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Θέµα:  ΠαροχΠαροχή οδηγιών για την εφαρµογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8-4-2011 

«Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών, επίλυση φορολογικών 

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων». 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1072/8-4-2011 (ΦΕΚ 577 

Β΄), η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και για τις υπαγόµενες στην απόφαση αυτή 

υποθέσεις, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων αυτών για τακτικό 

φορολογικό έλεγχο, οι διενεργούµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις και η διαδικασία ελέγχου 

γενικά, καθώς και ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που 

προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.  

Τα βασικά σηµεία της παραπάνω απόφασης είναι: 

α) Η διενέργεια ελέγχων βάσει συγκεκριµένων αντικειµενικών κριτηρίων µε σύντοµο και 

αντικειµενικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται σε συγκεκριµένες ελεγκτικές διασταυρώσεις και 
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επαληθεύσεις που κατ΄ ελάχιστο όριο κρίνονται απαραίτητες, αλλά συγχρόνως 

εναρµονίζεται µε τις βασικές ελεγκτικές αρχές. 

β) Η διενέργεια ελέγχων βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120 / ΠΟΛ 

1037/2005 για τις υποθέσεις που εξαιρούνται ρητά από τον προβλεπόµενο µε την 

απόφαση τρόπο. 

γ) Ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών, βεβαίωσης και καταβολής των 

οικείων φόρων για τις υποθέσεις που ελέγχονται µε την απόφαση εφόσον επιτυγχάνεται 

επίλυση των διαφορών.  

δ) Για λόγους ισονοµίας, ο ίδιος ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών, 

προβλέπεται και για τις υποθέσεις που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου µε την 

απόφαση, εφόσον επιτυγχάνεται διοικητικός συµβιβασµός.  

ε) Επίσης για λόγους ισονοµίας, ο ίδιος ειδικός τρόπος επίλυσης των διαφορών καθώς 

βεβαίωσης και καταβολής των οικείων φόρων προβλέπεται και για τις υποθέσεις που 

έχουν ελεγχθεί µε την Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ. 1037/2005, για τις οποίες κατά την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης (12.4.2011) δεν έχουν επιλυθεί οι σχετικές 

διαφορές, και εν συνεχεία επιτυγχάνεται διοικητικός και όχι δικαστικός συµβιβασµός.  

Για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης παρέχουµε κατά 

κεφάλαιο και άρθρο και όπου κρίνεται αναγκαίο τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

ΤΡΟΠΟΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στον τρόπο και 

τη διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται από την απόφαση αυτή υπάγονται οι ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών επιτηδευµατιών που αφορούν 

χρήσεις που έκλεισαν µέχρι και την 31.12.2009. 

 Ειδικότερα, οι διατάξεις της απόφασης στο σύνολό τους εφαρµόζονται για εκείνες 

τις ανέλεγκτες υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν έως και την 31.12.2009, για 

τις οποίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης (12-4-2011) δεν είχε γίνει 

έναρξη του τακτικού ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων). 
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 Για υποθέσεις, όµως, που αφορούν τις ίδιες ως άνω διαχειριστικές περιόδους όπου 

κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης έχει γίνει έναρξη του τακτικού ελέγχου 

µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ. 1037/2005, ολοκληρώνεται ο έλεγχος 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια απόφαση και περαιτέρω, όσον αφορά τον τρόπο 

διοικητικής επίλυσης των διαφορών και τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των ποσών 

φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που προκύπτουν από την επίλυση των 

διαφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις της απόφασης( ΠΟΛ. 1072/2011). 

 Επισηµαίνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν θίγονται οι ισχύουσες 

διατάξεις περί προληπτικών ή προσωρινών ή άλλων ειδικών ελέγχων (π.χ. εµπορικοί 

έλεγχοι). Συνεπώς, οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζουν να διενεργούνται κατά τις ισχύουσες κατά 

περίπτωση διατάξεις. 

           2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες εξαιρούνται 

από τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται από την απόφαση. 

Σχετικά µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζουµε κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 

  α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α,΄ από τη διαδικασία και τον τρόπο 

ελέγχου της απόφασης από κάθε υπόθεση εξαιρείται η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα 

δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατοµµυρίων 

(20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχµές και όλες οι επόµενες αυτής 

χρήσεις. Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου για την υπαγωγή ή µη 

στην απόφαση λαµβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα όλης της υπερδωδεκάµηνης περιόδου.  

  β) Η εξαίρεση της περίπτωσης β΄ καταλαµβάνει εκείνες τις χρήσεις επιχειρήσεων 

των οποίων ο τακτικός έλεγχος έχει ήδη ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο ελέγχου (άρθρ. 39 

παρ. 1 ν. 1914/1990) κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθώς και κάθε υπόθεση της οποίας µελλοντικά ο τακτικός έλεγχος 

ανατίθεται σε ειδικό συνεργείο ελέγχου. Όµως, οι λοιπές χρήσεις των προαναφερόµενων 

επιχειρήσεων, ο έλεγχος των οποίων δεν έχει ανατεθεί σε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, 

υπάγονται στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της απόφασης, εφόσον δεν εξαιρούνται 

από άλλο λόγο. Επίσης, στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της  απόφασης υπάγονται 

και οι υποθέσεις επιχειρήσεων των οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε άλλη ελεγκτική 

αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 

2873/2000, εφόσον και στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης. 
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γ) Η εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ καταλαµβάνει τις υποθέσεις φορολογίας πλοίων, 

καθώς και όλες τις υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται µε τις υποθέσεις αυτές, 

οι οποίες ανά φορολογία ελέγχονται µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. 

δ) Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' παρέχεται η δυνατότητα και ορίζεται η 

διαδικασία εξαίρεσης από τον τρόπο ελέγχου που προβλέπεται µε την απόφαση σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις υποθέσεων, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία 

προκύπτει ότι πρέπει να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος. Ευνόητο είναι όµως ότι οι διατάξεις 

αυτές θα εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες πράγµατι µε βάση τα 

υπάρχοντα στοιχεία επιβάλλεται η εξαίρεση, για τον κυριότερο λόγο ότι προκύπτει 

φοροδιαφυγή η έκταση της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε τον τρόπο ελέγχου 

που ορίζεται µε την απόφαση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες θα µπορούσαν να εξαιρεθούν: 

-Περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών ή λήψης σε ευρεία έκταση εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, στις οποίες λόγω των υφιστάµενων στοιχείων 

επιβάλλεται εµπεριστατωµένος έλεγχος. 

-Περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες υφίστανται στοιχεία και βάσιµες υπόνοιες για 

µεγάλου ύψους φοροδιαφυγή ή για τις οποίες επιβάλλεται εµπεριστατωµένος  έλεγχος των 

συναλλαγών τους µε τρίτες επιχειρήσεις. 

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι για τον έλεγχο των κατά τα ανωτέρω 

εξαιρούµενων υποθέσεων διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται 

από την Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ. 1037/2005 και ακολουθείται η προβλεπόµενη από 

τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης διαδικασία, µε την επιφύλαξη όµως των διατάξεων 

της παρ. 1 του άρθρου 12 της απόφασης. Συνεπώς, για τον έλεγχο των πιο πάνω 

υποθέσεων και µέχρι και της κοινοποίησης των σχετικών φύλλων ελέγχου και λοιπών 

πράξεων, εφαρµόζονται σε όλη τους την έκταση οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 

1021681/1120/ΠΟΛ 1037/2005. Ειδικά όµως για την επίλυση των φορολογικών διαφορών, 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης και 

συνεπώς οι φορολογικές διαφορές µπορούν να επιλυθούν κατά τα οριζόµενα και µε τους 

όρους που ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση, όµως, µη επίλυσης των 

διαφορών κατά τις πιο πάνω διατάξεις, τότε είναι ευνόητο ότι για την περαιτέρω διαδικασία  

εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι διατάξεις της  Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1037/2005.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των 

προς έλεγχο υποθέσεων. Σχετικά µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Με την παράγραφο 1 τίθενται συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής των προς έλεγχο 

υποθέσεων. H επιλογή των υποθέσεων µπορεί να γίνεται και µε συνδυασµό κριτηρίων, 

ανάλογα µε τα πραγµατικά δεδοµένα και τη βαρύτητα κάθε υπόθεσης. 

Τα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής: 

α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα 

στοιχεία για φοροδιαφυγή. 

β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειµένων. 

γ.  Όταν υφίστανται µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

δ.  Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταµειακές µηχανές 

ή φορολογικοί µηχανισµοί. 

ε.  Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων. 

στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέµατα ή επί ελευθέρων επαγγελµατιών δηλώθηκαν µεγάλα ποσά δαπανών. 

ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν 

εφαρµόσθηκε ο προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον 

προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός τους. 

η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήµατος και δηλώσεων Φ.Π.Α. 

θ. Όταν τα δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συµφωνία µε τα λοιπά 

οικονοµικά µεγέθη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της  απόφασης.  

ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει 

χαµηλός συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους. 

ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων. 

ιβ. Υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων τα οποία, µε βάση τα στοιχεία του   

περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία 

(Κεφάλαιο ∆΄ του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α΄). 
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ιγ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010. 

ιδ. Υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 

3296/2004 και περιλαµβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύµφωνα 

µε τις Α.Υ.Ο.Ο. 1105941/1845/∆Ε-Α/ΠΟΛ.1130/2007 και 1028045/1232/∆Ε-Α/ΠΟΛ. 

1035/11.3.2009 και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 

3888/2010 και για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης 

(12.4.2011), από την εφαρµογή των οριζόµενων στις Ε.∆.Υ.Ο.Ο. 1027757/1257/∆Ε-

Α/6-3-2008/ΠΟΛ. 1049 και 1055521/1586/∆Ε-Α/3-6-2009 /ΠΟΛ. 1072  αντίστοιχα, 

έχει προκύψει ότι πρέπει να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, ο οποίος κατά την ίδια ως 

άνω ηµεροµηνία δεν έχει αρχίσει. Σε όσες, όµως, από τις προαναφερόµενες 

υποθέσεις έχει ξεκινήσει ο τακτικός έλεγχος σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1037/2005 αλλά 

κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται 

και ολοκληρώνεται ο έλεγχος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΟΛ. 1037/2005 και 

περαιτέρω για τις υποθέσεις αυτές εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της απόφασης. 

    Ακόµη από τις προαναφερόµενες υποθέσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 

3296/2004, εκείνες για τις οποίες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης 

και µετά, (δηλαδή από 12.4.2011 και µετά) από την εφαρµογή των οριζοµένων στις 

προαναφερόµενες Ε.∆.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1049/2008 και ΠΟΛ. 1072/2009 διαπιστώνεται 

ότι πρέπει να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος. 

   Εξαιρετικά, τυχόν περαιούµενες µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3296/2004 

υποθέσεις, για τις οποίες από υφιστάµενα εν γένει στοιχεία διαπιστώνεται 

αποδεδειγµένα η µη ορθή εφαρµογή των ως άνω διατάξεων ως προς τις 

προβλεπόµενες προϋποθέσεις και τους όρους της περαίωσης, οι οποίες δεν 

θεωρούνται περαιωθείσες και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο. 

ιε. Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου  2 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων 

γίνεται µε ευθύνη των προϊσταµένων των ελεγκτικών υπηρεσιών.  

Περαιτέρω, ορίζεται ότι ποσοστό από 10% έως και 20% των επιλεγόµενων για έλεγχο 

υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγµα επιτηδευµατιών, για τους οποίους δεν 

συντρέχουν τα κριτήρια της παραγράφου 1 . 
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Το παραπάνω ποσοστό θα υπολογίζεται επί του συνολικού αριθµού των υποθέσεων 

που επιλέγονται για τακτικό έλεγχο µε την απόφαση ανά έτος από κάθε ελεγκτική 

υπηρεσία. Για το τρέχον έτος το προαναφερόµενο ποσοστό του δείγµατος θα υπολογισθεί 

για το συνολικό αριθµό των υποθέσεων που θα επιλεγούν για τακτικό έλεγχο έως το τέλος 

του έτους αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζουν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

διενεργούνται για όλη τη διάρκεια κάθε χρήσης και για όλες γενικά τις ανέλεγκτες 

υποθέσεις που επιλέγονται για έλεγχο κατά το άρθρο 2 της απόφασης, ανεξάρτητα από το 

είδος της ασκούµενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων. 

Σηµειώνεται ότι κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και προ της διενέργειας των 

προαναφερόµενων ελεγκτικών επαληθεύσεων θα θεωρούνται τα τηρούµενα βιβλία και θα 

ερευνάται εάν είναι εµπρόθεσµα ενηµερωµένα. Επίσης επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.(Π.∆. 

186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις  της παράγραφο 5 του άρθρου 

8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) και ισχύουν, ο έλεγχος των τηρούµενων βιβλίων και 

στοιχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α΄, Β΄, Γ΄) γίνεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση 

του επιτηδευµατία ή στην έδρα της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής. 

Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων του επιτηδευµατία 

1. Αν τηρήθηκαν όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., κατά 

περίπτωση, για το κεντρικό και τα υποκαταστήµατα και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική 

(βιβλία ανάλογα µε την κατηγορία ένταξης, πρόσθετα και κάθε άλλου είδους βιβλία 

προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.). Σηµειώνεται ότι αν βιβλία για τα οποία 

προβλέπεται θεώρηση χρησιµοποιήθηκαν πριν τη θεώρησή τους, θεωρούνται ως µη 

θεωρηθέντα για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη θεώρησή τους. 

   2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση.  

            3. Αν τα καθαρά κέρδη όπου προβλέπεται λογιστικός προσδιορισµός τους 

προσδιορίστηκαν σε κάθε χρήση λογιστικά, µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
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προβλεπόµενων από τα άρθρα 31 και 105 του Κ.Φ.Ε. εξόδων και δαπανών και όπου 

προβλέπεται εξωλογιστικός προσδιορισµός τους, εάν εφαρµόσθηκε σε κάθε χρήση ο 

προβλεπόµενος µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των 

ακαθάριστων εσόδων κατά περίπτωση. 

4. Έλεγχος αν για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των τεχνικών 

επιχειρήσεων εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. ως αυτές ισχύουν για 

κάθε διαχειριστική περίοδο. 

5. Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 

ευρώ, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές ταµειακές µηχανές 

συµφωνούν µε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα τηρούµενα βιβλία και πέραν του 

ανωτέρω ορίου δειγµατοληπτικά, κατά την κρίση του ελέγχου. Σε περίπτωση 

υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου εφόσον υποβάλλεται µια δήλωση για 

ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο αυτή, το παραπάνω όριο ποσού ισχύει για το σύνολο 

των ακαθάριστων εσόδων της περιόδου αυτής. 

6. Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων υπάρχουν νόµιµα 

δικαιολογητικά. Για επιτηδευµατίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ 

κατηγορίας ελέγχονται επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1.000 ευρώ για κάθε 

φορολογικό στοιχείο και για επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ελέγχονται 

επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, άνω των 3.000 ευρώ για 

κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 

και έως 9.000.000 ευρώ και άνω των 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο 

εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι η επαλήθευση αυτή αποσκοπεί 

στον εντοπισµό εικονικών επιστροφών ή εκπτώσεων και για το λόγο αυτό και ανά 

φορολογικό στοιχείο ελέγχεται εάν υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά (δελτία αποστολής, 

πιστωτικά τιµολόγια κ.λπ.). Σηµειώνεται επίσης ότι τα παραπάνω όρια ποσών αφορούν 

καθαρά ποσά χωρίς Φ.Π.Α. ή άλλους φόρους ή τέλη.  

7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των 

αναπτυξιακών νόµων έχουν εφαρµοσθεί οι κείµενες διατάξεις. 

8. Αναφορικά µε τον έλεγχο των βεβαιωµένων και ληξιπροθέσµων οφειλών  και τη 

βοήθεια του τοµέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τοµέα είσπραξης η οποία 

σηµειωτέον έχει θεσµοθετηθεί µε τις διατάξεις του Π.∆. 2/1999, έχουν δοθεί επανειληµµένα 
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κατά καιρούς οδηγίες µε τις εγκυκλίους 1010841/652/0016/1.2.2005, 1058329/1851/∆Ε-

Α/ΠΟΛ.1087/10.6.2005,1089814/6156/0016/ΠΟΛ.1124/22.9.2005 και 1084133/5002/0016 

 /ΠΟΛ. 1111/2.9.2009. 

Ειδικότερα, βάσει της τελευταίας ως άνω εγκυκλίου ΠΟΛ.1111/2009 (ενότητα 11), 

πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά συγκεκριµένες διαδικασίες που περιγράφονται στην 

εγκύκλιο αυτή και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

Πριν την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής, µεταξύ των στοιχείων του φακέλου της 

υπόθεσης συµπεριλαµβάνει και σηµείωµα του δικαστικού τµήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 

σε δύο αντίγραφα, για το ύψος των τυχόν βεβαιωµένων και ληξιπροθέσµων οφειλών, ή 

αντίγραφο της εικόνας των οφειλών του ελεγχόµενου επιτηδευµατία από το 

µηχανογραφικό σύστηµα συµπληρωµένο  και µε τις οφειλές του από άλλες ∆.Ο.Υ. Στη 

συνέχεια ενηµερώνει σχετικώς τον ελεγχόµενο, παραδίδοντάς του το ένα αντίγραφο, να 

προβεί στην τακτοποίησή τους εντός εύλογου και συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος 

που θα έχει ορισθεί από το δικαστικό τµήµα της ∆.Ο.Υ. µε επισηµείωση επί του 

σηµειώµατος αυτού. Το σηµείωµα αυτό δεν θα παραδίδεται στον ελεγχόµενο, αλλά θα 

παραµένει στο φάκελό του, µόνο στην περίπτωση που το σύνολο των ληξιπροθέσµων 

οφειλών έχει υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ο δε 

φορολογούµενος συµµορφώνεται απόλυτα σε αυτές. 

Περαιτέρω, ο ελεγκτής θα ερευνά και θα εντοπίζει µε βάση όλα τα διαθέσιµα σε 

αυτόν στοιχεία (βιβλία επιχείρησης, υποβληθείσες δηλώσεις κ.λπ.) τις τυχόν απαιτήσεις 

του ελεγχόµενου οφειλέτη από τρίτα πρόσωπα ή από το δηµόσιο ή από επιχειρήσεις του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια και θα 

συµπληρώνει ανάλογα µε τα ευρήµατα, το σχετικό πίνακα του κατά περίπτωση οικείου 

ειδικού εντύπου πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων (φυσικών ή νοµικών προσώπων). 

Εφόσον ο ελεγκτής δεν εντοπίσει καθόλου τέτοιες απαιτήσεις ή εντοπίσει απαιτήσεις που 

δεν υπερβαίνουν το ύψος των βεβαιωµένων και ληξιπροθέσµων οφειλών του 

ελεγχόµενου, θα συµπληρώνει κατά το δυνατόν πληρέστερα και µε βάση τα διαθέσιµα σε 

αυτόν στοιχεία στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί, το παραπάνω ειδικό έντυπο και σε 

όλους τους πίνακες και ενδείξεις (διαφορετικά δεν θα συµπληρώνονται οι υπόλοιποι 

πίνακες και ενδείξεις). Ειδικότερα ως προς την αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων 

θα αναγράφεται ή κατ΄ εκτίµηση αξία αυτών, προσεγγίζοντας την πραγµατική τρέχουσα 

(εµπορική) αξία. 
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Στη συνέχεια το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και θα παραδίδεται, 

εντός πέντε ηµερών από την έναρξη του ελέγχου στον επόπτη ελέγχου για υπογραφή και 

από αυτόν θα παραδίδεται αµέσως στο δικαστικό τµήµα για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

Ανεξάρτητα από τα προαναφερόµενα, τα παραπάνω ειδικά έντυπα θα 

συµπληρώνονται υποχρεωτικά σε όλους τους πίνακες και τις ενδείξεις τους, ανάλογα µε το 

ύψος των ληξιπρόθεσµων χρεών κ.λπ. ή το ύψος των φόρων κ.λπ. που προκύπτουν από 

το διενεργούµενο έλεγχο σύµφωνα µε τις επιµέρους διακρίσεις και οδηγίες της 

περίπτωσης 11.6 της ενότητας 11 της παραπάνω εγκυκλίου. 

Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα εντοπίζονται, για τις παραβάσεις  ή 

τις φορολογικές διαφορές που προκύπτουν και τα συνυπόχρεα µε τον πρωτοφειλέτη 

πρόσωπα ( σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1103/2004), τα οποία στη συνέχεια θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά στους χρηµατικούς καταλόγους βεβαίωσης των οφειλών. 

 Όλα τα παραπάνω εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους διενεργούµενους µε 

την απόφαση ελέγχους. 

9. Έλεγχος κάθε δαπάνης, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, που αφορά αγορά 

αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, καθώς και των ποσών που 

καταβάλλονται σε εξωχώρια εταιρεία για κάθε είδους δικαιώµατα και αποζηµιώσεις, 

ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, και εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 14 του 

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 

3091/2002 και ισχύει για χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2003 και µετά. 

 

Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 

1. Από τον έλεγχο θα ερευνάται αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας 

διαπιστωµένες παραβάσεις του Κ.Β.Σ ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία που 

αναφέρονται σε παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που σχετίζονται µε τις ελεγχόµενες υποθέσεις.   

Οι πιο πάνω παραβάσεις θα λαµβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισµό του κύρους των 

βιβλίων και τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών και σε περίπτωση που δεν έχει 

κινηθεί η διαδικασία επιβολής σχετικών προστίµων του Κ.Β.Σ. θα ακολουθείται η 

διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 της απόφασης. 

2. Από τον έλεγχο θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται οποιαδήποτε στοιχεία 

σχετίζονται µε τις ελεγχόµενες υποθέσεις που είτε αποστέλλονται στις ∆.Ο.Υ. από 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, είτε προέρχονται από  άλλες αρχές ή φορείς.     
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Έτσι, θα αξιοποιούνται στοιχεία επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων  που αποστέλλονται 

στις ∆.Ο.Υ. από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. στοιχεία 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών µέσω V.I.E.S., στοιχεία διασταυρώσεων βάσει 

υποβαλλόµενων συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κ.Β.Σ., καταγγελίες κ.λπ.), δελτία 

πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, στοιχεία από Τράπεζες και λοιπά 

πιστωτικά ιδρύµατα, από συνεταιριστικές οργανώσεις και από Οργανισµούς, καθώς και 

από άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες ή αρχές γενικά. 

 

Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων 

Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και 

λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών. Για το σκοπό αυτό, θα 

διερευνώνται και θα αξιοποιούνται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως 

καταστάσεις εκδοτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που 

αποστέλλονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών άλλων 

∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε κ.λπ. Επίσης θα γίνεται  έλεγχος µεµονωµένων αγορών ή δαπανών 

ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και σε κάθε περίπτωση αυτών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, 

οι οποίες προκύπτουν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20  

του Κ.Β.Σ. και αφορούν προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηµατικές 

συναλλαγές, δεδοµένου ότι τέτοιου είδους συναλλαγές πολλές φορές υποκρύπτουν 

εικονικότητα. Οµοίως, θα γίνεται έλεγχος των φορολογικών στοιχείων γενικά, ιδιαίτερα 

αυτών µε µεγάλη αξία, κατά την κρίση των ελεγκτών και τις υποδείξεις  του επόπτη 

ελέγχου ή και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, ανάλογα και µε το βαθµό κινδύνου διάπραξης φοροδιαφυγής, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους, καθώς και της ορθής έκδοσής τους κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και µε συνεκτίµηση και του τρόπου εξόφλησης (σχετ. οι 

διατ. άρθ. 18, παρ. 2 του Κ.Β.Σ.). 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

Ι.ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι ειδικότερες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση ανάλογα µε την κατηγορία των 
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τηρούµενων βιβλίων και την ασκούµενη δραστηριότητα πέραν των γενικών επαληθεύσεων 

του άρθρου 3. Οι τυχόν παραβάσεις και λοιπές διαπιστώσεις από τις επαληθεύσεις αυτές, 

λαµβάνονται υπόψη, συνεκτιµούµενες µε τις διαπιστώσεις µε βάση το άρθρο 3 και τις 

διαπιστώσεις βάσει του άρθρου 5 εφόσον διενεργηθούν πρόσθετες ελεγκτικές 

επαληθεύσεις, καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων και των 

αποτελεσµάτων της επεξεργασίας τυχόν κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων, για το 

χαρακτηρισµό επί του κύρους των βιβλίων και τον περαιτέρω προσδιορισµό των 

ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών σύµφωνα µε το άρθρο 7 της απόφασης. 

 

ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Α. Στους επιτηδευµατίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της 

ορθής µεταφοράς αυτών στα έντυπα που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος θα ερευνάται και εάν βάσει των πραγµατικών δεδοµένων κάθε υπόθεσης, 

συντρέχουν οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ (Π.∆. 186/1992) προϋποθέσεις 

απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χωρίς όµως αυτά να τηρούνται τότε εφαρµόζονται 

οι κείµενες διατάξεις περί προσδιορισµού των ακαθάριστων εσόδων, των καθαρών 

κερδών, καθώς και επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Επίσης σε περίπτωση που 

προβλέπεται απαλλαγή από την τήρηση των βιβλίων, όχι όµως και από την έκδοση 

διάφορων φορολογικών στοιχείων και διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν εκδόθηκαν    

αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση έκδοσης, σε κάθε περίπτωση θα καταλογίζονται οι 

οικείες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. 

Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας 

1. Kατά την επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών για το µήνα µε τις 

µεγαλύτερες αγορές, ως αγορές προκειµένου να υπολογισθεί ο µήνας αυτός θεωρούνται 

οι πάσης φύσεως αγορές εµπορευσίµων ή µη στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από το 

τηρούµενο βιβλίο αγορών και όχι από τον έλεγχο. 
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2. Η επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων 

αγορών  στο βιβλίο αγορών, για τους µήνες Αύγουστο  και ∆εκέµβριο, κάθε έτους, επίσης 

αφορά τις πάσης φύσεως αγορές εµπορευσίµων ή µη στοιχείων.  

 3. Αναφορικά µε την έρευνα  εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε 

συµφωνία µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη (παράγραφος Β.4), διευκρινίζουµε τα εξής:  

 α. Τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη (κόστος πωληθέντων, έξοδα, δαπάνες και 

αποσβέσεις) αναφέρονται σε πραγµατικά µεγέθη. Κατά συνέπεια, εάν το πραγµατικό ύψος 

των προαναφερόµενων µεγεθών αποδεικνύεται από τον έλεγχο ότι είναι διαφορετικό από 

αυτό που προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία ή τις υποβληθείσες δηλώσεις, 

τότε θα λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό ύψος των προαναφερόµενων µεγεθών, όπως 

αυτό προσδιορίζεται από τον έλεγχο.  

 β. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη τα δεδουλευµένα ποσά δαπανών 

ανεξάρτητα από την εξόφλησή τους.  

              γ. Ως αποσβέσεις λαµβάνονται οι αναλογούσες κατά τις κείµενες διατάξεις 

αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν την εκµετάλλευση της 

δραστηριότητας κατά την οικεία διαχειριστική περίοδο, έστω και αν η επιχείρηση δεν 

πραγµατοποίησε αποσβέσεις ή πραγµατοποίησε αποσβέσεις µε εσφαλµένο (µικρότερο) 

συντελεστή. Στις περιπτώσεις αυτές µη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας 

αποσβέσεων µε εσφαλµένο (µικρότερο) συντελεστή, για την εφαρµογή των παραπάνω ως 

αποσβέσεις λαµβάνονται εκείνες που προκύπτουν µε βάση το µέσο συντελεστή 

απόσβεσης µεταξύ του προβλεπόµενου ανώτερου και κατώτερου συντελεστή εφόσον για 

την οικεία διαχειριστική περίοδο προβλέπεται ανώτερος και κατώτερος συντελεστής 

(αφορά διαχειριστικές περιόδους  που αρχίζουν από 1.1.2003 και µετά, σχετ. διατ. Π.∆. 

299/2003). Εάν αφορά διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν προβλέπεται ανώτερος 

και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης λαµβάνεται ο προβλεπόµενος από τις ισχύουσες 

διατάξεις συντελεστής απόσβεσης (αφορά διαχειριστικές περιόδους που λήγουν έως την 

31.12.2002). Περαιτέρω, και όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται για τις 

τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία 

άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους είτε να µην πραγµατοποιούν αποσβέσεις για τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, είτε να πραγµατοποιούν αποσβέσεις µε το µισό του 

προβλεπόµενου συντελεστή απόσβεσης, εάν µια νέα επιχείρηση για τις προαναφερόµενες 

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2003 και µετά, για τις οποίες προβλέπεται 
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ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης δεν πραγµατοποίησε αποσβέσεις σε 

αυτές τις διαχειριστικές περιόδους ή πραγµατοποίησε αποσβέσεις µε το µισό του 

προβλεπόµενου συντελεστή απόσβεσης, για την εφαρµογή των παραπάνω, ως 

αποσβέσεις λαµβάνονται στη µεν πρώτη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν µε βάση το 

µέσο συντελεστή απόσβεσης µεταξύ του προβλεπόµενου ανώτερου και κατώτερου 

συντελεστή, στη δε δεύτερη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν µε βάση τον ακέραιο 

προβλεπόµενο συντελεστή απόσβεσης. Εάν όµως µια νέα επιχείρηση για τις 

προαναφερόµενες τρείς (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που λήγουν έως την 

31.12.2002 για τις οποίες δεν προβλέπεται ανώτερος και κατώτερος συντελεστής 

απόσβεσης, δεν πραγµατοποίησε αποσβέσεις ή πραγµατοποίησε αποσβέσεις µε το µισό 

του προβλεπόµενου συντελεστή απόσβεσης για την εφαρµογή των παραπάνω στην µεν 

πρώτη περίπτωση λαµβάνονται αυτές που προκύπτουν µε την εφαρµογή του 

προβλεπόµενου συντελεστή απόσβεσης µειωµένου κατά πενήντα (50%) τοις εκατό, στη δε 

δεύτερη περίπτωση µε την εφαρµογή ακέραιου του προβλεπόµενου συντελεστή 

απόσβεσης. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί, δεν λαµβάνονται 

υπόψη αποσβέσεις. 

 δ. Σε κάθε περίπτωση γενικώς τήρησης βιβλίων περισσότερων της µίας κατηγορίας 

(Α΄Β΄ ή και Α΄Β΄Γ΄), η έρευνα για την έλλειψη της προαναφερόµενης συµφωνίας 

διενεργείται χωριστά για την Α΄ και τη Β΄ κατηγορία βιβλίων και περαιτέρω, οι τυχόν ανά 

κατηγορία τηρούµενων βιβλίων προκύπτουσες διαφορές προσαυξάνουν, τα δηλωθέντα 

ακαθάριστα έσοδα του κλάδου για τον οποίο τηρούνται τα βιβλία της κατηγορίας αυτής. Σε 

περίπτωση ύπαρξης κοινών δαπανών που αφορούν κλάδους ή δραστηριότητες τόσο του 

βιβλίου Α' κατηγορίας όσο και του βιβλίου Β΄ κατηγορίας, αυτές επιµερίζονται κατά την 

αναλογία των επιµέρους δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων τα οποία εξυπηρετούν, 

προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητοι περαιτέρω υπολογισµοί.  

 

Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

1. Κατά τον έλεγχο των αθροίσεων εσόδων, αγορών και δαπανών για το µήνα µε τα 

µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, ως έσοδα, προκειµένου να υπολογισθεί ο µήνας αυτός 

θεωρούνται τα έσοδα τα οποία προέρχονται από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

και προκύπτουν από το τηρούµενο βιβλίο εσόδων εξόδων και όχι από τον έλεγχο. Σε 

περίπτωση πωλήσεων για λογαριασµό τρίτου δεν λαµβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα 
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έσοδα από πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου, αλλά οι προµήθειες από τις πωλήσεις αυτές. 

Επίσης, η επαλήθευση αυτή αφορά τα πάσης φύσεως έσοδα και όλες γενικά τις αγορές 

και τις δαπάνες του µήνα αυτού. 

2. Ο έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. για το µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αφορά τα πάσης φύσεως 

φορολογικά στοιχεία ποσότητας ή αξίας.  

3. Όπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων σε συγκεκριµένο αριθµό ηµερών 

κάποιου µήνα, τότε οι προαναφερόµενες επαληθεύσεις διενεργούνται στο συγκεκριµένο 

ηµερολογιακό διάστηµα του µήνα αυτού, ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση πραγµατοποίησε 

συναλλαγές ή όχι κατά το διάστηµα αυτό. Εάν για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν 

έχει διενεργηθεί καµία συναλλαγή, τότε η συγκεκριµένη επαλήθευση δεν θα διενεργείται 

και το γεγονός αυτό θα αιτιολογηθεί σχετικά επί του σώµατος του ειδικού σηµειώµατος 

ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος και Κ.Β.Σ. 

4. Η επαλήθευση της ορθής µεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων 

εσόδων στο βιβλίο εσόδων-εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µήνα µε τα 

µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και η επαλήθευση της ορθής µεταφοράς των 

ληφθέντων στοιχείων αγορών ή δαπανών στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για το δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αφορά τα φορολογικά 

στοιχεία των πάσης φύσεως εσόδων και δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και των 

πωλήσεων ή αγορών για λογαριασµό τρίτου. 

5. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή για τη διενέργεια της επαλήθευσης κλειστής 

αποθήκης, το ελεγχόµενο είδος θα επιλέγεται κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη 

ελέγχου ή ακόµη και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, κατά τρόπο ώστε αφενός µεν ο έλεγχος να µην είναι χρονοβόρος, αφετέρου δε 

το επιλεγόµενο είδος και οι σχετικές µε αυτό συναλλαγές να είναι αντιπροσωπευτικές και 

να επηρεάζουν κατά το δυνατό περισσότερο τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. 

6. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές αφορά κάθε είδους δαπάνη που είναι 

καταχωρηµένη στο βιβλίο εσόδων –εξόδων και υπερβαίνει τα 700 ευρώ. Εξαιρετικά, 

ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες 

κινητής τηλεφωνίας, οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται 

στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/94, οι δαπάνες 

µισθοδοσίας, καθώς και οι αποσβέσεις. 
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Ο παραπάνω έλεγχος λογιστικών διαφορών δεν θα γίνεται επίσης για τις τεχνικές 

επιχειρήσεις του άρθρου 34 του ν.2238/94 µε βιβλία Β’ κατηγορίας για εκείνες τις 

διαχειριστικές περιόδους, ή τα αναληφθέντα τεχνικά έργα όπου για τις επιχειρήσεις αυτές 

ισχύει ειδικό καθεστώς προσδιορισµού των καθαρών κερδών µε εξωλογιστικό τρόπο. Για 

τις εν λόγω επιχειρήσεις και για τις οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν έως την 31.12.2006, 

ή για έργα που αναλήφθηκαν έως την ίδια ηµεροµηνία πέραν της επαλήθευσης για 

εφαρµογή του προβλεπόµενου συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων, θα ελέγχεται 

επιπλέον αν οι δαπάνες κατασκευής βάσει βιβλίων και στοιχείων βρίσκονται σε προφανή 

δυσαναλογία µε το πραγµατικό κόστος κατασκευής, κατά τα οριζόµενα στις οικείες 

διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/94, και σε περίπτωση ύπαρξης δυσαναλογίας θα 

προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρών κερδών σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις. 

 7. Σχετικά µε την έρευνα εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε 

συµφωνία µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη (παράγραφοι Γ.10, Γ.11 και Γ.12) ισχύουν και εν 

προκειµένω οι διευκρινήσεις που δόθηκαν προηγουµένως στην παράγραφο Β.3  για τους 

τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Σηµειώνεται ότι η επαλήθευση αυτή δεν θα 

διενεργείται για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες 

ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών, καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές 

συνήθως τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο από 

αυτήν στην οποία γίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες. 

Επίσης, επί µεικτών επιχειρήσεων, η έρευνα για την έλλειψη της προαναφερόµενης 

συµφωνίας διενεργείται ανά κλάδο δραστηριότητας µε επιµερισµό των κοινών δαπανών 

στις επιµέρους δραστηριότητες ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των δηλωθέντων 

ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στο σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων 

εσόδων από όλες τις δραστηριότητες και περαιτέρω, οι τυχόν ανά κλάδο προκύπτουσες 

διαφορές προσαυξάνουν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού. Σε 

περίπτωση που για κάποιο κλάδο δεν προκύπτει διαφορά δεν προσαυξάνονται τα 

αντίστοιχα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα. 

∆. Έλεγχος ελευθέρων επαγγελµατιών (άρθρο 48 παρ. 1 ν. 2238/94) 

1. Ο έλεγχος των αθροίσεων των εσόδων και των δαπανών επεκτείνεται σε 

ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο. 

2. Ο έλεγχος των δαπανών επεκτείνεται σε όλες τις δαπάνες που υπερβαίνουν το 

ποσό των 300 ευρώ, ακόµη και εάν τηρούνται  προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του 
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Κ.Β.Σ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες 

αµοιβές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή 

δαπανών που στην πραγµατικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται µε νόµιµα παραστατικά. Εξαιρετικά, 

ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά 

αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

ν.2238/1994. 

 3. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες και µηχανικούς κάθε ειδικότητας, ανεξαρτήτως 

χρήσης, καθώς και για τους γεωλόγους µελετητές, για χρήσεις 2003 και µετά, επειδή το 

καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται για τις ελεγχόµενες µε την απόφαση υποθέσεις πάντα 

εξωλογιστικά, δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Για τους 

προαναφερόµενους ελεύθερους επαγγελµατίες, σε κάθε περίπτωση, θα ερευνάται εάν 

προσδιορίστηκαν ορθά οι καθαρές αµοιβές µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων κατά 

περίπτωση συντελεστών και αν οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή 

δυσαναλογία µε τις τεκµαρτές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

συντελεστών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. 

4. Κατά τον έλεγχο αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούµενα 

πρόσθετα βιβλία στο µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα εκδόθηκαν αντίστοιχα 

φορολογικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ως ακαθάριστα έσοδα 

προκειµένου να υπολογισθεί ο µήνας αυτός λαµβάνονται αυτά που προκύπτουν από το 

τηρούµενο βιβλίο εσόδων-εξόδων και όχι από τον έλεγχο. 

5. Σχετικά µε την έρευνα εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε 

συµφωνία µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη (παράγραφος ∆.7), ισχύουν κα εν προκειµένω οι 

διευκρινήσεις που δόθηκαν στην παραπάνω παράγραφο Β.3  για τους τηρούντες βιβλία Α΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Η έρευνα αυτή δεν θα διενεργείται επί ελευθέρων επαγγελµατιών οι 

οποίοι τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Ευνόητο είναι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελµατίας ασκεί παράλληλα και άλλη 

δραστηριότητα (π.χ. εµπορική δραστηριότητα), τότε και στην περίπτωση αυτή 

εφαρµόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόµενα στην παράγραφο Γ.12 της  απόφασης σχετικά 
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µε τις µεικτές  εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και οι σχετικές διευκρινίσεις των δύο 

τελευταίων εδαφίων της παραγράφου Γ. 7 της παρούσας εγκυκλίου. 

E. Στα βιβλία Γ΄ Κατηγορίας 

1. Ο έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. κατά τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες του µήνα µε τα µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, κατά 

τις τελευταίες δύο (2) εργάσιµες ηµέρες του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και 

κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ, (περ. Ε.1), αφορά τα 

πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία ποσότητας ή αξίας.  

2. Οµοίως, η επαλήθευση της ορθής καταχώρισης στα τηρούµενα βιβλία της αξίας, 

κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών εσόδων και αγορών, για τις τρεις (3) πρώτες 

εργάσιµες ηµέρες του δεύτερου δεκαπενθηµέρου  του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα, για τις οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία, σε επιχειρήσεις µε 

ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, για τις δύο (2) πρώτες εργάσιµες ηµέρες του 

δεύτερου δεκαπενθήµερου του µήνα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις 

µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 ευρώ και έως 9.000.000 ευρώ και για την 

πρώτη εργάσιµη ηµέρα του δεύτερου δεκαπενθήµερου του µήνα µε τα µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ, 

(περ. Ε.3), αφορά τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία εσόδων- 

συµπεριλαµβανοµένων και των πωλήσεων για λογαριασµό τρίτων- και αγορών, κατά 

περίπτωση. Ερευνάται η ορθή καταχώριση σε όλα τα τηρούµενα βιβλία, 

συµπεριλαµβανοµένου και του βιβλίου αποθήκης, εφόσον αυτό τηρείται. 

΄Οπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων σε συγκεκριµένο αριθµό ηµερών κάποιου 

µήνα, νοείται πάντα το συγκεκριµένο ηµερολογιακό διάστηµα του µήνα αυτού (ανεξάρτητα 

από το αν η ελεγχόµενη επιχείρηση είχε ή όχι συναλλαγές κατά το εν λόγω διάστηµα), 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις οικείες διατάξεις. Για καλύτερη κατανόηση 

παρατίθενται τα  πιο κάτω παραδείγµατα:  

α) ΄Εστω ότι κατά τη διενέργεια της προαναφερόµενης επαλήθευσης Ε.1 στην επιχείρηση 

«ΑΛΦΑ », η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και µε ετήσιο κύκλο εργασιών 1.400.000 

ευρώ κατά την ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο 2008 ο µήνας µε τα µεγαλύτερα 
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ακαθάριστα έσοδα είναι ο Ιούνιος, αλλά η επιχείρηση δεν είχε καµία συναλλαγή την 30η 

Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, ελεγχόµενο διάστηµα είναι το ηµερολογιακό διάστηµα από 

28 έως και 30 Ιουνίου και ο έλεγχος αναγκαστικά θα περιορισθεί στο διάστηµα από 28 έως 

και 29 Ιουνίου. Αν η ίδια επιχείρηση δεν είχε καµία συναλλαγή για όλο το διάστηµα από 28 

έως και 30 Ιουνίου, τότε η συγκεκριµένη επαλήθευση δεν θα γίνει και θα αιτιολογηθεί 

σχετικά. 

β) ΄Εστω ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. επίσης µε 

ετήσιο κύκλο εργασιών 1.400.000 ευρώ κατά την  επαλήθευση της ορθής καταχώρισης στα 

τηρούµενα βιβλία της αξίας των δικαιολογητικών εσόδων και αγορών δεν είχε καµία 

συναλλαγή από 16 έως 26 Ιουνίου, είχε όµως εκδώσει ή είχε λάβει φορολογικά στοιχεία  τις 

αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός της 28ης Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριµένη 

επαλήθευση θα γίνει για τις 27, 29  και 30 Ιουνίου. 

Σηµειώνεται ότι και στα δυο παραπάνω παραδείγµατα οι κατά περίπτωση επαληθεύσεις 

αναφέρονται σε εργάσιµες ηµέρες. 

3. Ο έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων τέλους χρήσης 

µε βάση την τιµή µονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, επιλεκτικά σε δύο είδη 

εφόσον τηρείται βιβλίο αποθήκης και σε ένα είδος στις λοιπές περιπτώσεις (περ. Ε.6), 

αφορά κάθε αποθηκευτικό χώρο. Συνεπώς, αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερους του 

ενός αποθηκευτικούς χώρους, θα ελεγχθούν δύο ίδια είδη για κάθε χώρο. 

Σε σχέση µε την ίδια επαλήθευση, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο 

έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα από δύο είδη, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και 

του επόπτη ελέγχου ή ακόµη και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταµένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να εντοπισθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των σχετικών 

διαφορών, οι οποίες ως γνωστόν καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές. 

4. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές (περ. Ε.7), αφορά τα πάσης φύσεως 

καταχωρηµένα στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που ανά εγγραφή χρέωσης του οικείου 

πρωτοβάθµιου αποτελεσµατικού λογαριασµού υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, των 2.000 ευρώ σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και των 5.000 ευρώ σε 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. Εξαιρετικά, ελέγχονται 

ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες κινητής 

τηλεφωνίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται 
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στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/94. Επίσης, ελέγχονται 

ανεξαρτήτως ποσού έξοδα και δαπάνες των λογαριασµών 60, 66, 68, 83.11 του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι φόροι, τέλη, εισφορές, φορολογικά και λοιπά πρόστιµα, 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν εκπίπτουν φορολογικά. 

Η πιο πάνω επαλήθευση θα διενεργείται και επί τεχνικών επιχειρήσεων του άρθρου 

34  του ν.2238/94 µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ, για τον προσδιορισµό των καθαρών 

κερδών των οποίων, εφαρµόζονται οι κατά χρήση ισχύουσες διατάξεις. Σηµειώνουµε ότι για 

τις οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν έως την 31.12.2006 ή για έργα που αναλήφθηκαν 

έως την ίδια ηµεροµηνία για όσες περιπτώσεις προβλέπεται τεκµαρτός προσδιορισµός 

καθαρών κερδών, πέραν της επαλήθευσης για εφαρµογή του προβλεπόµενου συντελεστή 

καθαρών κερδών, θα γίνεται επιπλέον και έλεγχος εάν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται 

σε προφανή δυσαναλογία µε το πραγµατικό κόστος, κατά τα οριζόµενα από τις οικείες 

διατάξεις (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 34, όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί). Σε 

περίπτωση ύπαρξης δυσαναλογίας, θα προσαυξάνεται ο Συντελεστής Καθαρών Κερδών 

κατά τα οριζόµενα στις εν λόγω διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις.  

5. Έλεγχος της ορθής φορολογικής αναµόρφωσης του λογαριασµού 

«Αποτελεσµάτων Χρήσεως» ή ορθού προσδιορισµού των φορολογητέων κερδών (περ. 

Ε.11) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εξαιρετικά, σε επιχειρήσεις που τηρούν τα 

λογιστικά βιβλία τους µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π., ελέγχεται εάν ο 

λογαριασµός φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης έχει διαµορφωθεί από το υπόλοιπο 

(κέρδος ή ζηµία) του λογαριασµού 86 «Αποτελέσµατα Χρήσης ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων» και από τις χρεωστικές και πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν από την 

εφαρµογή των αρχών και των κανόνων των ∆.Λ.Π. και της φορολογικής νοµοθεσίας. 

Σηµειώνεται ότι τα κέρδη ή η ζηµίες των επιχειρήσεων αυτών προκύπτουν αποκλειστικά 

από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι πέραν των ελεγκτικών επαληθεύσεων 

των προηγούµενων άρθρων 3 και 4, οι οποίες σε κάθε περίπτωση διενεργούνται 

υποχρεωτικά, µπορεί να διενεργούνται και πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον 
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αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τη βαρύτητα και τις 

ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης επιχείρησης, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και την 

επικινδυνότητα  του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει. 

Για τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και για τον καθορισµό του 

είδους και της έκτασης αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του ελεγκτή 

µε τον επόπτη ελέγχου και τον υποδιευθυντή ελέγχου όπου υπάρχει υποδιεύθυνση 

ελέγχου και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει η έγκριση του προϊστάµενου της ελεγκτικής 

υπηρεσίας.  

          Σηµειώνεται ότι οι διενεργούµενες πρόσθετες επαληθεύσεις σε κάθε περίπτωση 

αναγράφονται σε ιδιαίτερο σε σχέση µε τις λοιπές επαληθεύσεις κεφάλαιο του ειδικού 

σηµειώµατος ελέγχου της αντίστοιχης φορολογίας.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σχετικά µε  τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

1. O έλεγχος που ορίζεται µε το παρόν άρθρο αναφέρεται σε κατασχεθέντα 

ανεπίσηµα  βιβλία και στοιχεία που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις υπαγόµενες στην 

απόφαση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2, και διενεργείται από κοινού µε τον έλεγχο 

των οικείων ανέλεγκτων χρήσεων του επιτηδευµατία. 

2. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές επεξεργάζονται 

υποχρεωτικά το σύνολο των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων για καθεµία από τις  

υπαγόµενες στην απόφαση χρήσεις που αναφέρονται τα στοιχεία αυτά.  

3. Οι διαπιστώσεις από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των κατασχεθέντων βιβλίων 

και στοιχείων καταχωρούνται στο ειδικό σηµείωµα που συντάσσεται κατά το άρθρου 9 της 

παρούσας απόφασης για τη φορολογία εισοδήµατος και τον Κ.Β.Σ. και συνεκτιµώνται µε 

τα αποτελέσµατα ελέγχου βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 και τα λοιπά υφιστάµενα στοιχεία, 

για τον τελικό χαρακτηρισµό επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισµό των 

αποτελεσµάτων των χρήσεων που αφορούν τα προαναφερόµενα κατασχεθέντα βιβλία και 

στοιχεία. 

4. Εάν τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία αφορούν συγχρόνως 

διαχειριστικές περιόδους υπαγόµενες στην  απόφαση κατά τα άρθρα 1 και 2 αυτής και 

ταυτόχρονα διαχειριστικές περιόδους εξαιρούµενες από την απόφαση (π.χ. επιχείρηση 

έχει επτά (7) ανέλεγκτες χρήσεις και κατά τις τρεις (3) πρώτες από αυτές έχει ακαθάριστα 
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έσοδα κάτω των 20.000.000 ευρώ και την τέταρτη κατά σειρά ανέλεγκτη χρήση άνω  των 

20.000.000 ευρώ µε αποτέλεσµα η χρήση αυτή και οι επόµενες να εξαιρούνται από τον 

τρόπο ελέγχου της απόφασης) θα ελέγχεται το τµήµα των κατασχεθέντων βιβλίων και 

στοιχείων που αφορά τις υπαγόµενες στην απόφαση χρήσεις. Σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατός ο διαχωρισµός ή επιβάλλεται ενιαίος έλεγχος, τότε, όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις, µε 

αιτιολογηµένη σχετική απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας 

κατά το οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, εξαιρούνται του 

τρόπου ελέγχου της  απόφασης και ελέγχονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του 

ίδιου ως άνω άρθρου. 

5. Εάν από τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων βιβλίων προκύπτει η έκδοση ή η 

λήψη µη νόµιµων φορολογικών στοιχείων σε ευρεία έκταση ή µεγάλου ύψους 

φοροδιαφυγή και λόγω των υφιστάµενων αυτών στοιχείων επιβάλλεται εµπεριστατωµένος 

έλεγχος, ο οποίος δεν καλύπτεται µε τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της παρούσας 

απόφασης, τότε όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης µε αιτιολογηµένη 

σχετική απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας κατά το 

οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, εξαιρούνται του τρόπου 

ελέγχου της  απόφασης και ελέγχονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του ίδιου ως 

άνω άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού των 

ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών για τις ελεγχόµενες µε την απόφαση 

υποθέσεις.  

Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Α. Προσδιορισµός Ακαθάριστων Εσόδων 

Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται ανάλογα µε το χαρακτηρισµό επί του 

κύρους των βιβλίων και των στοιχείων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Όπου, όµως, 

προβλέπεται η διενέργεια της επαλήθευσης της συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων 

εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους Β. 4, Γ. 10, 

Γ. 11, Γ. 12 και ∆. 7 του άρθρου 4 της απόφασης, για τον τελικό προσδιορισµό των 
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ακαθάριστων εσόδων λαµβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

την επαλήθευση αυτή. 

Ειδικότερα: 

1. Επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

Επί επαρκών και ακριβών κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων 

(παράγραφος Α.1), τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται όπως αυτά προκύπτουν από 

τηρηθέντα βιβλία. Εάν, όµως, από τη διενέργεια της επαλήθευσης περί συµφωνίας των 

δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη προέκυψε ασυµφωνία, 

λαµβάνονται υπόψη και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου Α.4 

του παρόντος άρθρου, για την εφαρµογή των οποίων παραθέτουµε πιο κάτω σχετικές 

διευκρινήσεις.  

2.Ανεπαρκή Βιβλία και στοιχεία 

Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος Α.2) τα ακαθάριστα έσοδα 

προσδιορίζονται όπως ακριβώς και επί επαρκών βιβλίων και στοιχείων. 

3.Ανακριβή βιβλία και στοιχεία. 

Επί ανακριβών βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος Α.3), τα ακαθάριστα έσοδα για 

τη διαχειριστική περίοδο ή τις διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες τα βιβλία και τα 

στοιχεία κρίνονται ανακριβή προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος για τη διαχειριστική περίοδο ή τις διαχειριστικές περιόδους 

αυτές. 

Επί επιτηδευµατιών για τους οποίους προβλέπεται η διενέργεια της επαλήθευσης 

των παραγράφων  Β.4 ,Γ.10, Γ.11, Γ.12 και ∆.7 του άρθρου 4 είναι δυνατόν σε µία ή και 

περισσότερες χρήσεις να υφίσταται ανακρίβεια και συγχρόνως τα δηλωθέντα ακαθάριστα 

έσοδα να µην βρίσκονται σε συµφωνία µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη. 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται υπό το βάρος 

της ανακρίβειας δεν µπορεί να είναι µικρότερα από αυτά που προκύπτουν από την 

εφαρµογή των οριζόµενων στην επόµενη παράγραφο Α.4 του παρόντος άρθρου. 

4. Επί έλλειψης συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα 

λοιπά οικονοµικά µεγέθη. 

Έλλειψη συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά 

µεγέθη υπάρχει όταν µε βάση την επαλήθευση των διατάξεων των παρ. Β.4, Γ.10, Γ.11, 

Γ.12, και ∆ .7  του άρθρου 4 της απόφασης διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα ακαθάριστα 
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έσοδα, κατά περίπτωση, υπολείπονται του αθροίσµατος των ποσών που προσδιορίζονται 

κατά την οριζόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις διαδικασία. 

Στην περίπτωση αυτή, η προκύπτουσα διαφορά για κάθε ελεγχόµενη χρήση προσαυξάνει 

τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής. 

Β. Προσδιορισµός καθαρών κερδών 

α. Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών δεν ακολουθείται ειδική διαδικασία 

και σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη τα προσδιοριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο ακαθάριστα έσοδα, ανάλογα µε την περίπτωση και εφαρµόζονται στο σύνολό 

τους οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, όπως ισχύουν για κάθε 

ελεγχόµενη χρήση. 

β. Επί επαρκών και ακριβών βιβλίων, σε περίπτωση που από τη διενέργεια της 

επαλήθευσης της συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά 

οικονοµικά µεγέθη κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους Β.4, Γ.10, Γ.11, Γ.12 και ∆.7 του 

άρθρου 4 της απόφασης, προκύπτει ότι τα έσοδα αυτά υπολείπονται του αθροίσµατος των 

ποσών των λοιπών οικονοµικών µεγεθών, κατ’ αρχήν προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη 

που αναλογούν επί της διαφοράς µεταξύ του προαναφερόµενου αθροίσµατος και των 

δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τη χρήση του Μ.Σ.Κ.Κ., όπως αυτός ορίζεται από τις 

διατάξεις των προαναφερόµενων παραγράφων του άρθρου 4 και περαιτέρω, το 

προκύπτον ποσό προστίθεται στα προσδιοριζόµενα από τον έλεγχο καθαρά κέρδη βάσει 

των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων (λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν λογιστικών 

διαφορών κ.λπ) και το άθροισµα που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των καθαρών 

κερδών. 

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ως ποσό ακαθάριστων εσόδων 

φορολογίας εισοδήµατος τα οποία κατά τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο 8 της απόφασης 

λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών 

στις λοιπές φορολογίες, λαµβάνεται το άθροισµα των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων 

και της προκύπτουσας διαφοράς κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο Α.4 του παρόντος 

άρθρου.  

γ. Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων, σε περίπτωση ασυµφωνίας των 

δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη τα καθαρά κέρδη 

προσδιορίζονται εξωλογιστικά κατά τις ισχύουσες σε κάθε ελεγχόµενη διαχειριστική 
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περίοδο διατάξεις βάσει των  επαναπροσδιοριζόµενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα 

οριζόµενα στην πιο πάνω παράγραφο Α. 4 . 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στον έλεγχο όλων των λοιπών φορολογιών 

πέραν της φορολογίας εισοδήµατος. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται και συγκεκριµένες 

επαληθεύσεις που πρέπει να γίνονται ειδικά για τον έλεγχο Φ.Π.Α. Σχετικά µε τις διατάξεις 

αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως µε τη 

φορολογία εισοδήµατος. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, συντάσσονται και γι' αυτές τα 

ειδικά σηµειώµατα της παρ. 4 του άρθρου 9, χωριστά για κάθε φορολογία και ακολουθείται 

η περαιτέρω προβλεπόµενη από την απόφαση διαδικασία. 

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 αναφέρονται στον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης 

στις λοιπές φορολογίες. 

Ειδικότερα, µε τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι: 

α. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης στις λοιπές φορολογίες 

εφαρµόζονται οι κατά περίπτωση διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορολογία. 

β. Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή αυτά που προκύπτουν από 

τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή αυτά που προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη 

φορολογία εισοδήµατος, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των 

φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

Συνεπώς, αν από τον έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος προσδιορισθούν µεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα ή αγορές από τα δηλωθέντα ή από τα προκύπτοντα από τα βιβλία και 

στοιχεία, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου Α' του άρθρου 7, τότε τα 

προσδιοριζόµενα από τον έλεγχο ποσά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, 

λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών 

στις λοιπές φορολογίες. 

Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις επαναπροσδιορισµού 

των ακαθάριστων εσόδων, λόγω έλλειψης συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων 

εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη. 

∆ηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές τα επαναπροσδιοριζόµενα ακαθάριστα έσοδα λόγω 

έλλειψης συµφωνίας θα λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στις λοιπές φορολογίες. 
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Η τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, που προκύπτει σε 

κάθε ελεγχόµενη χρήση, από επαναπροσδιορισµό των βάσει βιβλίων ακαθάριστων 

εσόδων ή αγορών, λόγω ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων ή λόγω έλλειψης 

συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά οικονοµικά µεγέθη, 

επιµερίζεται σε κάθε περίπτωση κατ' αναλογία της συµµετοχής των εφαρµοζόµενων 

συντελεστών στα δηλούµενα φορολογητέα και απαλλασσόµενα χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 

ακαθάριστα έσοδα ή αγορές. ∆ιευκρινίζεται ότι, για τον επιµερισµό αυτό δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη τα απαλλασσόµενα µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών 

ακαθάριστα έσοδα, όπως π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις 

επενδυτικών αγαθών µε αναστολή καταβολής του φόρου, πωλήσεις σε πλοία, πρεσβείες 

κ.λπ., καθόσον για τις πράξεις αυτές απαιτείται ύπαρξη συγκεκριµένων δικαιολογητικών 

για την ορθή εφαρµογή της απαλλαγής. Επίσης, δεν λαµβάνονται υπόψη και οι κάθε 

είδους επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, συναλλαγµατικές διαφορές, 

τόκοι κ.λπ. και τούτο γιατί και για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν συνήθως συγκεκριµένα 

δικαιολογητικά που δεν µπορούν να αµφισβητηθούν. 

΄Οταν διαπιστώνεται απόκρυψη εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, που αποδεδειγµένα 

αφορά συγκεκριµένο συντελεστή Φ.Π.Α., τότε το ποσό της απόκρυψης προστίθεται στα 

ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές του συγκεκριµένου αυτού συντελεστή Φ.Π.Α. 

3. Με την παράγραφο 3 ορίζονται συγκεκριµένες επαληθεύσεις που πρέπει 

υποχρεωτικά να γίνονται ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α. 

Για τις επαληθεύσεις αυτές έχουν εφαρµογή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις του 

Φ.Π.Α., στις οποίες και παραπέµπουµε.  

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι τα οριζόµενα στις προαναφερόµενες 

παραγράφους 1 και 2 ισχύουν και για τον έλεγχο των λοιπών φορολογιών και επιπλέον 

ελέγχονται τα εξής: 

- Η ορθή παρακράτηση και απόδοση όλων των επιρριπτόµενων και παρακρατούµενων  

φόρων, τελών και εισφορών κάθε ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου. 

- Ειδικότερα και όσον αφορά τη φορολογία χαρτοσήµου, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ο έλεγχος: 

α) Της ορθή απόδοσης χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%, επί της 

αξίας των καταρτιζόµενων εργολαβικών αντιπαροχής (σχετ. διατ. άρθ. 15 ε’, παράγρ. 9 

Κ.Ν.Τ.Χ.), προκειµένου περί οικοδοµικών επιχειρήσεων (έλεγχος της εµφανιζόµενης αξίας 

αντιπαροχής). 
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β) Επί βιβλίων Γ’ κατηγορίας της κίνησης των δοσοληπτικών λογαριασµών του 

Ε.Γ.Λ.Σ. 33.07 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων», 33.08 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί 

διαχειριστών», 33.09 «δοσοληπτικοί λογ/σµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών ∆.Σ.» και 33.10 

«δοσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών δ/ντών ή δ/ντών Α.Ε.» καθώς και του λογ/σµού 53.14 

«βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους», για το ενδεχόµενο υποκρυπτόµενων 

δανείων και σε περίπτωση που τεκµηριώνεται και στοιχειοθετείται ότι ποσά των 

λογαριασµών αυτών συνιστούν δανεισµό των εταίρων, διαχειριστών, µελών ∆.Σ. κ.λπ. 

από την επιχείρηση ή το αντίστροφο, τότε θα αναζητούνται τα οικεία τέλη χαρτοσήµου και 

γενικά θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων.  

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της 

αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόµο αρµοδίου οργάνου, η οποία σε κάθε 

περίπτωση εκδίδεται για όλες τις υπαγόµενες στον τρόπο ελέγχου της  απόφασης χρήσεις 

του ελεγχόµενου επιτηδευµατία οι οποίες έκλεισαν έως την 31.12.2009. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες  

της ΠΟΛ. 1041/22-2-2008 Ε.∆.Υ.Ο.Ο. σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού, εκτός 

των προβλεπόµενων στις οδηγίες του άρθρου αυτού ελεγκτικών επαληθεύσεων, 

εφαρµόζονται σε κάθε ελεγχόµενη µε τις διατάξεις της απόφασης υπόθεση µέχρι 31/8/11. 

Συνεπώς οι ελεγκτικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διαδικασίας 

ελέγχου πρέπει να επιδίδουν υποχρεωτικά την προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του 

προαναφερόµενου άρθρου πρόσκληση. 

3. Σε υπαγόµενες στην απόφαση υποθέσεις οι οποίες λόγω αρµοδιότητας 

ελέγχονται από τα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.), εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 

του Π.∆. 186/1992(Κ.Β.Σ.). Στην περίπτωση αυτή το περιεχόµενο της απόφασης της 

προβλεπόµενης από τις προαναφερόµενες διατάξεις επιτροπής επί του κύρους των 

τηρούµενων βιβλίων της ελεγχόµενης επιχείρησης, το οποίο είναι δεσµευτικό για τον 

προϊστάµενο της ελεγκτικής αρχής, αναγράφεται στο ειδικό σηµείωµα ελέγχου φορολογίας 

εισοδήµατος και Κ.Β.Σ. της επόµενης παραγράφου.  

4. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην απόφαση, συντάσσεται ειδικό σηµείωµα ελέγχου στο οποίο περιλαµβάνονται για όλες 
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τις ελεγχθείσες χρήσεις οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα ελέγχου φορολογίας 

εισοδήµατος και Κ.Β.Σ. Το σηµείωµα αυτό, για τις διαπιστούµενες από τον παρόντα 

έλεγχο παραβάσεις επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας. Επί του σώµατος αυτού γίνεται σχετική µνεία, µε την οποία παρέχεται η 

δυνατότητα στον υπόχρεο επιτηδευµατία, εντός της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του 

επόµενου άρθρου προθεσµίας, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως µε την ίδια αίτηση 

µε την οποία αιτείται την επίλυση των σχετικών διαφορών, ή, εφόσον το επιθυµεί, εντός 

της ίδιας ως άνω προθεσµίας και οποιαδήποτε εργάσιµη για την ελέγχουσα υπηρεσία 

ηµέρα και ώρα, να παράσχει προφορικές διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων 

εγγράφως απόψεών του στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή στον 

υπάλληλο που θα υποδείξει αυτός. 

Στο σηµείωµα αυτό αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων, το πόρισµα του 

ελέγχου περί του ύψους των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, 

καθώς και των καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε ελεγχόµενη χρήση. 

Ανάλογα ειδικά σηµειώµατα συντάσσονται και για καθεµία χωριστά από τις λοιπές 

φορολογίες, και προς τούτο γίνεται σχετική µνεία στο ειδικό σηµείωµα ελέγχου φορολογίας 

εισοδήµατος. Τα ειδικά σηµειώµατα ελέγχονται, από τον επόπτη ελέγχου, υπογράφονται 

από τον υποδιευθυντή ελέγχου εφόσον υφίσταται υποδιεύθυνση ελέγχου και θεωρούνται 

από τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας και στη συνέχεια, εφόσον περιέχουν 

διαπιστώσεις φορολογικών διαφορών, επιδίδονται µε ευθύνη των ελεγκτών στον υπόχρεο, 

και σε κάθε περίπτωση συντάσσεται σχετική πράξη επίδοσης επί του σώµατος αυτών. 

Ειδικά σηµειώµατα ελέγχου από τα οποία δεν προκύπτουν φορολογικές διαφορές δεν 

επιδίδονται, συντάσσονται, όµως, υποχρεωτικά και παραµένουν στο φάκελο του 

φορολογούµενου και εξοµοιώνονται µε ειλικρινή φύλλα ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, 

όπου από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν προκύψουν διαφορές για κανένα φορολογικό 

αντικείµενο, αυτό γνωστοποιείται στον επιτηδευµατία µε απλή ταχυδροµική επιστολή. 

Για την παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου θα τηρείται βιβλίο καταχώρησης ειδικών 

σηµειωµάτων µέσα από την εφαρµογή «∆ιαχείριση Εντολών Ελέγχου», στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (http://10.16.5.21) της ∆/νσης Ελέγχου από το οποίο θα προκύπτει και αν 

περαιώθηκαν ή όχι οι υποθέσεις. 
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Επίσης θα τηρείται και βιβλίο µετεγγραφής δηλώσεων στην πιο πάνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση, το οποίο θα περιέχει τον αύξοντα αριθµό του ειδικού σηµειώµατος, την 

επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του επιτηδευµατία, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.), το επάγγελµα, τη διεύθυνσή του, τα περαιωµένα οικονοµικά έτη, καθώς και τα 

ποσά φόρων ανά έτος και φορολογία. 

Σχετικές οδηγίες θα παρέχονται από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Υποδείγµατα ειδικών σηµειωµάτων ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος και Κ.Β.Σ., χωριστά 

για κάθε κατηγορία βιβλίων, καθώς και Φ.Π.Α. έχουν αναρτηθεί στην προαναφερόµενη 

ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειµένου να χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή της 

απόφασης, ανάλογα µε την περίπτωση. 

5. Eφόσον στο αρχείο της υπηρεσίας υφίστανται παραβάσεις οποιουδήποτε 

φορολογικού αντικειµένου για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίµου, 

τότε εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και επιδίδονται στον υπόχρεο µαζί µε τις 

οικείες εκθέσεις ελέγχου και τα σχετικά πιο πάνω αναφερόµενα ειδικά σηµειώµατα. 

Σε τυχόν περίπτωση που για υφιστάµενες στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ. δεν έχει επιδοθεί κλήση προς ακρόαση, επιδίδεται η κλήση προς ακρόαση 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΟΛ. 1074/2008 Ε.∆.Υ.Ο.Ο.  

Για τις προαναφερόµενες καταλογιστικές πράξεις εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις 

του άρθρου 11 της απόφασης. Συνεπώς η επίλυση των σχετικών διαφορών κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο αυτό αποτελεί προϋπόθεση περαίωσης των αντίστοιχων χρήσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο ειδικός τρόπος επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούµενο µε τις διατάξεις της 

απόφασης έλεγχο, καθώς και η σχετική ακολουθούµενη διαδικασία.  

Σχετικά µε τις  διατάξεις αυτές  παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

1.Σύµφωνα µε τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η 

περαίωση των υπαγόµενων στην απόφαση υποθέσεων µπορεί να γίνει και για µερικές 
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µόνο από τις ελεγχόµενες χρήσεις, υποχρεωτικά όµως συνεχόµενες και µε αφετηρία την 

παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. Προϋπόθεση περαίωσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η 

επίλυση όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον 

διενεργηθέντα έλεγχο για κάθε χρήση, καθώς και η ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν 

εκκρεµών φορολογικών διαφορών από καταλογιστικές πράξεις που αφορούν την ίδια 

χρήση (προσωρινά φύλλα Φ.Π.Α., Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ.) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της 

απόφασης.  

 Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο µία µόνο αίτηση για όλες τις 

χρήσεις που επιθυµεί να περαιώσει, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στην επίλυση όλων 

γενικά των φορολογικών διαφορών των χρήσεων αυτών. Ιδιαίτερη αίτηση µπορεί να 

υποβληθεί µόνο για τις υποθέσεις του άρθρου 11 της  απόφασης η οποία σε κάθε 

περίπτωση συνεξετάζεται ταυτόχρονα µε την αναφερόµενη στο προηγούµενο εδάφιο 

αίτηση. Αίτηµα του επιτηδευµατία για εξαίρεση κάποιου αντικειµένου µίας ή περισσοτέρων 

χρήσεων από την επίλυση των σχετικών διαφορών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί και 

στην περίπτωση αυτή θα εξετάζεται µόνο η επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, 

για µία ή περισσότερες χρήσεις, υποχρεωτικά όµως συνεχόµενων, αρχής γενοµένης από 

την παλαιότερη ανέλεγκτη. 

Με βάση τα παραπάνω, κατά την υποβολή των αιτήσεων εκ µέρους των επιτηδευµατιών 

θα πρέπει να τονίζεται σε αυτούς ότι οι χρήσεις τις οποίες θα συµπεριλαµβάνουν στην 

αίτησή τους θα πρέπει να είναι, είτε όλες οι ελεγχόµενες, είτε και µερικές από αυτές, 

αναγκαστικά, όµως, συνεχόµενες αρχής γενοµένης από την παλαιότερη ανέλεγκτη. Σε 

περίπτωση, όµως, που οι υπόχρεοι αποδέχονται τις φορολογικές διαφορές ως έχουν στα 

ειδικά σηµειώµατα και υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά επί των ειδικών σηµειωµάτων 

καθώς και τις πράξεις επίλυσης της διαφοράς επί των εκδιδόµενων καταλογιστικών 

πράξεων µέσα στο χρονικό περιθώριο υποβολής της αίτησης για επίλυση των 

φορολογικών διαφορών, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης παρά µόνο η 

υποβολή έγγραφων απόψεων, εφόσον µε το ειδικό σηµείωµα για την φορολογία 

εισοδήµατος και τον Κ.Β.Σ., το οποίο επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση αναγράφονται 

παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που διαπιστώνονται από τον παρόντα έλεγχο.  

Τονίζεται ότι για τις ελεγµένες µε την απόφαση χρήσεις που δεν περαιώνονται σύµφωνα 

µε τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της ίδιας 

απόφασης. 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ



 

31 

 

2. Οι κατά τα ανωτέρω αιτήσεις των επιτηδευµατιών εξετάζεται από τον 

προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας µε τη συµµετοχή και του επόπτη ελέγχου, εκτός 

των περιπτώσεων εκείνων που οι φορολογικές διαφορές προκύπτουν από ανεπαρκή ή 

ανακριβή βιβλία Γ' κατηγορίας, οπότε συµµετέχει και ο αρµόδιος Επιθεωρητής. Κατά 

συνέπεια ο αρµόδιος Επιθεωρητής δεν συµµετέχει στην εξέταση των αιτήσεων για 

φορολογικές διαφορές( π.χ. λογιστικές διαφορές) που προκύπτουν από βιβλία Γ' 

κατηγορίας που κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.  

Σηµειώνεται ότι για την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων εντός της προβλεπόµενης από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 10 της απόφασης προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, στις 

περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης συµµετέχει και ο αρµόδιος Επιθεωρητής, θα 

πρέπει οι Προϊστάµενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών να βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε 

τους αρµόδιους Επιθεωρητές. 

3. Αντικείµενο εξέτασης της αίτησης αποτελεί το ύψος της κατά περίπτωση 

φορολογητέας ύλης, ο χαρακτηρισµός επί του κύρους των τηρηθέντων βιβλίων και 

στοιχείων εκτός των υποθέσεων για τις οποίες αποφαίνεται η επιτροπή της παραγράφου 5 

του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992) καθώς και η επίλυση των διαφορών κατά τα 

οριζόµενα στην απόφαση. Σηµειώνεται ότι για τη δυνητική µείωση σε ποσοστό 20% της 

διαφοράς από την έλλειψη συµφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε τα λοιπά 

οικονοµικά µεγέθη καθώς και για την περαιτέρω µείωση της διαφοράς αυτής έως και 40%, 

εφόσον γεγονότα ανωτέρας βίας επηρέασαν τη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να 

τηρείται ενιαία τακτική σε υποθέσεις που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά.  

4. Αν, τελικά, συµπέσουν οι απόψεις των δύο µερών, συντάσσονται και 

υπογράφονται σχετικά πρακτικά επί του σώµατος των αντίστοιχων ειδικών σηµειωµάτων, 

όπου και αναφέρονται τα συµφωνηθέντα. Περαιτέρω, βάσει των πρακτικών αυτών 

εκδίδεται χωριστά για κάθε φορολογική διαφορά η κατά περίπτωση προβλεπόµενη 

καταλογιστική πράξη, επί της οποίας συντάσσεται και υπογράφεται και από τα δύο µέρη η 

οικεία πράξη, επίλυσης της διαφοράς. Με την υπογραφή των πιο πάνω πράξεων και  
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εφόσον συγχρόνως ή και εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. 

ηµερών καταβληθεί το προβλεπόµενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της 

απόφασης ποσό, λαµβανοµένων υπόψη σε κάθε περίπτωση των οριζόµενων στην 

παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, του οφειλόµενου από κάθε πράξη κύριου, πρόσθετου 

φόρου ή προστίµου, η οικεία υπόθεση περαιώνεται οριστικά. 

5. Για τις περαιούµενες µε την απόφαση υποθέσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:  

α) Εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. 

δηλαδή περιορίζεται στο 1/2 το ποσοστό 100% ή 50% ή 40% ή 20%, ανάλογα µε την 

περίπτωση, µε το οποίο προσαυξάνεται ο Συντελεστής Καθαρού Κέρδους ή καθαρού 

εισοδήµατος ή καθαρών αµοιβών που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 

του άρθρου 32, 2 και 4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49 και 4 του 

άρθρου 50. Περαιτέρω κατά τον ως άνω περιορισµό του ποσοστού προσαύξησης του 

εφαρµοζόµενου εκάστοτε συντελεστή ισχύουν ανάλογα οι κατά περίπτωση διατάξεις που 

ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισµού εφαρµόζεται ο συντελεστής που προκύπτει 

από το λογιστικό προσδιορισµό, εφόσον αυτός είναι µεγαλύτερος από το συντελεστή που 

προβλέπεται από το οικείο επάγγελµα.  

β) Εφαρµόζονται επίσης ανάλογα οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 

1 του άρθρου 25 του ν. 2523/1997 δηλαδή: αν πρόβλεπεται τόσο η επιβολή πρόσθετου 

φόρου, όσο και προστίµου, επιβάλλεται µόνο πρόσθετος φόρος, µε εξαίρεση το ειδικό 

πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόµου, το οποίο επιβάλλεται 

ανεξάρτητα από την επιβολή πρόσθετου φόρου. 

γ) Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 24 του ν. 2523/1997, δηλαδή, δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τον ίδιο 

νόµο ποινικές διατάξεις. Σε περίπτωση δε που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 

έχει υποβληθεί µηνυτήρια αναφορά ενηµερώνεται σχετικά το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο 

ότι επιτεύχθηκε επίλυση της σχετικής διαφοράς. 

δ) Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις, ανεξαρτήτως φορολογίας, 

επιβάλλονται βάσει του διενεργηθέντος ελέγχου κατά τις ισχύουσες για κάθε ελεγχόµενη 

χρήση διατάξεις και κατά το συµβιβασµό περιορίζονται στο 1/3. 

ε) Επίσης, τα επιβληθέντα πρόστιµα των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997 κατά 

το συµβιβασµό περιορίζονται στο 1/5.  
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6. Σε περίπτωση επίλυσης διαφορών που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα 

υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή µη της σχετικής 

υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παραπάνω 

περίπτωση δ΄, αλλά οι ισχύουσες γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση µη επίλυσης τέτοιων 

διαφορών, εκδίδονται και κοινοποιούνται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και 

ακολουθείται η προβλεπόµενη από τις γενικές διατάξεις διαδικασία. Συνεπώς, η µη 

επίτευξη συµβιβασµού ειδικά επί των παραπάνω διαφορών, δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης 

των οικείων χρήσεων από την περαίωσή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης 

ορισµένων φορολογικών διαφορών που αφορούν τις ελεγχόµενες χρήσεις και οι οποίες 

επιλύονται ταυτόχρονα µε την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από το 

διενεργούµενο βάσει της απόφασης έλεγχο. 

Σχετικά  µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο επίλυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10, των 

φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούµενο βάσει της απόφασης 

έλεγχο, εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ. ή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, φορολογικές 

διαφορές από καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου, που 

αφορούν µία ή περισσότερες ελεγχόµενες χρήσεις, τότε αναγκαία προϋπόθεση για την 

περαίωση των εν λόγω χρήσεων είναι η ταυτόχρονη επίλυση των σχετικών µε αυτές 

εκκρεµών φορολογικών διαφορών. 

Συνεπώς, η ταυτόχρονη επίλυση των παραπάνω εκκρεµών φορολογικών διαφορών 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση περαίωσης των ελεγχόµενων µε βάση την απόφαση 

χρήσεων, δηλαδή είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση των 

εκκρεµών φορολογικών διαφορών, τότε δεν είναι δυνατή ούτε η επίλυση των διαφορών 

που προέκυψαν από τον διενεργούµενο µε βάση την απόφαση έλεγχο. 

 Η υποχρέωση ταυτόχρονης επίλυσης των εκκρεµών φορολογικών διαφορών αφορά τις 

φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από φύλλα ελέγχου ή πράξεις ή αποφάσεις 

επιβολής προστίµου οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου (π.χ. φύλλα ελέγχου ή 

πράξεις από προσωρινό έλεγχο οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου, πρόστιµα ΚΒΣ 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ



 

34 

 

ή άλλων αντικειµένων κ.λπ.) που εκκρεµούν είτε στη ∆.Ο.Υ. (για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς), είτε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχουν συζητηθεί . Συνεπώς, εκκρεµείς 

καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου οι οποίες εκκρεµούν στο 

∆ιοικητικό Εφετείο ή στο ΣτΕ δεν επηρεάζουν την περαίωση των ελεγµένων µε την 

απόφαση χρήσεων, η οποία µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη των σχετικών 

εκκρεµών φορολογικών διαφορών. 

 Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από  

καταλογιστικές πράξεις που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων που 

αποδίδονται στις ∆.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή µη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης 

ελέγχεται από αυτές. Κατά συνέπεια, τυχόν εκκρεµείς καταλογιστικές πράξεις που 

αφορούν τα προαναφερόµενα αντικείµενα δεν επηρεάζουν την περαίωση των 

ελεγχόµενων µε την απόφαση χρήσεων είτε εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ. είτε σε οποιουδήποτε 

βαθµού δικαστήριο ( ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, ∆ιοικητικό Εφετείο ή ΣτΕ).  

2. Για την επίλυση των πιο πάνω εκκρεµών φορολογικών διαφορών, που 

υποχρεωτικά γίνεται ταυτόχρονα µε την περαίωση των ελεγχόµενων µε την απόφαση 

χρήσεων, εφαρµόζονται ως προς τον περιορισµό των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων 

και προστίµων οι κατά περίπτωση γενικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο 

στον οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση. 

3. Η επίλυση των εκκρεµών φορολογικών διαφορών όλων των προηγούµενων 

περιπτώσεων ενεργείται µε βάση σχετικό αίτηµα του υπόχρεου, το οποίο περιέχεται στην 

αίτηση που υποβάλλεται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10 για την επίλυση των 

φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργούµενο βάσει της απόφασης 

έλεγχο. Μπορεί όµως για τις εκκρεµείς αυτές φορολογικές διαφορές να γίνει και ιδιαίτερη 

αίτηση, η οποία πάντως σε κάθε περίπτωση συνεξετάζεται µε την προαναφερόµενη 

αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Μαζί µε την αίτηση προσκοµίζεται και βεβαίωση 

του αρµόδιου δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµη 

συζητηθεί, καθώς και η ορισθείσα ηµεροµηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί. 

Ευνόητο είναι ότι, εφόσον από την προσκοµισθείσα βεβαίωση προκύπτει ότι η υπόθεση 

έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση εκτελείται η 

πρωτόδικη απόφαση και δεν εµποδίζεται η περαίωση των ελεγµένων µε την απόφαση 

χρήσεων. Επίσης εφόσον έχει ορισθεί ηµεροµηνία συζήτησης, εάν κατά την επίλυση των 

διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο µε την απόφαση προκύπτει ότι η υπόθεση έχει 
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συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου και σε αυτή την περίπτωση δεν εµποδίζεται 

η περαίωση των ελεγµένων µε την απόφαση χρήσεων και  θα εκτελεσθεί η πρωτόδικη 

απόφαση όταν κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 

η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον υπόχρεο 

µε την οποία δηλώνεται εάν έχει συζητηθεί ή όχι η υπόθεση και ότι η σχετική βεβαίωση θα 

προσκοµισθεί άµεσα µε τη χορήγησή της. 

Η εξέταση του αιτήµατος για την επίλυση των εκκρεµών φορολογικών διαφορών γίνεται σε 

κάθε περίπτωση από τα ίδια όργανα που είναι αρµόδια και για την εξέταση της αίτησης 

επίλυσης των φορολογικών διαφορών, που προέκυψαν από τον διενεργούµενο βάσει της 

απόφασης έλεγχο. Σε περίπτωση σύµπτωσης απόψεων των δύο πλευρών, συντάσσεται 

σχετική πράξη επίλυσης της διαφοράς επί του σώµατος της οικείας καταλογιστικής 

πράξης, για την υπογραφή της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα όσα ισχύουν και για την 

επίλυση των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από το διενεργούµενο µε την 

απόφαση έλεγχο.  

4. Αυτονόητο είναι ότι και για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ανάλογα 

οι οδηγίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου 10. 

5. Η επίλυση κατά τα ανωτέρω των εκκρεµών φορολογικών διαφορών επιφέρει 

κατάργηση της τυχόν εκκρεµούς φορολογικής δίκης. Για το σκοπό αυτό προσκοµίζεται στο 

αρµόδιο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, απλό αντίγραφο της πράξης επίλυσης της διαφοράς από 

τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή επικυρωµένο αντίγραφο από τον υπόχρεο. 

6. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται εκκρεµείς φορολογικές 

διαφορές, για τις οποίες προβλέπεται υποχρέωση επίλυσής τους ταυτόχρονα µε την 

περαίωση των ελεγχόµενων µε βάση την απόφαση χρήσεων, αλλά οι διαφορές αυτές 

αφορούν ελεγµένες µε την απόφαση χρήσεις από τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψαν 

διαφορές για κανένα φορολογικό αντικείµενο, τότε πάλι υφίσταται η υποχρέωση επίλυσης 

των εκκρεµών αυτών φορολογικών διαφορών. ∆ιαφορετικά τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

µε την παρούσα απόφαση των αντίστοιχων χρήσεων δεν µπορούν να θεωρηθούν οριστικά 

και τα οικεία ειδικά σηµειώµατα από τα οποία δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές δεν 

επέχουν θέση ειλικρινών φύλλων ελέγχου. Η επίλυση των προαναφερόµενων εκκρεµών 

φορολογικών διαφορών γίνεται µε ιδιαίτερο αίτηµα του υπόχρεου το οποίο υποβάλλεται 

εντός πέντε ηµερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης του προϊσταµένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας  
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Συνεπώς, και στις παραπάνω περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η επίλυση των εκκρεµών 

φορολογικών διαφορών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση επίλυσης, διαφορετικά για τις 

υποθέσεις αυτές εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της 

απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

EΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΙ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 1021681/1120/ΠΟΛ 1037/2005 Α.Υ.Ο.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι ο ειδικός τρόπος επίλυσης των 

διαφορών που ισχύει για τις φορολογικές διαφορές υποθέσεων που ελέγχονται µε την 

απόφαση, ισχύει για λόγους ισονοµίας και για τις φορολογικές διαφορές υποθέσεων που  

εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου της άνω απόφασης, καθώς επίσης και για υποθέσεις 

οι οποίες, είτε έχουν ήδη ελεγχθεί µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ. 

1037/2005 κατά τη δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και οι 

σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκκρεµούν στην ελεγκτική αρχή που τις εξέδωσε για 

διοικητική επίλυση της διαφοράς, είτε κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία έχει εκδοθεί εντολή 

τακτικού ελέγχου βάσει της προαναφερόµενης απόφασης ΠΟΛ. 1037/2005 και έχει γίνει 

έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων). 

Επίσης µε τις ίδιες διατάξεις ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του πιο πάνω ειδικού 

τρόπου επίλυσης φορολογικών διαφορών επί των ανωτέρω υποθέσεων, καθώς και η 

ακολουθούµενη σχετική διαδικασία. 

Σχετικά µε τις διατάξεις αυτές παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

1.Τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10, καθώς επίσης και 

των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της απόφασης, σχετικά 

µε την επίλυση των φορολογικών διαφορών υποθέσεων που ελέγχονται κατά τον 

προβλεπόµενο από την απόφαση τρόπο, εφαρµόζονται ανάλογα και κατά τη 

διενεργούµενη διοικητική επίλυση των διαφορών, στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 

70 του Κ.Φ.Ε. και των παραγράφων  1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

επί υποθέσεων οι οποίες σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης  
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εξαιρούνται από τον προβλεπόµενο από την απόφαση τρόπο ελέγχου και ελέγχονται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, µε τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 

1021681/1120/ΠΟΛ1037/2005. 

Για να εφαρµοσθούν οι ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 της απόφασης, 

σχετικά µε τον ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών επί υποθέσεων οι 

οποίες εξαιρούνται από τον προβλεπόµενο από την απόφαση τρόπο ελέγχου πρέπει να 

πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Η επίλυση των διαφορών πρέπει να γίνει για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις ή και 

για µερικές µόνο από αυτές, υποχρεωτικά όµως συνεχόµενες αρχής γενοµένης από την 

πρώτη ανέλεγκτη( σχετικές οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 της απόφασης). 

β) Πρέπει να γίνει επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που 

προέκυψαν για κάθε χρήση, καθώς και ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεµών 

φορολογικών διαφορών που αφορούν την ίδια χρήση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 

της απόφασης (σχετικές οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 της απόφασης). 

γ) Η επίλυση των διαφορών πρέπει να γίνει στο πλαίσιο διοικητικού συµβιβασµού 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 

2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Φ.Π.Α. και όχι δικαστικού συµβιβασµού 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. και τις διατάξεις της παραγράφου 5 

του άρθρου 52 του Κώδικα Φ.Π.Α.  

Σηµειώνεται ότι για τις εξαιρούµενες υποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 

απόφασης(ΠΟΛ. 1072/2011), εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και 

επιτευχθεί διοικητική επίλυση των διαφορών, για τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των 

οφειλόµενων ποσών εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο. 

1021681/1120/ΠΟΛ1037/2005. 

Σε περίπτωση όµως που δεν πληρούνται µία ή και περισσότερες από τις 

προαναφερόµενες προϋποθέσεις, ή πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν 

επιτευχθεί διοικητική επίλυση των διαφορών, για τις προαναφερόµενες υποθέσεις, δεν 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της απόφασης σχετικά µε 

τον ειδικό τρόπο επίλυσης των διαφορών αλλά τα οριζόµενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 

1021681/1120/ΠΟΛ1037/2005. 
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2. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω επίλυση των φορολογικών διαφορών  

διενεργείται από τα αρµόδια σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όργανα (Επιτροπή του 

άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. κ.λπ.)και όχι από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 4, του 

άρθρου 10 της απόφασης. 

Εφόσον, όµως,  για τις ελεγχθείσες χρήσεις υφίστανται εκκρεµείς καταλογιστικές πράξεις 

από τις οριζόµενες στο άρθρο 11, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 

5 του άρθρου αυτού, µε τις οποίες ορίζεται το καθεστώς επίλυσης των σχετικών µε τις εν 

λόγω πράξεις φορολογικών διαφορών. Στις περιπτώσεις αυτές η επίλυση των εκκρεµών 

διαφορών γίνεται µε βάση σχετικό αίτηµα του υπόχρεου που περιέχεται στην 

υποβαλλόµενη κατά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. πρόταση διοικητικής επίλυσης των διαφορών 

του τακτικού ελέγχου ή µε βάση ιδιαίτερο αίτηµα, το οποίο σε κάθε περίπτωση 

συνεξετάζεται µε την παραπάνω πρόταση από τα αρµόδια προς τούτο όργανα. Ειδικά στις 

περιπτώσεις υποθέσεων που ελέγχονται µε τακτικό έλεγχο από τα ελεγκτικά κέντρα 

(∆.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ), για τις οποίες υφίστανται εκκρεµείς καταλογιστικές πράξεις του άρθρου 11, 

η επίλυση των εκκρεµών φορολογικών διαφορών θα γίνεται από τα συγκεκριµένα όργανα 

που είναι προς τούτο αρµόδια, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι διαφορετικά από τα 

όργανα που είναι αρµόδια για την επίλυση των διαφορών του τακτικού ελέγχου. Είναι 

όµως ευνόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των 

δύο οργάνων, ώστε να εξακριβώνεται ότι πριν από την επίλυση των φορολογικών 

διαφορών του τακτικού ελέγχου, προηγήθηκε η επίλυση και των φορολογικών διαφόρων, 

οι οποίες προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις του άρθρου 11, οι οποίες σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο  τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της απόφασης 

πρέπει υποχρεωτικά επίσης να επιλυθούν. 

      3. Επί υποθέσεων για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα 

οριζόµενα από την 1021681/1120/ΠΟΛ1037/2005 Α.Υ.Ο.Ο. και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά 

τη δηµοσίευση της απόφασης (12-4-2011) τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρµογή ο 

τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από την 

προαναφερόµενη απόφαση (ΠΟΛ.1037/2005). 

Εξαιρετικά, η ΠΟΛ. 1037/2005 συνεχίζει να ισχύει για υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη 

εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου µε βάση την απόφαση αυτή και κατά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της νέας απόφασης(12-4-2011) έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των 

βιβλίων και των στοιχείων). 
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 Συνεπώς, για εκείνες από τις προαναφερόµενες υποθέσεις οι οποίες υπάγονται στον 

τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της νέας απόφασης ΠΟΛ. 1072/2011, για τις οποίες είχαν 

µεν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου, αλλά δεν είχε γίνει θεώρηση των τηρηθέντων 

βιβλίων και στοιχείων µέχρι την 12-4-2011, εφαρµόζεται πλέον ο τρόπος και η διαδικασία 

ελέγχου της νέας απόφασης ΠΟΛ. 1072/2011 .Στις περιπτώσεις αυτές σκόπιµο είναι να 

εκδίδονται νέες εντολές ελέγχου οι οποίες αντικαθιστούν τις παλαιές εντολές. 

Για τις ως άνω υποθέσεις για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της νέας 

απόφασης έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου βάσει της ΠΟΛ. 1037/2005 και έχει γίνει έναρξη 

του ελέγχου ( θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων), ως προς τρόπο και τη διαδικασία 

επίλυσης των φορολογικών διαφορών ισχύουν οι οδηγίες των προηγούµενων 

παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και περαιτέρω, για τον τρόπο βεβαίωσης και 

καταβολής του συνόλου των βάσει συµβιβασµού ποσών εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο 

παρακάτω  άρθρο 14. 

 4. Επίσης, σε περιπτώσεις υποθέσεων ελεγµένων µε τις διατάξεις της απόφασης 

ΠΟΛ. 1037/2005 για τις οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί και έχουν 

καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και δεν έχουν κοινοποιηθεί ή 

έχουν κοινοποιηθεί κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (12.4.2001), αλλά δεν έχει παρέλθει κατά την ηµέρα αυτή η προθεσµία 

υποβολής αιτήµατος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 

του ν. 2238/1994 και 52 του ν. 2859/2000 ή δεν έχουν ακόµη εξετασθεί οι τυχόν 

υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί και περαιτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις 

αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών οι 

οδηγίες των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2  του παρόντος άρθρου. Περαιτέρω, για 

τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής του συνόλου των βάσει συµβιβασµού ποσών 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο παρακάτω άρθρο 14. 

5. Σε περίπτωση ,όµως, που για τις υποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων 3 

και 4  δεν πληρούνται µία ή και περισσότερες από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις 

των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ή πληρούνται οι 

παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση των  διαφορών, επί των 

υποθέσεων αυτών, δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της 
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απόφασης σχετικά µε τον ειδικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και ο προβλεπόµενος από 

τις διατάξεις του παρακάτω άρθρου 14 τρόπος βεβαίωσης και καταβολής του συνόλου των 

βάσει συµβιβασµού ποσών, αλλά τα οριζόµενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 

1021681/1120/ΠΟΛ.1037/2005. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου παρέχουµε τις 

ακόλουθες διευκρινήσεις: 

1. Mε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και της παραγράφου 3 του άρθρου 

49 του Κώδικα Φ.Π.Α. περί έκδοσης συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων 

ανάλογα µε τη φορολογία , καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα 

Φ.Π.Α. περί έκδοσης µερικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επίσης ανάλογα µε τη 

φορολογία, σε περίπτωση που ο προσδιορισµός της συνολικής φορολογητέας ύλης είναι 

δυσχερής, εφαρµόζονται και για τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται, βάσει των 

διατάξεων της απόφασης. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι επί ελεγµένων µε την απόφαση 

χρήσεων, ο έλεγχος επεκτείνεται στις ελεγκτικές επαληθεύσεις της 1021681/1120/ΠΟΛ. 

1037/2005 Α.Υ.Ο.Ο. και εφαρµόζονται ως προς τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και 

τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων τα οριζόµενα στην 

προαναφερόµενη απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005, εφόσον: 

α) ∆εν υποβληθεί από τον υπόχρεο αίτηση µε πρόταση επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών εντός της προθεσµίας των πέντε ηµερών, που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 

10 της απόφασης.  

β) Υποβληθεί τέτοια αίτηση, αλλά για µία ή περισσότερες χρήσεις δεν επέλθει 

επίλυση όλων γενικά των φορολογικών διαφορών κάθε χρήσης, κατά τα οριζόµενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 δηλαδή, δεν επιλυθεί για κάθε χρήση 

το σύνολο των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον τρόπο και τη διαδικασία 
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ελέγχου  της απόφασης, καθώς και οι τυχόν εκκρεµείς φορολογικές διαφορές κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 11 της απόφασης. 

γ) Υποβληθεί αίτηση αλλά δεν τηρηθούν και οι λοιπές προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10, δηλαδή δεν 

περαιωθούν όλες οι χρήσεις ή και µερικές από αυτές υποχρεωτικά όµως συνεχόµενες, 

αρχής γενοµένης από την παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση 

που τηρηθεί η προαναφερόµενη προϋπόθεση πρέπει ταυτόχρονα να επιλυθεί το σύνολο 

των φορολογικών διαφορών που αφορούν τις περαιούµενες χρήσεις 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκκρεµών φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 11 της απόφασης. 

Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή της προαναφερόµενης αίτησης, εφόσον 

πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόµενες προϋποθέσεις και ο υπόχρεος εντός της 

προθεσµίας υποβολής της αίτησης αποδεχθεί το σύνολο των φορολογικών διαφορών 

όπως προκύπτουν από τον έλεγχο και υπογράψει τα σχετικά πρακτικά επί των ειδικών 

σηµειωµάτων και τις σχετικές πράξεις επίλυσης των διαφορών επί των καταλογιστικών 

πράξεων εντός της ίδιας προθεσµίας. 

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι και τα λοιπά εισοδήµατα από 

άλλες πηγές πέραν της άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας ( εισοδήµατα από 

εκµίσθωση ακινήτων, κ.λπ), που αφορούν ελεγχόµενες µε την απόφαση εκκρεµείς 

υποθέσεις επιτηδευµατιών, ελέγχονται κατά τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις 

ταυτόχρονα µε τα εισοδήµατα από την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Στις 

περιπτώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία 

επισυνάπτεται στο ειδικό σηµείωµα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 για τη φορολογία 

εισοδήµατος και τον Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση που δεν προέκυψαν διαφορές στην 

προαναφερόµενη έκθεση ελέγχου αναγράφεται ότι ελέγχθηκαν και αυτές οι πηγές και δεν 

προέκυψαν διαφορές. 

Περαιτέρω, εφόσον επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο της 

απόφασης για όλες τις πηγές των εισοδηµάτων, εκδίδεται ενιαία καταλογιστική πράξη, 

στην οποία περιλαµβάνονται τα εισοδήµατα από όλες τις πηγές και κατά την επίλυση της 

διαφοράς για τα εισοδήµατα από την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της απόφασης, και για τα 

λοιπά εισοδήµατα οι ισχύουσες γενικές διατάξεις. 
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Επίσης εφόσον επιτευχθεί κατά τα προαναφερόµενα διοικητική επίλυσης της διαφοράς, 

για τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των φόρων κατά τα οριζόµενα στο επόµενο 

άρθρο 14, λαµβάνεται υπόψη η προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις βάσει συµβιβασµού 

συνολική οφειλή από όλες τις πηγές εισοδηµάτων του επιτηδευµατία. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής 

των φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που αφορούν τις υποθέσεις που 

περαιώνονται και τις φορολογικές διαφορές που επιλύονται µε βάση την απόφαση.  

Σχετικά µε τις διατάξεις αυτές διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι για τις ελεγχθείσες µε βάση την 

απόφαση υποθέσεις, για τις οποίες επέρχεται διοικητική επίλυση όλων ανεξαιρέτως  των 

φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο, επί των ποσών φόρων, τελών, 

εισφορών και προστίµων που προκύπτουν από την επίλυση των διαφορών, µε την 

επιφύλαξη των οριζόµενων στην παρακάτω παράγραφο 3, καταβάλλεται συγχρόνως µε 

την επίλυση των διαφορών ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις 

∆.Ο.Υ. ηµερών το προβλεπόµενο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν.2523/97 

ανά πράξη ποσό ανατρεπόµενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση 

µη εµπρόθεσµης καταβολής. Σηµειώνεται ότι η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ως ποσού 

έστω και για µία καταλογιστική πράξη για την οποία επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της 

διαφοράς, επιφέρει την ανατροπή της περαίωσης όλων των φορολογικών αντικειµένων 

της χρήσης αυτής. 

     Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξάρτητα από το είδος της φορολογίας, βεβαιώνονται και 

καταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συµβιβασµού για όλες 

τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των 

φορολογικών διαφορών, ως εξής : 

α. Σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες 

τις φορολογίες  είναι µέχρι και 25.000 ευρώ. 

β. Σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για 

όλες  τις φορολογίες είναι πάνω από 25.000 χιλιάδες ευρώ και µέχρι 50.000 ευρώ. 

γ. Σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή 

για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 χιλιάδες ευρώ και µέχρι 100.000 ευρώ. 
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δ. Σε τριάντα (30) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες 

τις φορολογίες είναι πάνω από 100.000 και µέχρι 150.000 ευρώ. 

ε. Σε τριάντα έξι (36) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για 

όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια 

(300) ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο προαναφερόµενος κατά περίπτωση αριθµός δόσεων µε κατώτερο 

ποσό δόσης, εκτός από την τελευταία τα 300 ευρώ, εφαρµόζεται ανά πράξη, δηλαδή για 

το υπόλοιπο ποσό της προκύπτουσας για κάθε πράξη βάσει συµβιβασµού οφειλής και όχι 

επί του συνόλου των υπόλοιπων ποσών όλων των πράξεων  και σε κάθε περίπτωση ο 

ανά πράξη αριθµός δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των δόσεων που 

προκύπτει κατά τα ανωτέρω επί του συνόλου της βάση συµβιβασµού οφειλής για όλες τις 

φορολογίες και χρήσεις. 

    Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν και τα οφειλόµενα ποσά τα οποία προκύπτουν 

από την επίλυση των διαφορών επί υποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 

του άρθρου 12 της απόφασης, δηλαδή επί υποθέσεων για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της απόφασης έχει γίνει έναρξη του ελέγχου βάσει της Α.Υ.Ο.Ο.ΠΟΛ 

1037/2005, καθώς και επί υποθέσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της 

απόφασης. 

      2. Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών του άρθρου 

11, βεβαιώνονται και καταβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις κατά περίπτωση 

οικείες διατάξεις. 

      3. Σε περίπτωση που επί υποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  

επιλύονται φορολογικές διαφορές περισσότερων της µίας χρήσεων, τότε ο παρανοµαστής 

του κλάσµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του 

ν. 2523/1997 προσαυξάνεται µε τον αριθµό των περαιούµενων χρήσεων, και το κλάσµα 

που προκύπτει δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ενός δεκάτου (1/10) (π.χ. εάν περαιωθεί 

µια χρήση το κλάσµα παραµένει ως έχει (1/5) , εάν περαιωθούν δύο χρήσεις γίνεται (1/7), 

και αν περαιωθούν 7 χρήσεις 1/10 καθώς το προκύπτον κλάσµα δεν µπορεί να υπερβεί το 

1/10). 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου, θα αποσταλούν µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στις ελεγκτικές υπηρεσίες, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του 

άρθρο 2 της απόφασης, επιλεγείσες προς έλεγχο υποθέσεις µέσω του Ο.Π.Σ.Ε.Υ. 

(ΕLENXIS). Οι υποθέσεις αυτές θα είναι ταξινοµηµένες σύµφωνα µε το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων και θα παρέχονται µεταξύ άλλων και πληροφορίες ελεγκτικού 

ενδιαφέροντος. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην παρακολούθηση των αποτελεσµάτων ελέγχου από 

την εφαρµογή της απόφασης. 

    Για το σκοπό αυτό το βιβλίο καταχώρησης ειδικών σηµειωµάτων µέσα από την 

εφαρµογή «∆ιαχείριση Εντολών Ελέγχου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://10.16.5.21) 

της ∆/νσης Ελέγχου θα ενηµερώνεται άµεσα µε την έκδοση των σχετικών σηµειωµάτων 

του άρθρου 9 της απόφασης . 

Επίσης το τηρούµενο στην ίδια πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση βιβλίο 

µετεγγραφής δηλώσεων, θα ενηµερώνεται άµεσα µε την περαίωση κάθε υπόθεσης. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                           O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

  

                                                                                                 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλες οι ∆.Ο.Υ. 

2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές 

2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. 

3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 11), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ.10 έως 17), 

ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7 ) ΚΒ’ και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12) 

4. Συµβούλιο της Επικρατείας 

5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 

6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα 

7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων  

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων 

5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε. 

6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ. 

Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. Κληροδοτηµάτων 

7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και ∆ιοικ. 

Υποστήριξης 

8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.) 

9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ ( ∆30)  

10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα) 

11. Μ.Ε.Τ.Α. 

12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.) 

13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)  
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