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OIKONOMIA Σε επιφυλακή
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 Αναστολή λειτουργίας για ένα μήνα: Στην 
περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέρ-

γεια επιτόπιου ελέγχου με απειλή ή χρήση βίας 
κατά των ελεγκτικών οργάνων, αναστέλλεται 
μέχρι ένα μήνα η λειτουργία της επαγγελμα-
τικής εγκατάστασης του υπόχρεου την οποία 
αφορά ο έλεγχος. Οι ποινές διαφοροποιούνται 
στην περίπτωση που η φορολογική νομοθεσία 
ορίζει πως για μη έκδοση αποδείξεων ή παρε-
μπόδιση ελέγχων επιβάλλονται πρόστιμα αντί 
για αναστολή λειτουργίας, όπως προβλέπεται 
-για παράδειγμα- για φροντιστήρια, φαρμα-
κεία, γραφεία τελετών, ξενοδοχεία κ.ά.

 Και πρόστιμο και λουκέτο: Στις περιπτώ-
σεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα 

αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν 
σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου 
της ΑΑΔΕ ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως 
αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο 
ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σω-
ματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της 
ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης 
της υπηρεσίας του, με απόφαση του διοικητή 
της ΑΑΔΕ, επιβάλλονται σωρευτικά:

 Ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 
ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέ-
ρω πράξεων.

 Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως 
άνω πράξεων, από 2 έως 6 μήνες την πρώτη 
φορά και από 6 μήνες έως και 3 χρόνια στην 
περίπτωση υποτροπής.

 Ταμειακές-«μαϊμού»: Εκτός από τις χρη-
ματικές κυρώσεις, οι «πειραγμένες» ταμει-
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Η
αποκατάσταση της λειτουργίας της αγο-
ράς φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη 
φορολογικών ελέγχων, καθώς οι αρνη-

τικές συνέπειες της πανδημίας ωθούν μια με-
ρίδα επαγγελματιών του εμπορίου σε παρα-
βάσεις, με αιχμή τις αποδείξεις, προκειμένου 
να καλύψουν την οικονομική τρύπα που δη-
μιούργησε η πανδημική κρίση. Το φαινόμενο 
φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις, εξ ου και ο δι-
οικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε οδηγί-
ες προς τον φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό 
για ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες 
την εβδομάδα. Σύμφωνα με την απόφαση της 
ΑΑΔΕ, προβλέπονται τα εξής: 

 Λουκέτο έως και 10 ημέρες: Η διαπίστω-
ση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης πε-

ρισσοτέρων από 10 αποδείξεων ή ανεξαρτή-
τως πλήθους, εφόσον η αξία των παραστατι-
κών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανοίγει τον δρό-
μο για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. 
Το λουκέτο μπαίνει άμεσα, για 48 ώρες την 
πρώτη φορά, για 96 ώρες αν διαπιστωθεί η 
ίδια παράβαση μέσα στην ίδια ή την επόμενη 
χρονιά για τρεις αποδείξεις, ανεξαρτήτως αξί-
ας, και αμελλητί για 10 ημέρες κάθε φορά που 
εντός δύο φορολογικών ετών από την πρώτη 
παράβαση διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο 
η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχι-
στον τριών παραστατικών πώλησης.

Βαριές ποινές
και λουκέτα 
για τις αποδείξεις

Σαφάρι ελέγχων 
ετοιμάζει η Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
για τους παραβάτες που 
δεν κόβουν αποδείξεις. 

Ποιες είναι οι οκτώ 
οδηγίες του διοικητή 
της ΑΑΔΕ προς τον 

ελεγκτικό μηχανισμό 

 Διπλή ποινή: Σε κάθε περίπτωση 
παραβίασης της αναστολής λει-

τουργίας της επαγγελματικής εγκατά-
στασης, επιβάλλεται κάθε φορά επι-
πλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για 
10 ημέρες. Ως παραβίαση της αναστο-
λής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των 
οργάνων της φορολογικής διοίκησης ή 
αστυνομικής ή άλλης δημόσιας Αρχής, 
με οποιονδήποτε τρόπο, λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης. 

 Αλλάζει ο ΑΦΜ, όχι η ποινή: Η τυ-
χόν αλλαγή στη νομική μορφή ή 

στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρη-
σης ή η διακοπή της επιχείρησης, από 
τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο 
της εκτέλεσης της απόφασης ή της πρά-
ξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδί-
ζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, 
εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποι-
είται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο 
αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμ-
μετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκη-
ση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή 
περισσότερα από τα αρχικά μέλη του 
φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρό-
σωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεω-
ρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά 
και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας με τον φο-
ρέα της επιχείρησης.

 Πρόστιμα αντί λουκέτων: Σε ειδικές 
κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως -για 

παράδειγμα- φροντιστήρια, ξενοδοχεία, 
γραφεία τελετών ή φαρμακεία, αντί για 
λουκέτο, η φορολογική νομοθεσία ορί-
ζει την επιβολή προστίμων. Τα πρόστι-
μα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 
ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρ-
μόζουν απλογραφικό σύστημα και από 
2.000 έως 2.500 ευρώ για τους υπόχρε-
ους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λο-
γιστικό σύστημα. Σε περίπτωση υποτρο-
πής, τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται 
από 2.501 ευρώ έως 3.500 ευρώ και 
από 3.501 έως 5.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής

ακές φέρνουν λουκέτο από 2 έως και 
24 μήνες, ανάλογα με το ποιος έχει κά-
νει την παράβαση.

 Σφράγιση εγκαταστάσεων: Κα-
τά τη διαδικασία της σφράγισης, 

που πραγματοποιείται από αστυνομι-
κό υπάλληλο με τη σύμπραξη του προ-
ϊσταμένου της ΔΟΥ ή του εξουσιοδο-
τούμενου από αυτόν υπαλλήλου, το-
ποθετείται στην κεντρική είσοδο της 
επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία 
με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας 
της ΑΑΔΕ, τόσο στην ελληνική όσο και 
στην αγγλική γλώσσα.
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