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 ΠΡΟ:  1) Τπουργό Οικονομικών 
                  κ. Σςακαλώτο Ευκλείδθ 
 
             2) Αν. Τπουργό Οικονομικών 
                  κ. Αλεξιάδθ Σρφφων 
 
             3) Αν. Γενικό Γραμματζα  
                  Δθμόςιων Εςόδων  
                  κ. Μπάκα Ιωάννθ 
 
             4) Προϊςτάμενο     
                  Φορολογικισ Περιφζρειασ   
                  Θεςςαλονίκθσ 
                  κ. Κουτμερίδθ Ευςτάκιο  
 
              5) ΠΟΕ – ΔΟΤ 

 

Θζμα: «Σροποποίθςθ διατάξεων του άρκρου 26 του Ν. 4174/2013 για τθν νομικι  

             κωράκιςθ των ελεγκτικών μθχανιςμών» 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

Στα πλαίςια του κατατεθειμζνου προσ επεξεργαςία Σχεδίου Νόμου «ΕΠΕΙΓΟΤΕ 

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΙOΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΩΝ» και για τη νομική θωράκιςη των ελεγκτικών 

μηχανιςμών κατά την εκτζλεςη του ζργο τουσ ηθτάμε τθν άμεςθ τροποποίθςθ των 

παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 26 του Ν. 4174/2013  ςχετικά με τθν ποινικι, 

πεικαρχικι και αςτικι ευκφνθ των ελεγκτών βεβαίωςθσ και είςπραξθσ, 

αντίςτοιχα με τθν παράγραφο 6 του ίδιου άρκρου που αναφζρεται ςτθν ευκφνθ 

των ςυναδζλφων ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορών και ςτθ Διεφκυνςθ 

Εςωτερικών Τποκζςεων ωσ εξισ:  
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1. Σροποποίθςθ παραγράφου 4 του άρκρου 26 του Ν. 4174/2013 

«Τα όπγανα ηηρ Φοπολογικήρ Διοίκηζηρ πος είναι απμόδια για ηον έλεγσο και 

ηον βάζει αςηού πποζδιοπιζμό ηυν δημοζίυν εζόδυν, καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

παπαγπάθος 3, δεν ςπέσοςν αζηική και ποινική εςθύνη για ηην παπαγπαθή ηυν 

ςποθέζευν, μεηαξύ αςηών, και αςηών πος πποηεπαιοποιούνηαι ζύμθυνα με ηο 

παπόν, καθώρ και αςηών πος ηοςρ έσοςν ήδη αναηεθεί ππορ έλεγσο ή για ηιρ 

οποίερ έσει εκδοθεί ενηολή ελέγσος πος θα πποηεπαιοποιηθούν ζύμθυνα με ηο 

παπόν άπθπο, εκηόρ από ηην πεπίπηυζη πος ενήπγηζαν με δόλο ή βαπεία 

αμέλεια ή/και από ηην πεπίπηυζη ηηρ παπαβίαζηρ ηος αποππήηος ηυν 

πληποθοπιών και ζηοισείυν καηά ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 17 ηος παπόνηορ 

νόμος πος πεπιήλθαν ζε γνώζη ηοςρ καηά ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηοςρ».  

 

2. Σροποποίθςθ παραγράφου 5 του άρκρου 26 του Ν. 4174/2013 

«Τα όπγανα ηηρ Φοπολογικήρ Διοίκηζηρ, ζηα οποία έσει αναηεθεί η 

απμοδιόηηηα για ηην επιδίυξη ηηρ είζππαξηρ ηυν δημοζίυν εζόδυν ή ζηα 

καθήκονηα ηυν οποίυν ανάγονηαι η λήτη μέηπυν για ηην αναγκαζηική 

είζππαξη ηυν δημοζίυν εζόδυν, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 3, 

δεν ςπέσοςν αζηική και ποινική εςθύνη για ηην παπαγπαθή, εκηόρ από ηην 

πεπίπηυζη πος ενήπγηζαν με δόλο ή βαπεία αμέλεια ή/και από ηην πεπίπηυζη 

ηηρ παπαβίαζηρ ηος αποππήηος ηυν πληποθοπιών και ζηοισείυν καηά ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 17 ηος παπόνηορ νόμος πος πεπιήλθαν ζε γνώζη ηοςρ 

καηά ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηοςρ».   
 

 Οι παραπάνω τροποποιιςεισ είναι επιτακτικζσ και επιβεβλθμζνεσ για τθν 

αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των φόρων 

κακώσ και για τθν εμπζδωςθ κλίματοσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, 

αλλθλοςεβαςμοφ και αγαςτισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ελεγκτικών οργάνων, 

πολιτικισ θγεςίασ και φορολογικισ διοίκθςθσ. 

                                                          
 

                                  Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

      ΚΟΤΠΚΑ  ΜΙΥΑΗΛ       ΡΑΠΣΟΤ ΟΛΓΑ 


