μπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία 
ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο 
φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι 
παρόν στο ακίνητο ή με θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.» (13) 
 

Άρθρο 6 
Έντυπα 

1.Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των 
εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που 
«υποβάλλει ο φορολογούμενος» (14). 
2.Η Φορολογική ∆ιοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στη 
διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή στις κατά τόπους υπηρεσίες 
της. 
 

Άρθρο 7  
Προθεσμίες 

1.Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως 
ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, 
η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική 
∆ιοίκηση λειτουργεί για το κοινό. 
2.∆ήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση 
λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλείται από τη 
Φορολογική ∆ιοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με 
ταχυδρομική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία 
παραλαβής από το πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής ∆ιοίκησης. 
 

Άρθρο 8  
Φορολογικός εκπρόσωπος 

1.Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται 
να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με 
τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του 
καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 
2.Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος 
δεν έχει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα 
Φ.Π.Α.. 
 

Άρθρο 9 
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες 

1.Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες 
για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται 

                                                 
13   Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.8 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 
287/Α/31.12.2013 
14   Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα» αντικαταστάθηκαν 
από τις λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούμενος» τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.8 του 
Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
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«στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.)» (15)και ισχύουν από 
τη δημοσίευσή τους. 
«2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική ∆ιοίκηση, έως ότου 
ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν 
μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής ∆ιοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε 
περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.» (16) 
3.Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους. 
4.Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν 
δεσμεύουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό 
προβλέπεται στον Κώδικα. 
«5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής 
∆ιοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται 
ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση.» (17) 
 

                                                 
15   Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «στον ιστότοπο του Υπουργείου 
Οικονομικών» αντικαταστάθηκε με τη φράση «στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.∆.Ε.)» με  το άρθρο 12 παρ.1.α του Ν.4474/2017 - ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017 
16   Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 12 παρ.1.β του Ν.4474/2017 - 
ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017 
17  Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 αντικαταστάθηκε από το άρθρο με  το άρθρο 12 παρ.1.γ του 
Ν.4474/2017 - ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

 «Άρθρο 10 (18)(19) 
Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο 

1.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί 
υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε 
υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει 
δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο.  
Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.  
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής 
υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.  
β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει 
δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο 
φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της 
πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση 
έναρξης.  
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν 
δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της 
νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη νόμιμη σύσταση.  
Στη δήλωση έναρξης περιλαμβάνονται ο τόπος άσκησης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τυχόν υποκαταστήματα, το 
αντικείμενο των εργασιών, το τηρούμενο λογιστικό σύστημα καθώς και το καθεστώς 
φόρου προστιθέμενης αξίας στο οποίο υπάγεται ο φορολογούμενος.  
γ. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων ορίζονται ο 
τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής και έναρξης στο 
φορολογικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1α και 1β του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται άλλες 
κατηγορίες προσώπων για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο καθώς 
και επιπλέον στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώνονται από τον φορολογούμενο με τη 
δήλωση εγγραφής και έναρξης, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1α και 1β.  
Με την εγγραφή η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
σε κάθε φορολογούμενο κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.  
«δ. Η Φορολογική ∆ιοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, 
εάν: 

                                                 
18   Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 355 παρ.1 του Ν.4512/2018 - 
ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018 
19   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.3 του Ν.4549/2018 - ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018 : «3. Οι 
διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν εφαρμογή από την 
1.1.2019 και μετά» 
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i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), 
πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν 
γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή 
πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο 
πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε 
ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος 
ή μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 
υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή 
της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων 
σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν 
“συνδεδεμένο πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω 
χρόνο, 
και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική 
∆ιοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη 
φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, 
παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες 
κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή 
διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, καθώς και 
οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η 
οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) δόσεις αυτής. 
Ως αφερέγγυο, για την εφαρμογή του παρόντος, πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, 
νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εν 
λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 
4307/2014 (Α΄ 246), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 
3869/2010. Εξαιρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή 
επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. 
και των συνδέσμων δήμων, δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους 
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη 
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το ∆ημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 
ε. Η εγγύηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄, απαιτείται μόνο μετά από απόφαση της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
ανωτέρω περίπτωσης δ΄ και με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης. Η 
Φορολογική ∆ιοίκηση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στη νομική 
οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση 
αυτή η έναρξη στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της 
αιτηθείσας εγγύησης. Εάν με την υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα 
και δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούμενου στο φορολογικό μητρώο 
ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. 
Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης δ΄, καθώς και τη νομική μορφή του 
υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου. 
Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η 
διάρκεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης, οι περιπτώσεις κατάπτωσης 
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αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των 
περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.» (20)  
2.α. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, 
υποχρεούται να δηλώνει την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και 
την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000), ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.  
β. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, 
υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο 
στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το 
εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).  
γ. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, ή το μη 
υποκείμενο στον φόρο προστιθέμενης αξίας νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που 
διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή 
παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-
μέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με 
την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος στην καταβολή του φόρου.  
«δ. Η δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται πριν 
την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής.» (21)  
3.α. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να 
ενημερώνει τη Φορολογική ∆ιοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του 
με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής.  
Ειδικά ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, για τη 
μεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση μετάταξης εντός της 
ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).  
Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού 
προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε 
προθεσμία.  
Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής ∆ιοίκησης τις 
μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της.  
β. Ο φορολογούμενος που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας και πρόκειται 
να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβάλλει δήλωση μεταβολών στο 
φορολογικό μητρώο για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.  
[Ειδικά για τους φορολογούμενους των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου έχει 
ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 11 του Κώδικα, η 
δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11.] (22) 

                                                 
20   Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 112 παρ.1.α του Ν.4549/2018 - ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018 
21   Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 112 παρ.1.β 
του Ν.4549/2018 - ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018 
22   Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 καταργήθηκε με το 
άρθρο 112 παρ.1.γ του Ν.4549/2018 - ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018 
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4. Ο φορολογούμενος που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να 
ενημερώνει τη Φορολογική ∆ιοίκηση για την οριστική παύση των εργασιών του με την 
υποβολή στο φορολογικό μητρώο δήλωσης διακοπής εργασιών.  
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για τα φυσικά πρόσωπα εντός τριάντα (30) ημερών από την 
οριστική παύση των εργασιών τους και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους ή από τη λήξη των εργασιών της 
εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση.  
Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής 
εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την 
ενεργό ανάμειξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των τριάντα (30) 
ημερών από την λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.  
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παραλείψει τις δηλωτικές του υποχρεώσεις, δεν 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις 
λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.  
6. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων:  
α) καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος ενημέρωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και  
β) δύναται να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων του 
παρόντος άρθρου ή να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αυτών, σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που 
επηρεάζουν φορολογούμενους. Η απόφαση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη 
λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.» 
 

«Άρθρο 11 (23)(24) 
Αριθμός φορολογικού μητρώου 

1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε 
κάθε φορολογούμενο.  
2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, 
χρησιμοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες 
άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  
3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει 
φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα 
προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την 
επωνυμία και την έδρα,  
i) προκειμένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά αυτού,  
ii) προκειμένου να πραγματοποιήσει επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος 
M.O.S.S.,  

                                                 
23   Το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 355 παρ.2 του Ν.4512/2018 - 
ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018 
24   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.3 του Ν.4549/2018 - ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018 : «3. Οι 
διατάξεις των άρθρων 10 και 11 σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης έχουν εφαρμογή από την 
1.1.2019 και μετά» 


