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ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία διενζργειασ κατά προτεραιότητα μερικοφ ελζγχου φορολογίασ 

ειςοδήματοσ και Φ.Π.Α. από το γραφείο ςε περιπτώςεισ που διαπιςτώνονται παραβάςεισ 

μη ζκδοςησ ή ζκδοςησ ανακριβοφσ φορολογικοφ ςτοιχείου/λογιςτικοφ αρχείου 

(παραςτατικοφ)». 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Τισ διατάξεισ :  

α) Των άρκρων 23 παρ. 3 και 26 του ν. 4174/2013 (Αϋ170), όπωσ ιςχφουν. 

β) Του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει. 

γ) Του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 

Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφουν και ειδικότερα των άρκρων 1, 2, 7, 14 παρ. 1 και 41 αυτοφ. 

2. Τθν αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Βϋ968 και 1238) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
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3. Τθν αρικ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 

του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν, και τθν αρικ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

689) απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.». 

4. Τθν αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ 

υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ ιςχφει. 

5. Τθν ανάγκθ άμεςθσ προτεραιοποίθςθσ προσ ζλεγχο ειςοδιματοσ και ΦΡΑ περιπτϊςεων 

που διαπιςτϊνονται παραβάςεισ μθ ζκδοςθσ ι ζκδοςθσ ανακριβοφσ φορολογικοφ 

ςτοιχείου/λογιςτκοφ αρχείου (παραςτατικοφ).  

6. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διενζργεια μερικϊν επιτόπιων ελζγχων για τθν διαπίςτωςθ τθσ 

εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ τιρθςθσ των βιβλίων και τθσ ζκδοςθσ των 

φορολογικϊν ςτοιχείων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για φορολογουμζνουσ που 

αςκοφν οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι διακινοφν αγακά (προλθπτικοί ζλεγχοι), ι ςε 

περίπτωςθ που κατόπιν επεξεργαςίασ/αξιοποίθςθσ καταςχεκζντων ι παραλθφκζντων 

βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, ςτοιχείων ι οποιαςδιποτε άλλθσ πλθροφορίασ 

διαπιςτϊνεται μθ ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων/λογιςτικϊν αρχείων (παραςτατικϊν) ι 

ζκδοςθ ανακριβϊν  φορολογικϊν ςτοιχείων/λογιςτικϊν αρχείων (παραςτατικϊν), εκδίδεται 

πράξθ για τθν επιβολι του οριηόμενου από τισ, κατά περίπτωςθ, διατάξεισ των άρκρων 54 

παρ. 2 περ. θ) ι 58Α παρ. 1 του ν.4174/2013, προςτίμου.   

2. Στισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1, μετά τθ λιξθ τθσ προβλεπόμενθσ, από τισ κατά 

περίπτωςθ διατάξεισ, προκεςμίασ υποβολισ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και 

Φ.Ρ.Α., εκδίδεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Ελεγκτικισ Υπθρεςίασ, εντολι 

μερικοφ φορολογικοφ ελζγχου από το γραφείο, για τισ φορολογίεσ αυτζσ, προκειμζνου, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν καταλογιςκείςα παράβαςθ τθσ μθ ζκδοςθσ ι τθσ ζκδοςθσ 
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ανακριβοφσ φορολογικοφ ςτοιχείου/λογιςτικοφ αρχείου (παραςτατικοφ), να εκδοκοφν οι 

ςχετικζσ πράξεισ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου με τθν προςκικθ τθσ 

αποκρυβείςασ φορολογθτζασ φλθσ, τθρουμζνθσ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 28 του 

ν.4174/2013.  

3. Στθν εντολι φορολογικοφ ελζγχου που εκδίδεται ςφμφωνα με τα ανωτζρω γίνεται αναφορά 

ότι αυτι εκδίδεται κατ’ εφαρμογι τθσ παροφςασ.  

4. Οι κατ’ εφαρμογι τθσ παροφςασ εντολζσ φορολογικοφ ελζγχου εκδίδονται για τθ φορολογία 

ειςοδιματοσ και Φ.Ρ.Α., αμελλθτί μετά τθ λιξθ τθσ προβλεπόμενθσ, από τισ κατά 

περίπτωςθ διατάξεισ, προκεςμίασ υποβολισ των δθλϊςεων τθσ κάκε μιασ από τισ 

φορολογίεσ αυτζσ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων του Ραραρτιματοσ  τθσ παροφςασ, 

τα οποία δεν δθμοςιοποιοφνται. Οι εντολζσ φορολογικοφ ελζγχου του προθγοφμενου 

εδαφίου κοινοποιοφνται ςτον φορολογοφμενο εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

ζκδοςι τουσ. 

5. Οι διατάξεισ των άρκρων 18 και 19 του ν.4174/2013, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 397 του ν.4512/2018 (Αϋ5), ςφμφωνα με τισ οποίεσ παρζχεται θ 

δυνατότθτα για υποβολι εκπρόκεςμθσ αρχικισ ι τροποποιθτικισ διλωςθσ μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ εντολισ ελζγχου και μζχρι τθν κοινοποίθςθ του προςωρινοφ διορκωτικοφ 

προςδιοριςμοφ του φόρου, ζχουν εφαρμογι και για τισ εντολζσ φορολογικοφ ελζγχου που 

εκδίδονται κατ’ εφαρμογι τθσ παροφςασ. 

6.  Ο διενεργοφμενοσ ζλεγχοσ δεν αναηθτά και δεν επεκτείνεται ςτο ςφνολο των ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν που τυχόν διακζτει θ Φορολογικι Διοίκθςθ, προκειμζνου να ολοκλθρϊνεται 

ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία παραλαβισ των απόψεων του φορολογουμζνου ι ςε περίπτωςθ που ο 

φορολογοφμενοσ δεν υποβάλει τισ απόψεισ του, τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ορίηεται 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 28 του Κ.Φ.Δ.  

7. Σε περίπτωςθ που, κατ’ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ 12 του πίνακα του άρκρου 1 τθσ Δ.ΟΓ.Α 

1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει, παρζχεται 

εξουςιοδότθςθ υπογραφισ για τθν ζκδοςθ τθσ εντολισ φορολογικοφ ελζγχου ςτθ 

φορολογία ειςοδιματοσ ι Φ.Ρ.Α. ςε Ρροϊςτάμενο Ελεγκτικισ Υπθρεςίασ διαφορετικισ από 

αυτιν, τθσ οποίασ ο Ρροϊςτάμενοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα για τθν ζκδοςθ πράξεων επιβολισ 
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προςτίμων, κατ’ εφαρμογι του τελευταίου εδαφίου τθσ ςτιλθσ 5 τθσ περίπτωςθσ 27 του 

πίνακα του άρκρου 1 τθσ προαναφερόμενθσ Απόφαςθσ, ο τελευταίοσ ενθμερϊνει ςχετικά 

τον αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ εντολισ φορολογικοφ ελζγχου για τθ φορολογία 

ειςοδιματοσ ι Φ.Ρ.Α. Ρροϊςτάμενο, προκειμζνου αυτόσ να ενεργιςει ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα ςτθν παροφςα. 

8. Στθν ζκκεςθ ελζγχου, που ςυντάςςεται ςτο πλαίςιο διενζργειασ των προαναφερόμενων 

μερικϊν ελζγχων γραφείου, διατυπϊνεται ρθτι επιφφλαξθ για το δικαίωμα τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ να επανζλκει, ςε επόμενο χρόνο, με άλλθ εντολι, που εμπεριζχει  

τθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο, για να διενεργιςει άλλο μερικό ι πλιρθ ζλεγχο. 

Ρροσ τοφτο θ Φορολογικι Διοίκθςθ, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει περίπτωςθ, αξιολογϊντασ 

και τθν υφιςταμζνθ παράβαςθ τθσ μθ ζκδοςθσ ι τθσ ζκδοςθσ ανακριβοφσ φορολογικοφ 

ςτοιχείου/λογιςτικοφ αρχείου (παραςτατικοφ), δφναται να προςδιορίςει τθ φορολογθτζα 

φλθ και κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 27 του ν. 4174/2013 και 28 του 

ν.4172/2013.  

9. Τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει 

ιδθ διαπιςτωκεί διάπραξθ παραβάςεων μθ ζκδοςθσ ι ζκδοςθσ ανακριβοφσ φορολογικοφ 

ςτοιχείου/λογιςτκοφ αρχείου (παραςτατικοφ) και δεν προτεραιοποιείται για ζλεγχο.  

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, πλθν του 

παραρτιματοσ αυτισ.  

                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                                       ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ  ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ  

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΡΑΑΤΗΜΑ   :  «Κριτιρια επιλογισ υποκζςεων προσ ζλεγχο κατά προτεραιότθτα»    

                           (Δεν δθμοςιοποιείται και αποςτζλλεται ςτουσ αποδζκτεσ του Ρ.Δ.) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.) 

2. Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ) 

ΑΔΑ: 6ΙΡΩ46ΜΠ3Ζ-ΝΒΔ



5 
 

3. Πλεσ οι Δ.Ο.Υ. με Τμιμα Ελζγχου 

4. Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ. (με τθν παράκλθςθ  

              να αναρτθκεί ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Βϋ 

2. Φορολογικι Ρεριφζρεια Αττικισ 

3. Φορολογικι Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ 

4. Φορολογικι Ρεριφζρεια Θεςςαλονίκθσ 

5. Φορολογικι Ρεριφζρεια Ρατρϊν 

6. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 

4. Διεφκυνςθ Ελζγχων – Τμιματα Αϋ, Βϋ 

ΑΔΑ: 6ΙΡΩ46ΜΠ3Ζ-ΝΒΔ


		2019-11-08T10:32:03+0200
	Athens




