
Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ ΠΕΠΛΟ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμη, θυμάμαι τα γιγάντια πρόστιμα που επέφεραν οι 
παραβάσεις της έκδοσης και της λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. 

Από τον  Ν. 1591/1986 και τον τότε ισχύοντα Κ.Φ.Σ. και, στη συνέχεια, Κ.Β.Σ., μέχρι 

και το 1997, το “πρόστιμό του Κ.Β.Σ” (όπως το λέγαμε) ανερχόταν από το 100% ως το 
500% της αξίας του τιμολογίου (κατά την κρίση του Εφόρου), ενώ το πρόστιμο του 
(εκπεσθέντος παρανόμως) Φ.Π.Α. έφτανε επίσης στο 500%! Στη συνέχεια, με τον Ν. 
2523/1997 (το λεγόμενο “φορολογικό ποινολόγιο”), το “πρόστιμο του Κ.Β.Σ” 
σταθεροποιήθηκε στο 200% της αξίας του πλαστού ή εικονικού τιμολογίου και το 
πρόστιμο του (εκπεσθέντος) Φ.Π.Α. στο 300%. Αυτά ίσχυσαν για τρεις ολόκληρες 
δεκαετίες - και, την τελευταία ΙΟετία, οδήγησαν στη γιγάντωση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, που σήμερα έφτασαν τα 90 δις ευρώ 
(από τα 20 δις του 2004 και από τα 32,5 δις του ίούνη του 2011, οπόταν και παρέδωσε το 
Υπουργείο Οικονομικών ο Γ. Παπακωνσταντίνου). Τα - γιγάντια αυτά και εξ ορισμού 
ανεπίδεκτα είσπραξης - πρόστιμα αποτελούν το 75% περίπου των βεβαιωμένων οφειλών 
των πάσης φύσης φορολογουμένων προς το Δημόσιο!

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα αμετροεπή αυτά πρόστιμα έπρεπε να μικρύνουν, αφενός 
για να μην καταστρέφουν τις επιχειρήσεις/λήπτες τους [δεν μιλώ καν για τους εκδότες 
τους, γιατί αυτοί, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι φυλακόβιοι, 
πρεζόνια, ανάπηροι, υπερήλικες κλπ. συναφή], αφετέρου για να καταστούν εισπράξιμα. 
Όμως, ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι η παρούσα κυβέρνηση θα τα καταργούσε 
παντάπασι;

Πράγματι, από 17/10/2015 και μετά (με το 3° άρθρο του Ν. 4337/2015) η έκδοση και η 
λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, η μη έκδοση τιμολογίου ή η ανακριβής έκδοσή 
του έπαψαν να επισύρουν το οιοδήποτε πρόστιμο!!! Από το 500% και το 200%, 
κατευθείαν στο μηδέν!

Συναντώντας κάθε μέρα δεκάδες εφοριακούς (πρώην ΣΔΟΪΤΕς, ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και 
των Ελεγκτικών Κέντρων κλπ.) στα Δικαστήρια, κανείς τους δεν μπορεί να δικαιολογήσει
την πλήρη αυτή κατάργηση των προστίμων - ενώ οι περισσότεροι ποινικοί Δικαστές το 
πρωτομαθαίνουν από ’μένα (και μένουν άφωνοι)!

Κάποιοι θα με πουν κακοπροαίρετο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια φρικτή εξήγηση για την
δυσερμήνευτη αυτή κατάργηση.



Συγκεκριμένα, με το 3° άρθρο τού (υπό τον παντελώς άσχετο τίτλο: “Κύρωση της 
Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας”!!!) Ν. 
4379/2016 [όποιος θέλει, ας τον βρεί στο ΦΕΚ Α' 63] ορίστηκε ότι η Κυβέρνηση 
διαχειρίζεται τον λογαριασμό για την αρωγή των μεταναστών, που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά πλήρη παρέκκλιση όλων των ισχυουσών διατάξεων περί 
Δημοσίου Λογιστικού, περί Κρατικών Προμηθειών, περί Ανάθεσης Μελετών και περί 
Σύναψης Συμβάσεων! Με απλά λόγια, όλες όι συναφείς δαπάνες θα παραμείνουν για 
πάντα αδημοσίευτες, δεν θα γίνεται κανένας διαγωνισμός - παρά απ’ ευθείας αναθέσεις, 
δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος του ύψους και της αλήθειας τους (ούτε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ούτε από τα νέα συναφή όργανα) κλπ. κλπ.

Με τον δε νεότερο Ν. 4381/2016 - ΦΕΚ Α' 70 (υπό τον επίσης παντελώς άσχετο τίτλο: 
“Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ Ε.Ε. και Γεωργίας”!!!) 
ορίστηκε [στο 2° άρθρο του] ότι όλες οι δαπάνες που έγιναν, για τους μετανάστες και 
πρόσφυγες, στον Ελαιώνα και στο Λαύριο, από 1/5/2015 έως και 30/4/2016, θεωρούνται 
νόμιμες και πληρώνονται κατά παρέκκλιση κάθε Δημοσιολογιστικής διάταξης και κάθε 
άλλης διάταξης περί Κρατικών Προμηθειών, Ανάθεσης Μελετών, Προσυμβατικού 
Ελέγχου και Σύναψης Συμβάσεων!

Τι  διάολε, τέτοια  σύμπτωση - απ’ τη μια να  ξεπλαίνουν  (με όλα τα απορρυπαντικά που 
υπάρχουν) κάθε δαπάνη για τους μετανάστες, αποκλείοντας κάθε έλεγχό τους κι απ’ την 
άλλη να καταργούν κάθε πρόστιμο για τα εικονικά και τα υπερτιμολογημένα τιμολόγια - 
δεν είναι τουλάχιστον περίεργη;

Είναι, βέβαια, ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για καμιά σύμπτωση, αλλά για κανονική 
επιχείρηση ξεπλύματος ξέφρενου χορού εικονικών υπερτιμολογήσεων, στο όνομα των 
μεταναστών.

                  Διονύσιος Κλάδης ,Δικηγόρος


