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ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 

Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 

ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.  

 

Σας κοινοποιούμε :  

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21-03-2015) «Ρυθμίσεις για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους 

με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και 

 -την αρ. 5/2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία παρέχονται οδηγίες 

στους εισαγγελικούς λειτουργούς για την πιστή εφαρμογή του β΄ εδαφίου της παραγράφου 8 του 

άρθρου 25 του ιδίου νόμου περί της μη υποχρεωτικής εμφάνισης του μάρτυρα στο ακροατήριο 

κατά την ποινική διαδικασία.  

Τέλος, με την παρούσα καταργείται η υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών 

στοιχείων αιτήσεων ποινικής δίωξης του άρθρου αυτού εφεξής. Ειδικότερα :  

 

 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.  

 

 

     

 

Αθήνα,   20   Μαϊου 2015 

ΠΟΛ. 1109 
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Ι. Θέματα  επαναρρύθμισης ποινικού αδικήματος  

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρ. 25 του ν. 

1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών 

προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα :  

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου  

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των 

κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω 

νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων,  από πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.  

Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 

ευρώ. 

 

β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας  

Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 

3  του ν. 3943/2011, που αναδιατύπωνε την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας 

ως χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη 

συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας 

παραγραφής, καθιστώντας το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές αυτόφωρο. Με τις νέες 

διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω 

αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την 

ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.    

 

γ) Μεταβατικές διατάξεις  

i) Δικαστικές αποφάσεις – Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων ή ένδικα μέσα) 

Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν 

εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται. 

Εκκρεμείς αιτήσεις ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη που υπολείπονται του ποσού των 

50.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.  

ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών  
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Η κατά το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 1882/1990 αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την 

υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 21-03-2015, και δεν 

συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής. 

Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης 

απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της 

παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας. 

iii) Παραγραφή του αδικήματος που τελεί στην αυτόφωρη διαδικασία  

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το αδίκημα κατέστη πλέον στιγμιαίο –όπως αναλύεται στο 

ανωτέρω σημείο (1β) της παρούσας – με χρόνο τέλεσης αυτού, το χρονικό σημείο παρέλευσης 

τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.  Κατά συνέπεια την ίδια 

χρονική στιγμή αρχίζει και η παραγραφή του αδικήματος, η οποία λόγω του πλημμεληματικού 

χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 και της παρ.3 

άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα.  

Για τα αδικήματα για τα οποία κατά την δημοσίευση του νόμου έχει μεν παρέλθει το ως άνω 

χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το ληξιπρόθεσμο αυτών, δεν έχει όμως ακόμα 

συμπληρωθεί και το διάστημα που ορίζεται στην παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν. 3941/11, ήτοι των 

είκοσι (20) μηνών του διαρκούς αδικήματος, η παραγραφή αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του 

Ν. 4321/2015, δηλαδή την 21-03-2015. 

δ) Επισημάνσεις  

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται 

στη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας της 

Φορολογικής Διοίκησης, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δέσμια 

αρμοδιότητα. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και όποια ένσταση του 

φορολογουμένου, μπορεί να προβληθεί μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών. 

Για τις αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και ως εκ τούτου δεν έχει 

λήξει η αναστολή  παραγραφής των χρεών τους, μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει 

ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές παραγραφής χρεών 

που περιέχονται σε αυτές, με ημερομηνία την 21-03-2015. 
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ΙΙ. Θέματα εμφάνισης μάρτυρα στο ακροατήριο – σχετική η αρ.  5/2012 εγκύκλιος του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

 

Όπως είναι γνωστό, με το β εδάφιο της παραγράφου1 του άρθρου 3  του ν.  3943/2011 

προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 25  του ν. 1882/1990, σύμφωνα με το 

οποίο η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει προηγηθεί 

έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή δικαστηρίου εκ μέρους της Φορολογικής 

Διοίκησης σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής.  

Με την ΠΟΛ 1151/ 2011 παρασχέθηκαν οδηγίες ως προς τη δυνητική εφαρμογή της ανωτέρω 

διάταξης και την αποφυγή εφαρμογής της σε περιπτώσεις που η μη εμφάνιση του μάρτυρα στο 

ακροατήριο δυνατόν να παρακωλύσει την εν γένει διαδικασία (λχ ως προς την άμεση λήψη των 

αποδείξεων από το δικαστήριο, αναγκαιότητα αντίκρουσης των υπό του κατηγορουμένου 

αναπτυχθέντων).  

Εντούτοις, παρά την τήρηση των ανωτέρω και την έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα 

– Δικαστηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, παρατηρείται το 

φαινόμενο να αναβάλλεται η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων προκειμένου να εμφανιστούν οι 

απουσιάζοντες μάρτυρες της Φορολογικής Διοίκησης, με την ταυτόχρονη επιβολή σε αυτούς 

ποινών λιπομαρτυρίας, όπως αυτό άλλωστε διαπιστώνεται και στην αρ. 5/2012 εγκύκλιο του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία θέτει υπόψη των αρμοδίων αρχών ότι η κατά τα 

ανωτέρω  «ακολουθούμενη  από τα δικαστήρια πρακτική της επιβολής ποινών λιπομαρτυρίας στις 

ως άνω περιπτώσεις, καίτοι η εμφάνιση των μαρτύρων δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι σύννομη, 

θέτοντας ως εκ τούτου εκποδών το σαφές γράμμα του νόμου». Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται 

σκόπιμη η αναφορά της αρ. 5/2012 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν 

συντάσσεται έγγραφη ενημέρωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Δικαστήριο.  

III.Κατάργηση υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών 

στοιχείων αιτήσεων ποινικής δίωξης  

 

Με τα αρ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 2012 /8.3.2012, ΔΝΥ 1110179 ΕΞ 2012/ 26.7.2012 και ΔΝΥ Α 

1137554 ΕΞ 2013 /5.9.2013 έγγραφα, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ανά τρίμηνο (και το 

αργότερο εντός 10ημέρου από την πάροδο του τριμήνου) υποβολή συγκεντρωτικών 

καταστάσεων, μεταξύ άλλων, των αιτήσεων ποινικής δίωξης στο εσωτερικό δίκτυο (INTRANET) 

του Υπουργείου (http://10.16.5.21).  

http://10.16.5.21/
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών είναι δυνατόν να εξάγεται από το 

σύστημα TAXIS, σας γνωρίζουμε ότι η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν απαιτείται εφεξής.  

Ακριβές  Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διοίκησης 

 

Η  Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων   

Αικ. Σαββαΐδου 

 

 Συνημμένο Α: οι νέες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 

Συνημμένο Β : η αρ. 5/2012 εγκύκλιος του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

 Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Όλες οι Δ.Ο.Υ. 

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης  

3. Όλα τα Τελωνεία και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία αυτών  

4. Όλες οι Φορολογικές Περιφέρειες 

  

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Αποδέκτες πίνακα Α΄ έως και Γ΄ (εκτός των Δ.Ο.Υ., των Τελωνείων και των Τοπικών 

Τελωνειακών Γραφείων αυτών) 

 

 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 

5. Διεύθυνση Εισπράξεων – Τμήματα Α-Ε, Γραμματεία, Κλιμάκιο στο ΚΕΠΥΟ 

6. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών  

7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e Εφαρμογές)- Τμήμα Β΄  

8. ΠΟΕ-ΔΥΟ Περιοδικό Φορολογικής Επιθεώρησης 

9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

10. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
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