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  ΘΔΜΑ: «Πξόγξακκα ειέγρνπ πξνζώπωλ πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία, γηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά» 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Έρνληαο ππφςε: 

1.  Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄170), φπσο 

ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄170), φπσο ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ 

Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ λ.4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄ 94), φπσο ηζρχνπλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 7, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ». 

4. Σελ κε αξ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017 (Β΄ 968) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ», φπσο ηζρχεη. 

5. Σελ αξηζ. 1/20-1-2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη 

δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηελ αξηζ. 39/3/30-

11-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε 

ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.». 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 θαη 372) θνηλήο 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄94), φπσο ηζρχνπλ. 

7. Σελ αλάγθε ειέγρνπ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ελδεδεηγκέλσλ επαιεζεχζεσλ, ησλ εθθξεκψλ 

θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

νληνηήησλ πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη έγθαηξεο βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

8. Σελ αλάγθε απινχζηεπζεο θαη ηππνπνίεζεο  ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνινγνχζαο αξρήο. 

9. Όηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Καηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν πξνζψπσλ πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, γηα θνξνινγηθά 

έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, ζα εθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα 

Διέγρνπ ηεο παξνχζαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ κεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή 

θφξνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Άξζξν 1 

Πξόγξακκα Διέγρνπ 

Σν Πξφγξακκα Διέγρνπ ηεο παξνχζαο απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

ειεγθηηθψλ  βεκάησλ θαη επαιεζεχζεσλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαηά πεξίπησζε,  ζην 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ πξνζψπσλ πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία.  

Οη  επηκέξνπο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πνζά, ηα 

νπνία απφ ειεγθηηθή άπνςε θξίλνληαη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θάζε ππφζεζεο.  

Σν Πξφγξακκα Διέγρνπ ηξνπνπνηείηαη ή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Διεγθηή βάζεη θαη ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θάζε ππφζεζεο, κε έγθξηζε ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπ. 

 

Άξζξν 2 

Πξνεηνηκαζία ειέγρνπ 

Ύζηεξα απφ ηελ έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ, ζπγθεληξψλνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ ηεο ππφζεζεο θαη ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

γηα αμηνπνίεζε ηνπο. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο ειεγρφκελεο πεξηφδνπο, 

εμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη: 

1. Η ππνβνιή φισλ ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ γηα θάζε είδνπο θνξνινγία θαη ηα δεδνκέλα 

απηψλ.  

2. Παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.1. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ 

Πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ-Κ.Φ.Α..) ή 

ηνπ λ. 4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα-Δ.Λ.Π.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4174/2013, θαηαζρεζέληα, άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία απφ ηα νπνία πηζαλνινγείηαη φηη 

πξνθχπηεη θνξνδηαθπγή.  

3. ηνηρεία δηαζηαπξψζεσλ, δειηία πιεξνθνξηψλ θαη ινηπά ζηνηρεία απφ Οξγαληζκνχο, 

Σξάπεδεο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ή αξρέο.  

4. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ εθδφηεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ιήπηεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο. 
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5. Ύπαξμε ελδείμεσλ γηα ηελ άξζε ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. 

6. Σα ζπλππφρξεα ή αιιειέγγπα πξφζσπα ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεγρφκελν πξφζσπν. 

7. ηνηρεία γηα ηε ζχλζεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ηα πθηζηάκελα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

8. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4174/2013, εθφζνλ απαηηείηαη 

ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή.  

9. Όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ.  

10. Η ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013. 

11. Σα πθηζηάκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ, γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

εληχπσλ πιεξνθνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηε ζπλδξνκή ηνπ ηνκέα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ. 

12. ηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ηελ ιήςε πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ θαη ηελ 

ηπρφλ χπαξμε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζηελ αιινδαπή.  

13. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ θάζε είδνπο πεγή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΔΝΗΚΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ 
Πέξαλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε εληνιή ειέγρνπ, ειέγρεηαη ππνρξεσηηθά ε 

εθπιήξσζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη ινηπψλ 

θφξσλ. 

 

Άξζξν 3 

Δπαιεζεύζεηο ζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, βηβιία θαη ζηνηρεία 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ειεγρφκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ, εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα 

εμήο: 

Α. Έγγξαθα ζύζηαζεο ή  λνκηκνπνίεζεο 

1. Έιεγρνο λνκηκνπνηεηηθψλ ή ζπζηαηηθψλ εγγξάθσλ.  

2. Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ γεληθνχ κεηξψνπ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΓΔΜΗ).  

Β. Έιεγρνο ζηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία θαη ζηνηρεία) 

1. Έιεγρνο σο πξνο ηελ νξζή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ππνπαξαγξάθνπ Δ.1. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ Πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Κψδηθαο 

Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ-Κ.Φ.Α..) ή ηνπ λ. 4308/2014 (Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα-Δ.Λ.Π.).  

2. Έιεγρνο σο πξνο ηελ νξζή έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ππνπαξαγξάθνπ Δ.1. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ Πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 

(Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ-Κ.Φ.Α..) ή ηνπ λ. 4308/2014 (Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα-Δ.Λ.Π.).  

3. Έιεγρνο ηεο νξζήο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηηο νηθείεο 

δειψζεηο θαη νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ. 

4. Πξαγκαηνπνίεζε θιεηζηήο απνζήθεο ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ είδε αλά ειεγρφκελε 

ρξήζε, επηιεθηηθά κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, 

ππνρξεσηηθά ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθψο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ ζηα πξφζσπα 

πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθψο. 

5. Έιεγρνο νξζήο απνηίκεζεο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ είδε επηιεθηηθά κε βάζε ηε ηηκή 

κνλάδαο ή ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία. 

6. Έιεγρνο θαη αμηνπνίεζε ελδείμεσλ ή δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαζηαπξψζεηο 

θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. 
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7. Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ΠΟΛ 1033/2014 

Απφθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. γηα επαιήζεπζε ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη απφ άιιε πιεξνθνξία πνπ 

δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.   

8. Έιεγρνο εκθάληζεο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4172/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο – Κ.Φ.Δ.). 

9. Έιεγρνο χπαξμεο επηρνξεγήζεσλ ή επηδνηήζεσλ. 

10. Έιεγρνο ησλ Φνξνινγηθψλ Ηιεθηξνληθψλ Μεραληζκψλ (Φ.Σ.Μ., Δ.Α.Φ.Γ..., 

ΑΓΗΜΔ) θαζψο θαη ησλ  θνξνινγηθψλ κλεκψλ θαη αξρείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη Φ.Η.Μ.. 

Άξζξν 4 

Δπαιεζεύζεηο επί εζόδωλ θαη αγνξώλ 

1. Δπαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ εζφδσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε δηελέξγεηα 

ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ: 

α) Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία ησλ εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ησλ ηηκνινγίσλ γηα θάζε πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη γεληθά ησλ πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαζψο επίζεο ηεο 

νξζήο θαηαρψξεζεο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ. Η αλσηέξσ ειεγθηηθή επαιήζεπζε 

δηελεξγείηαη γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ.  

β) Δπαιήζεπζε (δηαζηαχξσζε) ησλ εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή απνδείμεσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο θαη γεληθψο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο κε ηα αληίζηνηρα 

εθδνζέληα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο θαζψο θαη γηα ηπρφλ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ππάξρνληα ζπκθσλεηηθά.  

γ) Δπαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ησλ λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ.  

δ) Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ εζφδσλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο 

ησλ βηβιίσλ. 

2. Δπαιήζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αγνξψλ κε ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ 

ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ: 

α) Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία κε βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο 

δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο, ηεο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.. Η αλσηέξσ ειεγθηηθή 

επαιήζεπζε δηελεξγείηαη γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

β) Δπαιήζεπζε ησλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αγνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 

(30) εκεξψλ. 

γ) Δπαιήζεπζε ησλ αγνξψλ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα νηθεία 

παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο θαη ζηα έγγξαθα κεηαθνξάο.  

δ) Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ αγνξψλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο 

ησλ βηβιίσλ. 

 

Άξζξν 5 

Δπαιήζεπζε ζπληειεζηή κηθηνύ θέξδνπο 

Δπαιεζεχεηαη ζε εκπνξηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ν 

επηηπγραλφκελνο ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο, βάζεη παξαζηαηηθψλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ, 

θαη δηεξεπλάηαη ηπρφλ απφθιηζε απφ έηνο ζε έηνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

    ΔΗΓΗΚΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ  

Άξζξν 6 

Έξεπλα θαη έιεγρνο δηαδηθηπαθώλ ζπλαιιαγώλ  

Δπί δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαηά πεξίπησζε εξεπλψληαη, ειέγρνληαη θαη 

επαιεζεχνληαη ηα παξαθάησ: 
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1. Η θαηαρψξεζε ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ ζην Γ.Δ.Μ.Η., αλαθνξηθά κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε ειεθηξνληθφ ή εμ απνζηάζεσο εκπφξην ή παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Η χπαξμε ηπρφλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεγρφκελν πξφζσπν 

θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ θπζηθνχ/λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν έρνπλ θαηνρπξσζεί. 

3. Η έθηαζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ θαη ηπρφλ ζπλαιιαγέο 

απηνχ ζε κέζα επηρεηξεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο 

παξνπζίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζην δηαδίθηπν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαθεκηζηηθήο ηνπ δαπάλεο. Μεηαμχ άιισλ, εξεπλψληαη θαη ζηνηρεία φπσο ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ/θίισλ, ζρνιίσλ πειαηψλ, θξηηηθψλ θ.ι.π. 

4. Η δηελέξγεηα εμ απνζηάζεσο πσιήζεσλ αγαζψλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (απεπζείαο 

πψιεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο/πψιεζε κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, 

ηειεθψλνπ θ.ιπ).  

5. Η χπαξμε ζπκβάζεσλ/ζπκθσληψλ κε επηρεηξήζεηο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ (courier). 

6. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε ιήςε θαη θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο, ηελ 

πιεξσκή, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνζεκάησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

7. Σν χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη θαη είλαη 

απνζεθεπκέλα ειεθηξνληθά ζηνπο ππνινγηζηέο, server, cloud θιπ ηνπ ειεγρφκελνπ 

πξνζψπνπ. 

8. Οη ηξφπνη πιεξσκήο ησλ ειεθηξνληθψλ θαη εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγψλ, φπσο 

πιεξσκή κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αληηθαηαβνιψλ κέζσ επηρεηξήζεσλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηδξπκάησλ έθδνζεο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ, 

Paysafe, Paypal θιπ. 

9. Η ηπρφλ ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ POS/e-POS κε μέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

10. Η χπαξμε εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο, δηαθεκηζηηθά ζπκβφιαηα ή άιια έζνδα απφ 

ζπλαιιαγέο κε επηρεηξήζεηο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ παξνπζία ζην δηαδίθηπν. 

11. Η πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή ηξίηεο ρψξεο. 

12. Δπί δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ δηελεξγείηαη επαιήζεπζε ησλ εζφδσλ γηα ζπλνιηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

13. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ ζηελ 

αιινδαπή, εξεπλάηαη ε χπαξμε κφληκεο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

ηηο ζπκβάζεηο πεξί απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο.. 

  

Άξζξν 7 

Έιεγρνο ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλωλ πξνζώπωλ  

Δπί δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, δηελεξγνχληαη νη παξαθάησ 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο: 

1. Διέγρεηαη αλ ην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

άιια πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013. 

2. Διέγρεηαη αλ ην ειεγρφκελν λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη κφληκε 

εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ή δηαζέηεη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ αιινδαπή. 

3. Διέγρεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ή κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ λ. 4172/2013, ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο 

νληφηεηαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή πξφζσπα ή κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ή κε ην 

θεληξηθφ ηνπο ζηελ αιινδαπή, γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο «αξρήο ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ» θαηά ηηο ειεγρφκελεο πεξηφδνπο. 

4. Διέγρεηαη εάλ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηηκψλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ειεγρφκελεο πεξηφδνπο θαη νη ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε 
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θαθέινπ ηεθκεξίσζεο, παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο (ππνβνιή πλνπηηθνχ Πίλαθα 

Πιεξνθνξηψλ). 

5. Διέγρεηαη ε νξζή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα Πιεξνθνξηψλ απφ 

ηα βηβιία ηνπ ειεγρφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, θαζψο θαη απφ ην 

Φάθειν Σεθκεξίσζεο. 

6.  Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο απφ ην ειεγρφκελν 

λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ειέγρεηαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε ηήξεζε ηεο «αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ».   

7. Διέγρεηαη αλ έρεη γίλεη θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηπρφλ 

δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο «αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ». 

8. Διέγρεηαη, αλ έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο πξνέγθξηζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηηκνιφγεζεο γηα 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή πξφζσπα ή κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ε ηζρχο  

ησλ θξίζηκσλ παξαδνρψλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε απφθαζε πξνέγθξηζεο, ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο θαη ε ππνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο. 

 

Άξζξν 8 

Έιεγρνο Φνξναπνθπγήο  

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε ηπρφλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4174/2013. 

 

Άξζξν 9 

Έιεγρνο γηα πιαζηά  ή εηθνληθά ή λνζεπκέλα ζηνηρεία 

Γηα ηνλ έιεγρν έθδνζεο πιαζηψλ, εηθνληθψλ, θαζψο θαη ιήςεο  εηθνληθψλ ή λφζεπζεο 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία, θαηαζηάζεηο, δηαζηαπξψζεηο θάζε είδνπο  

θαη πιεξνθνξίεο θαη ειέγρνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

1. Διέγρνληαη, κέζσ ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, 

κεκνλσκέλεο αγνξέο ή δαπάλεο ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ, ηδίσο απφ πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ 

ζπζηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο επίζεο θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηδηαίηεξα απηά κε 

κεγάιε αμία, γηα ηπρφλ πιαζηφηεηα, εηθνληθφηεηα ή λφζεπζή ηνπο. 

2. Διέγρεηαη, ν ηξφπνο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, ε επάξθεηα 

ησλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ απηήο ζε ζρέζε κε ηα δηαθηλνχκελα αγαζά. 

3. Διέγρεηαη εάλ ν ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε  

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
ΔΛΔΓΥΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ, Φ.Π.Α., ΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ, ΣΔΛΩΝ 

& ΔΗΦΟΡΏΝ 

Άξζξν 10 

Έιεγρνο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

1. Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ νη κε 

εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 4172/2013, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ. 

2. Αλαθνξηθά κε ηελ νξζή έθπησζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ ειεγρφκελε κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013 ειέγρνληαη πνζά δαπαλψλ, ηα νπνία απφ 

ειεγθηηθή άπνςε θξίλνληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 
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ππφζεζεο. Δμαηξεηηθά ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο, θαζψο θαη 

εάλ εθπίπηνληαη ακνηβέο θπζηθψλ πξνζψπσλ κειψλ ησλ πξνζσπηθψλ ή αζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ελ ηνηο πξάγκαζη απνιήςεηο έλαληη θεξδψλ. 

3. ε πεξίπησζε εκθάληζεο παξνρψλ ζε είδνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.4172/2013,  λα εμεηάδεηαη αλ ηα αληίζηνηρα πνζά  έρνπλ απνζηαιεί κε ην αξρείν 

βεβαηψζεσλ σο εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

4. Διέγρεηαη ε νξζή έθπησζε δαπαλψλ απφ ηελ ειεγρφκελε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 22Α λ.4172/2013. 

5. Διέγρεηαη ν νξζφο ππνινγηζκφο θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ έθπησζεο 

ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ πνπ δηελήξγεζε ε επηρείξεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013. 

6. Διέγρεηαη εάλ ε ειεγρφκελε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο νη νπνίεο δελ εθπίπηνπλ κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, πιελ ηνπ λ. 4172/2013. 

7. Διέγρεηαη ν νξζφο ππνινγηζκφο θαζψο θαη ε νξζή κεηαθνξά ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

8. Διέγρεηαη ν νξζφο ππνινγηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θεξδψλ ηεο 

ειεγρφκελεο ζχκθσλα κε  ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή βάζε αληίζηνηρα θαζψο  θαη ν 

νξζφο ππνινγηζκφο ησλ δηαθνξψλ ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζεί ε ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

9. Διέγρεηαη ε ηπρφλ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4172/2013, ψζηε 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ην κε 

δηαλεκεζέλ εηζφδεκα λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο άιιεο ρψξαο. 

10. Όζνλ αθνξά ηηο ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο, ειέγρεηαη ε χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ 

θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην πιαίζην ρνξήγεζεο ηεο επηρνξήγεζεο 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα χπαξμε ηπρφλ 

πεξίπησζεο επηζηξνθήο ηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ αξκφδην θνξέα.  

11. ε πεξίπησζε εκθάληζεο αθνξνιφγεησλ θαη απαιιαζζφκελσλ ηνπ θφξνπ πνζψλ, λα 

εμεηάδεηαη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο κε βάζε ηε θείκελε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. 

12. Να ειέγρεηαη ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηφπηλ 

έθπησζεο α) ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε, γ) ηνπ 

θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε  ζηελ  αιινδαπή  ζχκθσλα  κε  ην  άξζξν  9  ηνπ 

λ.4172/2013 θαζψο θαη ε χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Άξζξν 11 

Πξνζδηνξηζκόο εηζνδήκαηνο κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή έκκεζεο κεζόδνπο 

Διέγρεηαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ λ. 4172/2013 θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο, ην εηζφδεκα 

δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή κε ηηο πξνβιεπφκελεο, ζην 

άξζξν 27 ηνπ λ. 4174/2013, έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ. 

 

Άξζξν 12 

Έιεγρνο Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) δηελεξγνχληαη νη αθφινπζεο 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο: 

1. Διέγρεηαη ε ζπκθσλία θνξνινγεηέσλ εθξνψλ θαη εζφδσλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο απφθιηζεο αλ ε απφθιηζε απηή αηηηνινγείηαη. 
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2. Διέγρεηαη αλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζσζηά ζηηο δειψζεηο (θαη’ αμία θαη θσδηθφ, αλάινγα 

κε ην ζπληειεζηή Φ.Π.Α.), νη εθξνέο (έζνδα), θαη νη εηζξνέο (αγνξέο θαη δαπάλεο) φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα  ινγηζηηθά αξρεία. 

3. Διέγρεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. ζηηο εθξνέο ηεο 

ειεγρφκελεο, ηδίσο αλ απηά ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο.  

4. Διέγρεηαη αλ πθίζηαηαη κεηαηφπηζε εθξνψλ απφ πςειφηεξν ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α.. 

5. Διέγρεηαη αλ επί πσιήζεσλ αγαζψλ κε πξννξηζκφ πεξηνρέο κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο 

ή επί παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ, πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ. 

6. Δπί δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ ειέγρνληαη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο γηα 

ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

7. Δπί απαιιαζζφκελσλ πσιήζεσλ ειέγρεηαη αλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Διέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο έθπησζεο επί ηνπ ηδίξνπ. 

9. Έιεγρνο απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζε θνξνινγεηέεο πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαη 

σο παξάδνζε αγαζψλ ή σο παξνρή ππεξεζηψλ (άξζξα 7 θαη 9 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ).  

10. Δπί δηελέξγεηαο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ειέγρνληαη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο γηα 

ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

11. Διέγρεηαη εάλ ην δηθαίσκα έθπησζεο έρεη αζθεζεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 32 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.     

12. Διέγρεηαη αλ πθίζηαληαη δαπάλεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2859/2000, 

γηα ηηο νπνίεο ε ειεγρφκελε επηρείξεζε έρεη εθπέζεη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα. 

13. Διέγρεηαη ε νξζή κεηαθνξά πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνο έθπησζε  ζε επφκελεο 

θνξνινγηθέο πεξηφδνπο. 

14. Διέγρεηαη εάλ ε επηρείξεζε έιαβε επηζηξνθή Φ.Π.Α. ή έηπρε άιινπ 

επεξγεηήκαηνο ρσξίο λα ην δηθαηνχηαη. 

15. Διέγρεηαη αλ δηελεξγήζεθε επηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (Pro-rata) 

εθφζνλ ππήξρε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2859/2000. 

16. Διέγρεηαη αλ  δηελεξγήζεθε δηαθαλνληζκφο  εκπνξεχζηκσλ  ή  παγίσλ  ζηνηρείσλ, 

εθφζνλ ππήξρε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2859/2000.  

17. Διέγρεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. Π.2869/87.     

18. Διέγρεηαη ε νξζή ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 

1167/2015 γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

εηζαγσγήο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, θαζψο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πξάμεηο απηέο. 

19. Διέγρεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ εηδηθά θαζεζηψηα ηνπ Φ.Π.Α.   

Άξζξν 13 
ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ, ΣΔΛΩΝ & ΔΗΦΟΡΩΝ  

1. Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ εληνιή ειέγρνπ, εθαξκφδνληαη νη θαηά πεξίπησζε νηθείεο δηαηάμεηο. 

2. Γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο ειέγρεηαη ε νξζή παξαθξάηεζε θαη ε απφδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ θφξσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.  

3. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Φφξν Μηζζσηήο Δξγαζίαο, : 
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α. Γηελεξγείηαη έιεγρνο ζπκθσλίαο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

ππνβιεζείζεο δειψζεηο Φ.Μ.Δ. κε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηεξνχκελα 

βηβιία/ινγηζηηθά αξρεία ηεο ειεγρφκελεο Η ίδηα ζπκθσλία δηελεξγείηαη θαη σο πξνο ηνπο 

παξαθξαηεζέληεο θαη θαηαβιεζέληεο θφξνπο. 

β. Δπαιεζεχεηαη ε νξζή παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηήο εξγαζίαο θαη εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ηνπ αξ. 43Α ζε δχν (2) ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Φ.Μ.Δ.. 

 

      Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ    

       ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                                                                                                                                             

  ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Όιεο νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.).  

2. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.). 

3. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.). 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

4. Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Δζφδσλ  

5. Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

6. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. 

7. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

8. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ & Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ & Δξεπλψλ. 

9. Όιεο νη Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

10. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο.  

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

3. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. 

4. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

5. Γηεπζχλζεηο  Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 
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