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Εγκλήματα 
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Ποινικές Κυρώσεις – 
Αυτουργοί και Συνεργοί
AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, 
Επίτιμος Οικονομικός Επιθεωρητής

Εκείνος που προσπαθεί να πείσει ένα 
πλήθος ανθρώπων ότι δεν ευημερούν 
όσο θα έπρεπε, δεν θα στερηθεί ποτέ 
προσεκτικών και ευμενών ακροατών. 
Διότι αυτοί γνωρίζουν τα ποικίλα 
ελαττώματα στα οποία υπόκειται 
κάθε είδους κυβέρνησης, αλλά 
δεν έχουν την απαιτούμενη κρίση να 
εξετάσουν τα μυστικά εμπόδια και τις 
δυσκολίες που στις δημόσιες ενέργειες 
είναι αναρίθμητες και αναπόφευκτες .
(Richard  Hooker, Άγγλος κληρικός, 16ος αιώνας)

1. Γενικά
Στα άρθρα 66 έως 70 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του 

Ν.4174/2013, όπως ισχύει μετά την προσθήκη αυτών με 
το άρθρο 8 του Ν.4337/2015 προσδιορίζονται τα ποινικά 
αδικήματα που σχετίζονται με:

α) Τη φοροδιαφυγή στη Φορολογία Εισοδήματος, Ενιαί-
ου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή Ειδικού Φό-
ρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)

β) Με την αποφυγή πληρωμής του Φ.Π.Α., του Φόρου Κύ-
κλου Εργασιών, του Φόρου Ασφαλίστρων και των παρα-
κρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.

γ) Με την αποφυγή πληρωμής του φόρου πλοίων.
δ) Με την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοι-

χείων και την αποδοχή ή τη νόθευση τέτοιων στοιχείων.

Με τις ίδιες διατάξεις προσδιορίζεται η έννοια των 
αυτουργών και συνεργών στη διάπραξη των εγκλημάτων 
φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του 
Ν.4174/2013, όπως ισχύει μετά το Ν.4337/2015 προβλέ-
πονται τα εξής : 

2. Εγκλήματα φοροδιαφυγής

Ι. Έγκλημα φοροδιαφυγής στη Φορολογία Εισο-
δήματος, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον Ε.Φ.Α.

Με τις διατάξεις της περιπτ. ά της παρ. 1 του άρθρου 66 
ορίζεται ότι διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής όποιος απο-
κρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορο-
λογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσια-
κά στοιχεία με σκοπό την αποφυγή πληρωμής του φόρου 
εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται (στον νόμο χρησιμοποιείται η δι-
ατύπωση «ιδίως») οι περιπτώσεις αποφυγής πληρωμής των 
οφειλόμενων φόρων, όπως : 

- Η παράλειψη υποβολής δήλωσης.
- Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης.
- Η καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία εικονικών (ολικά ή 

μερικά) δαπανών.
- Η επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, 

ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανί-
ζεται αυτή μειωμένη.
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ΙΙ. Έγκλημα φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., το Φ.Κ.Ε. 
κ.λπ.

Με την περίπτ. ‘β της παρ. 1 του άρθρου 66 οριοθετούνται 
οι περιπτώσεις των εγκλημάτων φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., 
το Φ.Κ.Ε., το φόρο ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων 
και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών.

Ειδικότερα, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος, 
προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των πιο πάνω φό-
ρων, τελών κ.λπ. δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμ-
ψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς.

Περαιτέρω, ως έγκλημα φοροδιαφυγής θεωρούνται και 
οι περιπτώσεις: 

- Της παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών.

- Της αθέμιτης παρασιώπησης ή απόκρυψης αληθινών γε-
γονότων, με σκοπό την μη απόδοση ή απόδοση ανακριβώς 
ή συμψηφισμό ανακριβώς ή έκπτωση ανακριβώς των φό-
ρων κ.λπ. ή με σκοπό την επίτευξη επιστροφής.

Τέλος, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος δι-
ακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη και εισφορές.

Με ρητή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66, που λειτουρ-
γεί ως οιονεί ερμηνευτική διάταξη, ορίζεται ότι παρακρα-
τούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά 
ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και 
τελικά αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο φορέα από πρόσω-
πο διάφορο του πραγματικού φορολογούμενου.

ΙΙΙ. Έγκλημα φοροδιαφυγής στη φορολογία 
πλοίων

Με την περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 66 ορίζεται ότι 
έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος αποφεύγει 
την πληρωμή φόρου πλοίων (Ν. 27/1975) ή αποδίδει ανα-
κριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.

3. Ποινές – Κυρώσεις για εγκλήματα φοροδι-
αφυγής 

Ι. Ποινές φυλάκισης
Με την παρ. 3 του άρθρου 66 προσδιορίζονται οι κυρώ-

σεις – ποινές ανάλογα με την κατηγορία του εγκλήματος 
φοροδιαφυγής και ειδικότερα:

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα ανα-
φερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 66 (βλεπ. σχετικά παρα-
πάνω) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών 
εφόσον: 

- Ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα 
ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαί-
νει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες 
(100.000) ευρώ ανά είδος φόρου.

- Το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή 
εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς  
ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται  
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υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος : 

α) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν πρόκειται για 
φόρο προστιθέμενης αξίας,

β) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, 
τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΙΙ. Ποινές κάθειρξης 
Με την παρ. 4 του άρθρου 66 ορίζεται ότι επιβάλλεται η 

ποινή κάθειρξης στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό 
του φόρου, τέλους ή εισφοράς (της παρ. 1) ανά φορολογι-
κό ή διαχειριστικό έτος υπερβαίνει :

- Τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ εφόσον αφορά ΦΠΑ

- Τις εκατόν πενήντα χιλιάδες  (150.000) ευρώ σε κάθε 
άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

4. Έγκλημα φοροδιαφυγής λόγω έκδοσης πλα-
στών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων

Με την παρ. 5 του άρθρου 66 ορίζεται ότι όποιος εκδίδει 
πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος 

αποδέχεται εικονικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία δι-
απράττει έγκλημα φοροδιαφυγής και υπόκειται σε ποινές 
φυλάκισης ή κάθειρξης, ανάλογα με την βαρύτητα του αδι-
κήματος.

Με τις ίδιες διατάξεις εξειδικεύονται οι περιπτώσεις του 
τι θεωρείται πλαστό και εικονικό φορολογικό στοιχείο και 
ειδικότερα: 

Ι. Πλαστό φορολογικό στοιχείο
Ως πλαστό, γενικά, φορολογικό στοιχείο θεωρείται εκεί-

νο το στοιχείο που έχει γίνει κατ’ απομίμηση ενός άλλου και 
χρησιμοποιείται δολίως αντί του πραγματικού.

Ως πλαστό θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που έχει 
διατριθεί ή σφραγισθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να 
έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολο-
γικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη 
καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση 
του φορολογικού στοιχείου.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι θεωρείται ως πλαστό το 
φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά 
στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου είναι διαφορετικά από 
αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

ΙΙ. Εικονικό φορολογικό στοιχείο
 Εικονικό, γενικά, είναι το στοιχείο που δεν έχει πραγματι-

κή υπόσταση, που είναι ψεύτικο.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη εικονικό είναι το φορολο-
γικό στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο 
σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή στην οποία 
το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφεται στο 
στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έν-
νοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματος 
του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

Εικονικό θεωρείται επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκ-
δόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, 
κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή νομική 
οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται 
ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκεί-
ται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται.

ΙΙΙ. Μερικώς εικονική αξία
Ως μερικώς εικονική αξία (στη σχετική διάταξη της παρ. 5 

του άρθρου 66 δεν αναφέρεται  με αυτό τον τρόπο, αλλά 
ορίζεται περιφραστικά) θεωρείται εκείνη η αξία που είτε εί-
ναι κατώτερη της πραγματικής είτε είναι μεγαλύτερη της 
πραγματικής.

Στην πρώτη περίπτωση (αξία κατώτερη της πραγματικής) 
τα φορολογικά στοιχεία θεωρούνται ανακριβή, ενώ στη δεύ-
τερη περίπτωση (αξία μεγαλύτερη της πραγματικής) τα φο-
ρολογικά στοιχεία θεωρούνται εικονικά, αλλά μόνο κατά το 

‘‘Ως πλαστό, γενικά, φορολογικό 
στοιχείο θεωρείται εκείνο το στοιχείο 
που έχει γίνει κατ’ απομίμηση ενός 
άλλου και χρησιμοποιείται δολίως αντί 
του πραγματικού
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μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.

Παράδειγμα: Εκδίδεται τιμολόγιο αξίας 2.000 ευρώ (χω-
ρίς Φ.Π.Α.), ενώ η πραγματική αξία της συναλλαγής είναι 
3.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή (αξία κατώτερη της πραγ-
ματικής), το τιμολόγιο θεωρείται ανακριβές. Αντίθετα, εάν η 
αξία του τιμολογίου που εκδόθηκε ήταν 2.000 ευρώ ενώ η 
πραγματική αξία της συναλλαγής είναι 800 ευρώ (αξία με-
γαλύτερη της πραγματικής), το τιμολόγιο θεωρείται εικονι-
κό κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας, δηλαδή εί-
ναι εικονικό κατά το ποσό των 1.200 ευρώ.

IV. Πραγματική συναλλαγή με διαφορετικό πρό-
σωπο εκδότη του στοιχείου.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 66 δεν θεωρείται εικονικό για τον λήπτη το φορολο-
γικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν 
το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που 
αναγράφεται στο στοιχείο.

V. Φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε κοι-
νωνία κληρονόμων

Περαιτέρω, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 
του άρθρου 66 δεν θεωρείται εικονικό το φορολογικό στοι-
χείο που εξέδωσε ή έλαβε :

- Η κοινωνία κληρονόμων 
- Ο κληρονόμος
- Σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος
- Σύζυγος ή τέκνο του συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή 

γονέα.

Ειδικότερα, το φορολογικό στοιχείο, προκειμένου να μη 
θεωρείται εικονικό, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

- Να έχει εκδοθεί ή ληφθεί από τον αποβιώσαντα ή συ-
νταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία.

- Να αφορά πραγματική συναλλαγή.
- Να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, τόσο του εκδώσαντα 

το στοιχείο, όσο και του λαμβάνοντα.
- Η καταχώρηση στα βιβλία πρέπει να έχει γίνει πριν από 

κάθε είδους φορολογικό έλεγχο.
- Η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώ-

σεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος.

- Να είχε γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν 
από το στοιχείο αυτό.

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

5.  Ποινές – Κυρώσεις για πλαστά, εικονικά φο-
ρολογικά στοιχεία

Με τις ίδιες διατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 66) ορίζονται οι 
κυρώσεις – ποινές για την έκδοση ή λήψη πλαστών και ει-
κονικών φορολογικών στοιχείων. Ειδικότερα :

I. Ποινές φυλάκισης
Τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μη-

νών:

- Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.
- Όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία.
- Όποιος νοθεύει φορολογικά στοιχεία.

Δεν εξετάζεται αν ο δράστης αποφεύγει ή όχι την πλη-
ρωμή φόρου.

Επισημαίνεται ότι ειδικά αν τα φορολογικά στοιχεία χρησι-
μοποιούνται για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από 
τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αναφέρονται παραπά-
νω (βλεπ. σχετικά θέματα 2 και 3), τότε ο δράστης τιμωρεί-
ται μόνο για την πράξη αυτή ως αυτουργός ή συμμέτοχος.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογι-
κά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή 
για μέρος αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους, εφόσον η αξία του εικονικού φορολογικού στοι-
χείου υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
(75.000) ευρώ.

II. Ποινές κάθειρξης
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις (παρ. 5 άρθρο 66), όποιος 

εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύ-
παρκτη συναλλαγή στο σύνολο της ή για μέρος αυτής τιμω-
ρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω 
ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των παραπάνω ορίων 
(75.000 ή 200.000 ευρώ) δεν υπολογίζονται φορολογικά 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την 
υποστήριξη κάποιας από τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που 
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αναφέρονται παραπάνω (π.χ. αποφυγή πληρωμής φόρου 
εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λπ.), οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο 
για την τελευταία πράξη ως αυτουργός ή συμμέτοχος.

6. Επιμέτρηση της ποινής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 για 

την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται ιδίως υπόψη το ύψος 
του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και η διάρ-
κεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδο-
σης ή διακράτησης. 

Επιβαρυντική περίσταση συνιστά η μεταχείριση από τον 
δράστη ιδιαιτέρων τεχνασμάτων.

7. Αυτουργοί και συνεργοί των εγκλημάτων 
φοροδιαφυγής

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει μετά τον Ν. 4337/2015, απαριθμούνται οι περιπτώ-
σεις προσώπων που θεωρούνται ως αυτουργοί και συνερ-
γοί ανάλογα με τον τύπο του επιχειρηματικού οργανισμού, 
εφόσον με πράξεις ή παραλείψεις τους συντέλεσαν στην τέ-
λεση του εγκλήματος φοροδιαφυγής (αποφυγή πληρωμής 
φόρων, έκδοση ή αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολο-
γικών στοιχείων). Ειδικότερα : 

I. Ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Ως αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρού-

νται : 

- Οι πρόεδροι του Δ.Σ.
- Οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμ-

βουλοι.
- Οι διοικητές.
- Οι γενικοί διευθυντές ή  διευθυντές.

II. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
Ως αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής 

θεωρούνται: 

- Οι ομόρρυθμοι εταίροι.
- Οι διαχειριστές αυτών.

III. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και κεφα-
λαιουχικές εταιρείες

Ως αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρού-
νται οι διαχειριστές αυτών.

IV. Συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών
Ως αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρού-

νται: 

- Οι πρόεδροι, οι γραμματείς, οι ταμίες.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις (υπό στοιχεία I, II, III, IV), εκτός 
από τα αναφερόμενα πρόσωπα, ως αυτουργός του εγκλή-
ματος φοροδιαφυγής θεωρείται και κάθε πρόσωπο, εν γέ-
νει, που είναι εντεταλμένο είτε άμεσα είτε από τον νόμο είτε 
από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη δι-
οίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση των νομικών προσώ-
πων και οντοτήτων.

Ειδικά στις ημεδαπές Α.Ε., αν ελλείπουν όλα τα παραπά-
νω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοι-
κητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, εφόσον ασκούν 
πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα του 
προέδρου του Δ.Σ. , του διευθύνοντος , εντεταλμένου ή συ-
μπράττοντος συμβούλου, του διοικητή, του γενικού διευθυ-
ντή ή απλώς διευθυντή της Α.Ε..

V. Κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχι-
κές ή αφανείς εταιρείες

Ως αυτουργοί του εγκλήματος φοροδιαφυγής θεωρού-
νται οι εκπρόσωποι τους, με βάση την ιδιωτική βούληση ή 
το νόμο ή την δικαστική απόφαση. Αν ελλείπουν αυτοί, ως 
αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη τους.

Ειδικά, αν στα μέλη αυτών των κοινοπραξιών κ.λπ. περι-
λαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρή-
σεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα και 
οι λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τους εκπροσώπους των 
νομικών προσώπων και οντοτήτων.

VI. Αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαποί ορ-
γανισμοί

Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους 
αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί του εγκλήματος 
της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρό-
σωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

VII. Λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
Στα νομικά πρόσωπα, εκτός από τα αναφερόμενα ανω-

τέρω ή στις νομικές οντότητες κατά την έννοια της παρ. 3 
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όποιος με «πρόθεση» επιδιώκει να αποφύγει την πληρωμή 
των φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, με «πρό-
θεση» ενεργεί κάποιος όταν ενεργεί σκόπιμα, συνειδητά και 
έχοντας επίγνωση του τι κάνει.

Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι δεν μπορεί να κατηγορη-
θεί κάποιος ότι διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής αν δεν 
έχει σαφή επίγνωση των πράξεων και των συνεπειών που 
απορρέουν από αυτές.

Από τα παραπάνω συνάγεται, επίσης, ότι στις εκθέσεις 
ελέγχου των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης θα πρέ-
πει να αιτιολογείται επαρκώς ότι αυτός που ενεργεί τις παρά-
νομες πράξεις ενεργεί με πρόθεση, δηλαδή σκόπιμα και συ-
νειδητά προκειμένου να ωφελήσει τον εαυτό του ή τρίτους.

Τι θα γίνει όμως με την έκδοση πλαστών ή εικονικών 
φορολογικών στοιχείων από ανθρώπους άβουλους, 

του άρθρου 51Α’ του Ν.2238/1994 ή της περιπτ. δ’ του άρ-
θρου 2 του Ν.4172/2013, ως αυτουργοί του εγκλήματος 
φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποι αυτών και γε-
νικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο 
είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση, στη 
διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

VIII. Διαχειριστές, επίτροποι ή κηδεμόνες
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 ορίζεται ότι ως 

αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεωρούνται: 

- Οι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας, που έχουν ορι-
στεί με νόμο ή δικαστική απόφαση ή με διάταξη τελευταί-
ας βούλησης.

- Οι επίτροποι ή κηδεμόνες ή διαχειριστές αλλότριων κατά 
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

IX. Άμεσοι συνεργοί
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 67 ως 

άμεσος συνεργός για την τέλεση εγκλήματος φοροδιαφυ-
γής θεωρείται : 

- Όποιος εν γνώσει του υπογράφει ανακριβή φορολογι-
κή δήλωση (π.χ. λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος κ.λπ.)

- Όποιος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει του συ-
μπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των 
παραπάνω εγκλημάτων.

V.  Αυτουργοί – συμμέτοχοι
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 ως αυτουργοί ή 

συμμέτοχοι των ανωτέρω εγκλημάτων φοροδιαφυγής θεω-
ρούνται επίσης όσοι ασκούν στην πραγματικότητα τις εξου-
σίες και αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες και 
τις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 67 (πρόεδρος, διοικητές, 
διαχειριστές, διευθυντές κ.λπ.)

8. Έναρξη ισχύος διατάξεων
Οι παραπάνω διατάξεις των άρθρων 66 και 67 έχουν 

εφαρμογή από τη δημοσίευση του Ν. 4337/2015 στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17/10/2015.

Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται τα άρθρα 
17,18,19,20 και 21 του Ν. 2523/1997. Όπου στην νομοθε-
σία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του Ν. 2523/1997 
(άρθρα 17 έως 21) εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες 
ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 66 έως 70 του Ν. 
4174/2013, όπως ισχύει μετά την εισαγωγή του Δωδέκα-
του Κεφαλαίου με το άρθρο 8 του Ν.4337/2015.

9. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

I. Έγκλημα φοροδιαφυγής από πρόθεση
Σύμφωνα με την διατύπωση της πρώτης περιόδου της 

παρ. 1 του άρθρου 66, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει 

‘‘Εικονικό είναι το φορολογικό 
στοιχείο που εκδίδεται για 
συναλλαγή ανύπαρκτη στο 
σύνολο της ή για μέρος αυτής ή 
για συναλλαγή στην οποία το ένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη που 
αναγράφεται στο στοιχείο είναι 
άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο
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βιβλία ΄Γ  και ΄Δ κατηγορίας επιχειρήσεων, δεν αντιδρούν 
εις τας εν προκειμένω προτάσεις τοιούτων».

Και η εγκύκλιος καταλήγει ως εξής :

«Η έρευνα δια την αναζήτησιν εικονικών τιμολογίων δέον 
να είναι πλέον έντονος, εις τας περιπτώσεις κατά τας οποί-
ας τα εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως προκύπτοντα μικτά 
και καθαρά αποτελέσματα είναι αδικαιολογήτως πενιχρά. 
Τα εικονικά ταύτα τιμολόγια, δυνατόν να περιέχονται, πέ-
ραν των άλλων, και εις τα έξοδα συντηρήσεως μηχανικού 
εξοπλισμού ή άλλας κατηγορίας εξόδων».

IV. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Α.Π. 
4/2015, για φορολογικά αδικήματα που διαπράττονται από 
1/1/2014 ασκείται ποινική δίωξη ακόμα και αν ο φορολο-
γούμενος αποδεχθεί τη διορθωτική πράξη προσδιορισμού 
του φόρου και καταβάλει το σύνολο του φόρου και των προ-
σαυξήσεων. Εάν όμως η φοροδιαφυγή ανάγεται σε χρονι-
κή περίοδο έως 31/12/2013, η περαίωση της διαφοράς (η 
πληρωμή του φόρου) θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μη άσκηση ποινικής δίωξης.

Αυτά, για να γνωρίζουμε πόσο γνωστή ήταν η ιστορία της 
έκδοσης εικονικών τιμολογίων και ποια ήταν τα αποτελέ-
σματα των ελεγκτικών μηχανισμών μέχρι σήμερα, δηλαδή 
ένα προφανές «τίποτα».

ηλικιωμένους, που πάσχουν από γεροντική άνοια, από 
ανθρώπους εξαπατημένους ή ανυποψίαστους και γενικώς 
ανθρώπους μειωμένου καταλογισμού και με ανύπαρκτη 
συνήθως οικονομική επιφάνεια, που πέφτουν θύματα 
επιτήδειων ;

II. Νόθευση στοιχείων
Με την παρ. 2 του άρθρου 66 ορίζεται ότι αποτελεί έγκλη-

μα φοροδιαφυγής και τιμωρείται με ποινές φυλάκισης ή 
κάθειρξης «…όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογι-
κά στοιχεία, καθώς και όποιος νοθεύει τέτοια στοιχεία.».

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται η έννοια των πλαστών και 
εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Πουθενά όμως στις σχετικές διατάξεις του άρθρου αυ-
τού ή των επόμενων δεν αναφέρεται η έννοια της νόθευ-
σης φορολογικών στοιχείων, ενώ η πράξη αυτή αξιολογεί-
ται ως ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και εξομοιώνεται 
με τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη νομική επιστήμη, νόθευση γενικά θεωρεί-
ται η εκ των υστέρων επέμβαση που γίνεται σε κάποιο στοι-
χείο, εις τρόπον ώστε να αλλοιώνεται το νόημα και το περιε-
χόμενο αυτού, με σκοπό την εξαπάτηση. Για παράδειγμα, σε 
ένα χειρόγραφο φορολογικό στοιχείο με αξία εκατό (100) 
ευρώ προστίθεται από τον λήπτη ένα μηδενικό και γίνεται 
χίλια (1000) ευρώ, ενώ παράλληλα διορθώνεται και η αξία 
αυτού ολογράφως.

III. Πλαστά και εικονικά τιμολόγια  
Το θέμα των πλαστών και εικονικών τιμολογίων αποδει-

κνύεται ότι είναι διαχρονικό και ακαταμάχητο, όπως φαίνε-
ται και από τις σχετικές οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης 
με την Εγκύκλιο  Ε. 13293/Αρ. Εγκ. 85/27-7-1967. Είναι εν-
δεικτικό το απόσπασμα που ακολουθεί :

«Επισημαίνομεν ιδιαιτέρως την υφιστάμενην υποχρέωσιν 
των ελεγκτικών οργάνων, δια την καταβολήν ηυξημένης προ-
σπαθείας, προς απομόνωσιν των ενδεχομένως περιεχομέ-
νων, εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εικονικών τιμολογίων…».

Και η εγκύκλιος συνεχίζει με τα εξής απίστευτα,  για όσα 
συνέβαιναν πριν από 49 χρόνια :

«α) Η επιχειρούμενην δια των εικονικών τιμολογίων από-
κρυψις συνεχώς διευρύνεται, ως τούτο αποδεικνύει η συ-
χνότης και η έκτασις των πρόσφατων διαπιστώσεων των 
φοροτεχνικών υπηρεσιών. 

β) Αι διαπιστώσεις αύται απεκάλυψαν την ύπαρξην επι-
χειρήσεων «πωλητών τιμολογίων», αι οποίαι ουδέν έτε-
ρον πράττουσι, πλην της επ’αμοιβή εκδόσεως εικονικών 
τιμολογίων.

γ) Την έκδοσιν των εικονικών τούτων τιμολογίων, δεν επι-
χειρούν μόνον αι εν λόγω επιχειρήσεις, αλλά διευκολύνουσι 
και αι τηρούσαι βιβλία Ά και ́ Β κατηγορίας τοιαύται, αι οποί-
αι, λόγω της ιδιοτύπου σχέσεων των μετά των τηρουσών 
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