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ΘΕΜΑ: Οδηγίερ για ηην ενηαηικοποίηζη ηων πποζωπινών θοπολογικών ελέγσων και επιηάσςνζη
διαδικαζιών έκδοζηρ αποθάζεων επιβολήρ πποζηίμος Κ.Β.Σ. και λοιπών καηαλογιζηικών ππάξεων.
Α. Ενηαηικοποίηζη πποζωπινών Φοπολογικών ελέγσων
ρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθώλ ειέγρσλ θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ εγθπθιίσλ θαη δηαηαγώλ,
ελόςεη θαη ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηνπ πξνζσξηλνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
Γεδνκέλεο ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ από όιεο ηηο ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο, δόζεθαλ ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο κε ηελ εγθύθιην ΠΟΛ.1154/18.12.2009 θαη
επηζεκάλζεθε όηη θάζε ειεγθηηθή ππεξεζία είλαη αλαγθαίν λα θάλεη ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό ησλ
ειέγρσλ πνπ απηή ζα πξαγκαηνπνηήζεη.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ εγθύθιην ΠΟΛ.1012/1.2.2010, δεηήζεθε από θάζε ειεγθηηθή ππεξεζία λα
θαηαξηίζεη εηήζην ζρέδην ειέγρνπ έηνπο 2010 αλά εκεξνινγηαθό ηξίκελν θαη ζπλνιηθά γηα όιν ην έηνο, κε
βάζε ηηο ειεγθηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ θαη εληνιώλ ζαο γλσξίδνπκε όηη γηα δηάζηεκα δύν (2) κελώλ από
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο νιόθιεξνο ν ειεγθηηθόο κεραληζκόο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ
(Γ.Δ.Κ. θαη Π.Δ.Κ,) ζα απαζρνιεζεί αποκλειζηικά ζηε δηελέξγεηα πξνζσξηλώλ ειέγρσλ Φ.Π.Α. πνπ ζα
αθνξνύλ Φνξνινγηθέο πεξηόδνπο από 1/1/2010 θαη κεηά. Πξνο ηνύην, ζε θάζε Γ.Ο.Τ., κε επζύλε ηνπ
Πξντζηακέλνπ απηήο, λα θαηαβιεζεί ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε όινπ ηνπ δηαζέζηκνπ
πξνζσπηθνύ πνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα αζρνιεζεί κε ηνπο ελ ιόγσ ειέγρνπο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη
θαηά ηεθκήξην νη έιεγρνη απηνί δελ απαηηνύλ πξνρσξεκέλεο ειεγθηηθέο γλώζεηο, κε ηνλ νξηζκό
ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο κε ην έξγν απηό. Οη ελ ιόγσ ππάιιεινη, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, ζα δηελεξγνύλ θαη ζα νινθιεξώλνπλ (κε ηε ζύληαμε θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ), δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ ειέγρνπο εκεξεζίσο αλ πξόθεηηαη γηα βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ K.B. θαη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ έιεγρν εκεξεζίσο αλ πξόθεηηαη γηα βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..
ρεηηθέο αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο γηα ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλώλ ειέγρσλ έρνπλ ήδε δνζεί κε ηελ
πξναλαθεξόκελε εγθύθιην ΠΟΛ.1154/18.12.2009.
Δηδηθόηεξα, από ηηο Γ.Ο.Τ. ζα δηελεξγείηαη έξεπλα, είηε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ δηελεξγνύκελσλ
δηαζηαπξώζεσλ θαη ινηπώλ ελ γέλεη ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από ηε Γ,Γ.Π., θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ
TAXIS είηε κέζσ ησλ ίδησλ ησλ ηεξνύκελσλ αξρείσλ ηεο θάζε Γ.Ο.Τ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί δηαπηζησζεί πνηεο επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ ελδερνκέλσο πεξηνδηθέο δειώζεηο Φ.Π.Α., γηα κηα ή
πεξηζζόηεξεο από ηηο αλσηέξσ θνξνινγηθέο πεξηόδνπο (ζεκεηώλεηαη όηη κε ππνβνιή ζπληζηά θαη ε ππνβνιή

δήισζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ρσξίο όκσο παξάιιειε άκεζε θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ κέζσ ηξαπεδηθνύ
ινγαξηαζκνύ.) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί δειώζεηο, ζα θαιείηαη ν
ππόρξενο ηειεθσληθά, όπσο εληόο πξνζεζκίαο πέληε - (5). εκεξώλ πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο δειώλεηο θαη θαηαβάιεη ηνλ αλαινγνύληα θόξν κεηά ησλ λνκίκσλ πξόζζεησλ θόξσλ
ή ηνπ επηβιεζνύλ νη ινηπέο θπξώζεηο, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
Δάλ όλησο ππνβιεζνύλ νη .πξναλαθεξόκελεο, δειώζεηο,, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρεηηθώλ πξόζζεησλ
θόξσλ ή πξνζηίκσλ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3610/2007.
Δηδηθά.ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο δελ ζα πξνεγείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο εληνιήο ειέγρνπ, ζα
επηδίδεηαη όκσο ζηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν ή ζε άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, θαηά ηελ
πξνζέιεπζε ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ, θαη πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ, ε πξνβιεπόκελε από ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο ηνπ λ.3610/2007.Πξόζθιεζε, ε νπνία, πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζαθήο σο πξνο ην θνξνινγηθό
αληηθείκελν, ηε θνξνινγηθή πεξίνδν θιπ.
Αλ ν ππόρξενο πνπ πξνζθιήζεθε δελ ππνβάιεη ηηο θαηά πεξίπησζε δειώζεηο κέζα ζηελ αλσηέξσ
πξνζεζκία, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ ζα εθδίδεη άκεζα ζρεηηθή εληνιή .πξνζσξηλνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηηο ππνζέζεηο εθείλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Γ.Ο.Τ.,
όπσο ε αξκνδηόηεηα απηή πξνβιέπεηαη βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ησλ Γ.Ο.Τ. (Γ.Ο.Τ. Α' ηάμεο κε ππνδηεύζπλζε
ειέγρνπ, Γ.Ο.Τ. Α' ηάμεο ρσξίο ππνδηεύζπλζε ειέγρνπ, Γ.Ο.Τ. Β' ηάμεο), ζύκθσλα θαη κε ηελ κε
αξηζ.1085068/4794/ΓΔ-Β/5.9.2007 Α.Τ.Ο.Ο, (Φ,Δ.Κ. 1843Β712-09-07).
εκεηώλεηαη όηη ήδε έρνπλ απνζηαιεί από ηε Γ.Γ.Π., ζηηο Γ.Ο.Τ. θαηαζηάζεηο (ζε κνξθή αξρείσλ excel) ν
ελεξγώλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ηεξνύλ βηβιία Α' ή Β' ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ππέβαιιαλ
εθθαζαξηζηηθέο δειώζεηο Φ.Π.Α. γηα ηα έηε (ρξήζεηο) 2008 ή 2009 ή θαη γηα ηα δύν απηά έηε, αιιά δελ
ππέβαιιαλ έζησ θαη κηα πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α από απηέο πνπ όθεηιαλ λα ππνβάιινπλ γηα ηηο
θνξνινγηθέο πεξηόδνπο από 1/1/2010 έσο 30/6/2010.
Η αλαδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θεληξηθή βάζε ηεο Γ.Γ.Π.. έγηλε γηα κελ ηα βηβιία Γ θαηεγνξίαο
ηνπ Κ.Β. ζηηο 6/9/2010, γηα δε ηα βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηηο 7/9/2010.
πλεπώο, νη πην πάλσ ήδε απνζηαιείζεο θαηαζηάζεηο επηβάιιεηαη όπσο αμηνπνηεζνύλ ζην κέγηζην
βαζκό από ηηο Γ.Ο.Τ. ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηε Γ.Γ.Π.. ζα απνζηαινύλ άηππεο πξνζθιήζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ
ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ.
Δπί απηνύ δηεπθξηλίδεηαη ζρεηηθώο όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. θαηόπηλ ησλ
αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ ζα γίλεηαη επηβεβαίσζε όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιόγσ θαηαζηάζεηο θαη δελ
έρεη ππνβιεζεί δήισζε θαη θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ θαη γηα απηέο ηα σο άλσ αλαθεξόκελα σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3610/2007 θαη ηελ αθνινπζνύκελε δηαδηθαζία (επίδνζεο ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ θιπ.).
Σα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ ζα απνζηαινύλ από ηε Γ.Γ.Π.. θαη ζηα Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ. θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ,Κ. ζα παξαζρεζνύλ ηα ζηνηρεία θαη ινηπά δεδνκέλα ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιόγσ θαηαζηάζεηο αξκνδηόηεηαο ησλ Γ.Ο.Τ. εθείλσλ πνπ
αλήθνπλ ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηά ηνπ.
ηε ζπλέρεηα, θάζε Π.Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ, Θα πξέπεη άκεζα λα πξνζδηνξίζεη ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ είλαη
Διεγθηηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ θαη λα ηηο γλσζηνπνηήζεη ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Γ.Ο.Τ., ώζηε νη
επηρεηξήζεηο απηέο λα κελ θιεζνύλ ηειεθσληθά 75 από ηηο Γ.Ο.Τ., θαζόζνλ ζα θιεζνύλ από ηα ίδηα ηα
Π,Δ.Κ. θαη Γ.Δ.Κ. πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. , γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ
δειώζεσλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.

Με κέξηκλα ησλ Πξντζηάκελσλ ησλ Π.Δ,Κ. θαη Γ.Δ.Κ. ζα δηαπηζηώλεηαη αλ ππνβιήζεθαλ νη ζρεηηθέο
δειώζεηο ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Γ.Ο.Τ, θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηα Διεγθηηθά θέληξα ζα
επηιακβάλνληαη άκεζα ηνπ πξνζσξηλνύ ειέγρνπ θαηά ηα πξναλαθεξόκελα .
Δπλόεην βεβαίσο είλαη όηη πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ κε ππνβνιήο δειώζεσλ, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα
Διεγθηηθά Κέληξα δύλαληαη λα επηιεθζνύλ θαη πεξηπηώζεσλ αλαθξηβνύο ππνβνιήο δειώζεσλ γηα ηηο ίδηεο
πάληα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο από 1/1/2010 θαη κεηά.
Δπηζεκαίλεηαη, όκσο, όηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο αλαθξηβώλ δειώζεσλ, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο
επηβάιιεηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο ζηνρεπκέλεο, κε ηελ έλλνηα όηη νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα ζα
επηιακβάλνληαη θαηά ην δπλαηόλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο κε βάζε ηα ηεξνύκελα αξρείν ηνπο ε αλαθξίβεηα
είλαη πξνθαλήο ή ζρεδόλ πξνθαλήο, γηα ηελ απνθπγή αζηνρηώλ.
Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη όηη θαη ζηηο ελ ιόγσ εηδηθά πεξηπηώζεηο πξνθαλώο ή ζρεδόλ πξνθαλώο
αλαθξηβώλ δειώζεσλ κε βάζε ηα ηεξνύκελα αξρεία ησλ ππεξεζηώλ, ζα πξνεγείηαη ηειεθσληθή θιήζε ηεο
επηρείξεζεο, εθαξκνδόκελσλ αλάινγα όισλ όζσλ αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ππνβνιήο
δειώζεσλ (εθαξκνγή δηαηάμεσλ άξζ. 4 λ. 3610/2007 επί αληαπόθξηζεο, επίδνζε ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξηλ
ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ, έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ επί κε αληαπόθξηζεο θιπ.). '
Δπίζεο, από ηε Γηεύζπλζε Διέγρνπ ζα απνζηαινύλ ζε όιεο ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα ηα Έιεγθηηθά Κέληξα
πίλαθεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ηελ Κ.Τ. ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη εκθαλίδνπλ αλα Γ.Ο.Τ. ηε κεηαβνιή ησλ
εζόδσλ Φ.ΠΑ κε βάζε ηηο ππνβιεζείζεο πεξηνδηθέο δειώζεηο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/1-31/7 ηνπ έηνπο
2010 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2009. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ επίζεο λα
αμηνπνηεζνύλ ζην πιαίζην ησλ εληειιόκελσλ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζσξηλώλ ειέγρσλ.
Σηα ηελ ηαρύηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο δηελέξγεηαο ησλ σο άλσ πξνζσξηλώλ :ειέγρσλ, κε
κέξηκλα θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Πξντζηακέλσλ, ησλ Τπνδηεπζπληώλ Διέγρνπ θαη ησλ Δπνπηώλ ησλ
Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ ζα αθνινπζείηαη ε ηαρύηεξε δπλαηή δηαδηθαζία, εθαξκνδόκελσλ
όκσο θαη αθνινπζνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε όισλ όζσλ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία (π.ρ.
ζπλνπηηθέο θαηά ην δπλαηόλ αιιά ηεθκεξησκέλεο εθζέζεηο ειέγρνπ, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
ππνδεηγκάησλ θιπ.).
εκεηώλεηαη όηη εηδηθά ζε όηη αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απνηειεζκάησλ όισλ ησλ πην πάλσ
ελεξγεηώλ ησλ Γ.Ο.Τ, θαη ησλ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ θαηά ηα αλσηέξσ
απεζηάιεζαλ από ηε Γ.Γ.Π.Δ. κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππέβαιαλ δειώζεηο, έρεη ήδε αλαπηπρζεί εηδηθή
εθαξκνγή από ηε Γ.Γ.Π. ζην δηθηπαθό ηόπν http://10.30.6.20. γηα ηελ νπνία ζα ζαο ζηαινύλ ζρεηηθέο
νδεγίεο ρξήζεο επίζεο από ηε Γ.Γ.Π..
πλεπώο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα δελ ζα γίλεηαη πιένλ ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο
«ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Φ.Π.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ - ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΏΠΩΝ» ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ
(http://10.16,5.31). δηεπθξηλίδεηαη σζηόζν όηη ηόζν ηα ελ ιόγσ απνηειέζκαηα όζν επίζεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ελ γέλεη ινηπώλ ελεξγεηώλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη
κε ηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο ηεο Γ.Γ.Π.. (π.ρ, ινηπέο πεξηπηώζεηο κε ππνβνιήο δειώζεσλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα κελόο Ινπιίνπ 2010 επί Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. βηβιίσλ, πεξηπηώζεηο αλαθξηβώλ δειώζεσλ
θιπ.) ζα ζπλερίζνπλ λα θαηαρσξνύληαη αλειιηπώο θαη επαθξηβώο ζηηο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο π\ο Γ/λζεο
Διέγρνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν http://10.16.5.21. γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ειεγθηηθώλ απνηειεζκάησλ.
Σνλίδεηαη, ηέινο, όηη όιεο νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα ζα πξέπεη, κε επζύλε ησλ Πξντζηακέλσλ
απηώλ, λα θαηαρσξήζνπλ άκεζα, εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο, ζην site ηεο
Γηεύζπλζεο Διέγρνπ (http://10.16.5.21) θαη ζηελ εθαξκνγή «ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ», ηα νλόκαηα ησλ
ειεγθηώλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηνπο αλσηέξσ πξνζσξηλνύο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο, κε θαηαρώξεζε θαη
ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ απηώλ.
Β. Επιηάσςνζη διαδικαζιών έκδοζηρ Αποθάζεων Επιβολήρ Πποζηίμος Κ,Β.Σ. και λοιπών
καηαλογιζηικών ππάξεων.

Δίλαη απηνλόεην όηη κε ηελ παξαιαβή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ Κ,Β.. από ηηο ππεξεζίεο ηνπ .Γ.Ο.Δ ζα
πξέπεη λα εθδίδνληαη ην ηαρύηεξν νη νηθείεο Απνθάζεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.) θαη λα αθνινπζεί ε
πεξαηηέξσ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία (θνηλνπνίεζε καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ θ.ιπ.).
ρεηηθέο νδεγίεο δόζεθαλ θαη κε ηελ εγθύθιην ΠΟΛ.1154/18.12.2009, κε ηελ νπνία ηνλίζηεθε όηη νη
Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη άκεζα λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β..,
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηηο εθζέζεηο ηεο ΤΠ.Δ.Δ. θαη ησλ Δηδηθώλ πλεξγείσλ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ
πνπ ηπρόλ εθθξεκνύλ ζε απηέο.
Καηόπηλ απηώλ νη Γ.Ο.Τ όιεο ηεο ρώξαο θαινύληαη λα εξεπλήζνπλ, κε βάζε ηα πθηζηάκελα αξρεία
ηνπο, αλ γηα παξαιεθζείζεο γεληθώο εθζέζεηο Κ.Β.. από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ .Γ.Ο.Δ. ή ηεο πξώελ ΤΠ,Δ.Δ.
ή ηα πξώελ Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ δελ έρνπλ εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί νη νηθείεο Α.Δ.Π., ππνβάιινληαο
πξνο ηνύην εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο αξκόδηεο
(πεξηθεξεηαθέο) Γ/λζεηο Οηθ. Δπηζεώξεζεο, πνπ ππάγνληαη, ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα θαησηέξσ
πεξηγξαθόκελα ζηνηρεία αλα Γ.Ο.Τ., όπσο απηά πθίζηαλην θαηά ηελ 31/12/2009 θαη θαηά ηελ 31/8/2010,
ρσξηζηά γηα θάζε κηα από ηηο εκεξνκελίεο απηέο.
Αξηζκόο εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ εθθξεκνύζαλ ζε θάζε κηα από ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο (31/12/09 θαη
31/8/10) γηα ηηο νπνίεο:
α. δελ είρε εθδνζεί Α.Δ.Π.
β. είρε εθδνζεί Α.Δ.Π αιιά δελ είρε θνηλνπνηεζεί (επηζπλάπηνληαη ζρεηηθνί Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ)
ηα αλσηέξσ ππνβαιιόκελα ζηνηρεία 6α γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο α' θαη β' ησλ εηώλ εληόο
ησλ νπνίσλ πεξηήιζαλ ζηε Γ.Ο.Τ. νη νηθείεο εθθξεκείο εθζέζεηο ειέγρνπ.
Δηδηθόηεξα, νη Γ.Ο.Τ. ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο ζρεηηθνύο επηζπλαπηόκελνπο πίλαθεο κε ηα
δεηνύκελα ζηνηρεία θαη λα ππνβάιινπλ απηνύο, αξκνδίσο, ζηελ θαηά πεξίπησζε επνπηεύνπζα
(πεξηθεξεηαθή) Γ/λζε Οηθ. Δπηζεώξεζεο.
ηε ζπλέρεηα θάζε (πεξηθεξεηαθή) Γ/λζε Οηθ. Δπηζεώξεζεο ζα ππνβάιεη ζηε Γ/λζε Δπηζεώξεζεο
Τπεξεζηώλ «πγθεληξσηηθό Πίλαθα» (ΙΙΙ) κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία όισλ ησλ Γ.Ο.Τ. αξκνδηόηεηαο ηεο,
εληόο δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηελ παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ, ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα
πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία αλά Γ.Ο.Τ..
Δπηζεκαίλεηαη όηη δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ άκεζε έθδνζε ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθώλ
πξάμεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ, θαζώο θαη ζηελ πεξαηηέξσ άκεζε
θνηλνπνίεζε απηώλ, γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή βεβαίσζε ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ θαη ηελ επίζπεπζε ελ γέλεη
ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ.
Δλόςεη απηώλ θαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ, επηζεκαίλεηαη
θαη πάιη όισο ηδηαηηέξσο όηη, εθόζνλ εθθξεκνύλ ζηηο Γ.Ο.Τ. εθζέζεηο ειέγρνπ Κ.Β.. είηε ηνπ .Γ.Ο.Δ.,
είηε ηεο πξώελ Τ.Π.Δ.Δ., είηε ησλ πξώελ Δηδηθώλ πλεξγείσλ Διέγρνπ, είηε ησλ ίδησλ ησλ Γ.Ο.Τ., αιιά θαη
εθζέζεηο ινηπώλ ελ γέλεη πάζεο θύζεσο θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζα πξέπεη άκεζα εληόο πέληε (5)
εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο λα εθδνζνύλ θαη λα θνηλνπνηεζνύλ νη θαηά πεξίπησζε θαηαινγηζηηθέο
πξάμεηο θαη λα αθνινπζήζεη ε πξνβιεπόκελε από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Δθόζνλ δε εθθξεκνύλ θαη θαηαινγηζηηθέο ελ γέλεη πξάμεηο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο πξνο βεβαίσζε ζα
πξέπεη λα δηελεξγεζεί άκεζα, εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, ε θαηά πεξίπησζε βεβαίσζε ησλ νηθείσλ πνζώλ,
πξνζηίκσλ θαη πάζεο θύζεσο θόξσλ, πξόζζεησλ θόξσλ θαη ινηπώλ ελ γέλεη επηβαξύλζεσλ.
Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη νπνηαδήπνηε ρξνληθή πζηέξεζε εθεμήο σο πξνο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ηεο
έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ θαη βεβαίσζεο ησλ ζρεηηθώλ, πνζώλ,
βάζεη εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ παξαιακβάλνληαη από ηηο Γ.Ο.Τ. ή ζπληάζζνληαη από ηηο ίδηεο ηηο Γ.Ο.Τ.,
είλαη απαξάδεθηε. Δμππαθνύεηαη επίζεο όηη όια.ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ αλάινγα θαη γηα ηα Διεγθηηθά Κέληξα
(Γ.Δ.Κ. - Π.Δ.Κ.).
Οη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη λα
παξαθνινπζνύλ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ από ηηο Τπεξεζίεο πνπ επνπηεύνπλ, δίδνληαο
ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνπο αλαθεξόκελνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο, σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ
δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ηεο έθδνζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ Α,Δ.Π. ησλ νηθείσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ

πνπ είλαη ζε εθθξεκόηεηα ζηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο αλαθνξάο (31-12-2009 θαη 31-08-2010 αληίζηνηρα).
εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ελόςεη ηεο αλάπηπμεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο από ηε Γ.Γ.Π.. γηα ηελ ειεθηξνληθή
πιένλ παξαθνινύζεζε ησλ εθδηδόκελσλ Α.Δ.Π. κε βάζε ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ Κ.Β.. πνπ απνζηέιινληαη
ζηηο Γ.Ο.Τ. από ηηο ππεξεζίεο ηνπ .Γ.Ο.Δ., δελ ζα ππνβάιινληαη εθεμήο ρεηξόγξαθεο θαηαζηάζεηο από ηηο
Γ.Ο.Τ. ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιόγσ εθδηδόκελεο Α.Δ.Π. (ζρεη. εγθ. ΠΟΛ.1163/26.6.2001 θαη
1098730/2651/ΓΔΤ -Α2/14/ΦΓΓ1/1998), θαηαξγνύκελεο νπνηαζδήπνηε γεληθά ρεηξόγξαθεο κνξθήο
ελεκέξσζεο από ηηο Γ.Ο.Τ. ησλ Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ ή ησλ αξκόδησλ Οηθνλ. Δπηζεσξήζεσλ ή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. θηι. ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

