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ΘΕΜΑ:     Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 –
11) του ν.3259/2004 και του άρθρου 56 του ν.3283/2004 που αναφέρονται 
στην περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.3283/2004 που αναφέρονται στην 
περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων βάσει του ν.3259/2004 (άρθρα 1 – 11), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον παραπάνω νόµο.   

Β. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Σε συνέχεια των αριθ. πρωτ. 1068824/5195/∆Ε-Β’/ΠΟΛ.1093/1-9-2004 και 
1089871/5979/∆Ε-Β’/ΠΟΛ.1115/9-11-2004 εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών µε τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των άρθρων 1 – 11 του ν. 
3259/2004, µετά τη συµπλήρωση – τροποποίηση αυτών µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
ν.3283/2004, παρέχουµε κατ’ άρθρο τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:  

Άρθρο 1 

Εισαγωγή  

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.   

Άρθρο 2 

Βασικές Έννοιες  

1. Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών (Μ.Σ.Κ.Κ.)  

Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών θεωρείται ο συντελεστής καθαρού κέρδους που 
προβλέπεται από τους πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους που ισχύουν, χωρίς να 
υπολογίζεται οποιαδήποτε µείωση αυτών (νέες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σε σεισµόπληκτες 
περιοχές κλπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριµένος µοναδικός συντελεστής για το 
ασκούµενο επάγγελµα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του 
πίνακα, στην οποία κατηγορία ανήκει το επάγγελµα αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχουν ακαθάριστα έσοδα µε περισσότερους του ενός µοναδικούς συντελεστές καθαρού 
κέρδους, τότε ως µοναδικός συντελεστής λαµβάνεται ο µεσοσταθµικός συντελεστής καθαρού 
κέρδους ο οποίος θα προκύψει από τη σχέση των συνολικών καθαρών κερδών των επί 
µέρους υπολογισµών (ακαθάριστα έσοδα επί µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους) δια του 
συνολικού ποσού των ακαθάριστων εσόδων επί εκατό (100).  
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Ακόµα, αν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και για κάποια απ’ αυτές δεν ορίζεται Μ.Σ.Κ.Κ. 
θα χρησιµοποιείται για την δραστηριότητα αυτή ο µέσος όρος των συντελεστών της 
κατηγορίας του πίνακα στην οποία ανήκει η δραστηριότητα αυτή και στη συνέχεια θα 
υπολογίζεται ο µεσοσταθµικός συντελεστής καθαρού κέρδους.  

Προκειµένου για µικτές επιχειρήσεις, για τον υπολογισµό του Μέσου Σταθµικού Συντελεστή 
ως Καθαρά Κέρδη του κλάδου παροχής υπηρεσιών λαµβάνονται αυτά που προκύπτουν από 
τον πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων, αµοιβών, της παροχής υπηρεσιών επί τον 
αντίστοιχο Μ.Σ.Κ.Κ. αυτών και όχι τα δηλούµενα καθαρά κέρδη που προέκυψαν λογιστικά.  

Στις περιπτώσεις αρχιτεκτόνων µηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων άρθρου 34 
ν.2238/1994, οι οποίοι δήλωσαν προσαυξηµένο συντελεστή καθαρού κέρδους λόγω 
προφανούς δυσαναλογίας δαπανών θα λαµβάνεται ο προσαυξηµένος συντελεστής που οι 
ίδιοι δήλώσαν.  

Ακόµα στις περιπτώσεις αρχιτεκτόνων µηχανικών που έχουν συστήσει εταιρείες Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 
και έχουν ως αντικείµενο εργασιών σύνταξη µελετών, ως Μ.Σ.Κ.Κ. λαµβάνεται ο συντελεστής 
του αντίστοιχου επαγγέλµατος (άρθρο 48 ν.2238/1994).  

Για περιπτώσεις επιχειρήσεων µε Γ’ κατηγορίας βιβλία που από τον φάκελο δεν είναι δυνατόν 
να προσδιορισθεί µεσοσταθµικός συντελεστής θα λαµβάνεται ο συντελεστής του κυρίως 
ασκούµενου επαγγέλµατος για όλα τα έσοδα και όχι αυτός που τυχόν έχει αναγραφεί. 

Επίσης, για εστιατόρια κατηγοριών Α’ και κατωτέρων (ΚΩ∆.9011) δεν εφαρµόζεται ο 
συντελεστής 10% µετά την 11-05-1992.  

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πακέτο και 
πώλησης αυτών, ως Μ.Σ.Κ.Κ. θα λαµβάνεται ο µέσος όρος της 2ης κατηγορίας που είναι 13%, 
ενώ για τις επιχειρήσεις προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κατόπιν παραγγελίας ο 
µέσος όρος της 8ης κατηγορίας που είναι 32%.  

2. ∆ηλούµενα ακαθάριστα έσοδα 

∆ηλούµενα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος αρχικής εµπρόθεσµης, εκπρόθεσµης και τυχόν 
συµπληρωµατικής, που υποβλήθηκαν µέχρι 31-12-2003, µετά την αφαίρεση:  

α) Εσόδων από συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις 

β) Εσόδων από µισθώµατα ακινήτων  

Στα ακαθάριστα έσοδα συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως έσοδα, χωρίς να εξετάζεται η 
προέλευσή τους. Έτσι λαµβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται αµοιβές, προµήθειες, 
επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, πωλήσεις παγίων, ιδιοπαραγωγή παγίων, πωλήσεις µετοχών και 
οποιαδήποτε άλλα έσοδα. 

∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι στα ακαθάριστα έσοδα δεν υπολογίζονται τα ακαθάριστα έσοδα από 
πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων, αλλά µόνο η προµήθεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τη 
δραστηριότητα αυτή.  

Στις περιπτώσεις όπου µετά από τακτικό έλεγχο έγινε προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, 
συζητήθηκε η υπόθεση αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµα η απόφαση, ως ακαθάριστα έσοδα θα 
ληφθούν αυτά που θα προσδιορισθούν µε την έκδοση της Πρωτόδικης Απόφασης.   

Επίσης στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος του έργου εισφέρει το έργο σε εταιρεία – 
κοινοπραξία που συµµετέχει (άρθρο 34 παρ. 3 περίπτωση α ν.2238/1994) τα ακαθάριστα 
έσοδα της εισφοράς δεν θα λαµβάνονται υπόψη ως έσοδο του αναδόχου, εφόσον έχει γίνει 
διαχωρισµός αυτών στους οικείους πίνακες του Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή 
στις σηµειώσεις του φορολογούµενου της δήλωσης αυτής.  
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Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων µε πολλές δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες υπάγονται 
στην περαίωση και κάποιες δεν υπάγονται, ως δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα θα λαµβάνονται 
τα έσοδα από τις δραστηριότητες που υπάγονται στην περαίωση.   

Σηµειώνεται ακόµα ότι για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ του άρθρου 3 του ν.3259/2004, 
όπως προστέθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν.3283/2004 δηλούµενα 
ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόµου, 
αυτά που έχουν προσδιορισθεί µε την οριστική περαίωση.  

Ακόµα, ως ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων του κλάδου Ελληνικής 
Ποτοποιίας θεωρούνται αυτά που δηλώνονται στο Ε3 και όχι τα αντίστοιχα της 
εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην οποία εµπεριέχεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.   

 3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 

Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη αποτελεί η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των δηλωθέντων 
ακαθαρίστων εσόδων και των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν προσδιορισθεί είτε µε την 
έκθεση ελέγχου είτε µε το ειδικό σηµείωµα ελέγχου της Απόφασης Υπουργού Οικονοµικών 
ΠΟΛ.1144/1998, εφόσον φυσικά έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση µέχρι και την 15η 
Ιουλίου 2004 και δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς, έστω και αν η διαφορά 
των ακαθαρίστων εσόδων οφείλεται στη µη ύπαρξη συνάφειας.  

   Όταν δεν έχει κοινοποιηθεί στην επιχείρηση έκθεση ελέγχου φόρου εισοδήµατος ή ειδικό 
σηµείωµα ελέγχου ΠΟΛ.1144/1998, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη αποτελεί το ποσό που 
προκύπτει από τη συνταχθείσα έκθεση ελέγχου ή ειδικό σηµείωµα ελέγχου ΠΟΛ.1144/1998 
τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της ελεγκτικής αρχής µέχρι 15-07-2004, ή από 
απόφαση επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. ή από ∆ελτίο Πληροφοριών της αρµόδιας ή άλλης 
∆.Ο.Υ. ή του Σ.∆.Ο.Ε. ή άλλης αρχής και αφορά:  

αα) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών (εµπορεύσιµων ή πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων), από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου  

ββ) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς 
την αξία φορολογικού στοιχείου  

γγ) την έκδοση πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου ή τη λήψη εικονικού 
φορολογικού στοιχείου για πώληση, αγορά ή δαπάνη.  

Αν για κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος Φ.Π.Α., 
εκδόθηκε πράξη προσδιορισµού Φ.Π.Α. και επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς, τότε για 
τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρείται µόνο ως παράβαση Κ.Β.Σ. 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 5 του παρόντος άρθρου.  

Σηµειώνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις τεχνικών επιχειρήσεων η λήψη εικονικών 
φορολογικών στοιχείων αποτελεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.  

 4. ∆ηλούµενα καθαρά κέρδη 

∆ηλούµενα καθαρά κέρδη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή Ε5 (φορολογητέα 
κέρδη πριν την αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής) της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
για τις επιχειρήσεις που τήρησαν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για δε τους 
τηρήσαντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την προσθήκη 
ή αφαίρεση λογιστικών διαφορών στη δήλωση φόρου εισοδήµατος.  

Η µεταφερόµενη ζηµιά παρελθουσών χρήσεων δεν εµφανίζεται στο απογραφικό. Στο 
απογραφικό εµφανίζεται το κέρδος ή η ζηµιά της υπαγόµενης χρήσης.  

Σηµειώνεται ακόµα ότι για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ του άρθρου 3 του ν.3259/2004, 
όπως προστέθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν.3283/2004 δηλούµενα 
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καθαρά κέρδη θεωρούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόµου, αυτά 
που έχουν προσδιοριστεί µε την οριστική περαίωση.  

 5. Παραβάσεις Κ.Β.Σ. 

Παραβάσεις Κ.Β.Σ. που επαυξάνουν το συντελεστή φόρου και όχι τα ακαθάριστα έσοδα είναι 
οι εξής:  

α) Μη τήρηση ή µη διαφύλαξη οιουδήποτε θεωρηµένου βιβλίου Κ.Β.Σ. είτε βασικού είτε 
πρόσθετου. 

β) Μη επίδειξη των θεωρηµένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Έλεγχο. 

γ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή µη καταχώρηση εσόδων. 

δ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τις Αγορές ή µη καταχώρηση αγορών. 

ε) Ανακριβής τήρηση Πρόσθετων Βιβλίων ή µη καταχώρηση δεδοµένων που επηρεάζουν 
τα έσοδα ή τις αγορές. 

στ) Τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόµενης από τον Κ.Β.Σ. Κατηγορίας. 

ζ) Ανακρίβεια Απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία. 

η) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου του Κ.Β.Σ. ή υπουργικών αποφάσεων. 

θ) Έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. µη καταχωρηµένου στα Βιβλία. 

 ι) Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου. 

ια)Έκδοση πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση φορολογικού στοιχείου. 

ιβ) Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου. 

ιγ) Καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων. 

ιδ)Έκδοση ή σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορολογικό µηχανισµό µη καταχωρηµένου 
στα Βιβλία . 

ιε) Μη αναγραφή του είδους των αγαθών. 

ιστ) Μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισµού.  

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3259/2004 δεν 
προβλέπεται από καµία διάταξη του νόµου οποιαδήποτε συσχέτιση µε τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Π.∆.186/92 (Κ.Β.Σ.) που αναφέρονται στο κύρος και την αποδεικτική δύναµη 
των βιβλίων και στοιχείων.  

Σηµειώνεται ότι παράβαση για έλλειµµα ή πλεόνασµα ταµείου εντάσσεται στις περιπτώσεις (γ, 
δ) της παρούσας παραγράφου και αποτελεί αποκρυβείσα αξία, ενώ παράβαση για µη 
επίδειξη προς καταµέτρηση του υπολοίπου του ταµείου δεν αποτελεί αποκρυβείσα αξία ούτε 
επαυξάνει τον συντελεστή φόρου.  

Επίσης στις περιπτώσεις παράβασης της µη σύνταξης απογραφής ο συντελεστής φόρου 
επαυξάνεται τόσο για τη χρήση που αφορά την απογραφή λήξης όσο και για τη χρήση που 
αφορά την απογραφή έναρξης.   

Άρθρο 3 
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Υπαγόµενες Υποθέσεις  

Στη ρύθµιση όπως αυτή καθορίζεται από τα άρθρα 1 έως και 11 του νόµου, υπάγονται οι 
εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων 
επιτηδευµατιών οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31 
∆εκεµβρίου του έτους 2002.  

Με τον όρο εκκρεµής υπόθεση φορολογίας εισοδήµατος εννοούµε κάθε µία δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος ή δήλωση αποτελεσµάτων. Το ίδιο ισχύει ανάλογα και για τον όρο 
εκκρεµείς υποθέσεις λοιπών φορολογικών αντικειµένων.  

Με τον όρο εκκρεµείς υποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση νοούνται εκείνες που µέχρι 
την ηµεροµηνία κατάθεσης 15-07-2004 του ν.3259/2004:  

α) ∆εν είχε αρχίσει ο έλεγχος ή είχε αρχίσει και δεν είχε περατωθεί.  

β) Είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη Αποτελεσµάτων, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί.  

γ) Εκκρεµούν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια Α’ και Β’ βαθµού δικαιοδοσίας και δεν έχουν 
συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου.  

δ) Ακόµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του ν.3283/2004 
θεωρούνται εκκρεµείς και υπάγονται στην ρύθµιση και οι υποθέσεις που έχουν 
περαιωθεί οριστικά για τις οποίες µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3259/2004 
(4/8/2004) :  

αα) Έχει διενεργηθεί έλεγχος και έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις 
προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα οποία είτε 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ή 
∆ιοικητικού Εφετείου και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του Εφετείου.  

ββ) Υπάρχουν γι’ αυτές στις ∆.Ο.Υ. ∆ελτία Πληροφοριών ή Αποφάσεις Επιβολής 
Προστίµου ΚΒΣ για συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί 
ακόµα έλεγχος.  

Υπάγονται στη ρύθµιση και οι υποθέσεις που έχουν συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο και 
δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση του Πρωτοδικείου ή όσες έχει εκδοθεί η Απόφαση του 
Πρωτοδικείου και δεν έχει ασκηθεί έφεση επειδή δεν έχει παρέλθει ακόµα η προθεσµία. 

Σηµειώνεται ότι στη ρύθµιση υπάγονται και οι επιχειρήσεις των οποίων ο έλεγχος έχει 
ανατεθεί σε ελεγκτική υπηρεσία εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 – 11 
του ν.3259/2004 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 του ν.3283/2004.  

Επισηµαίνεται ότι για να περαιωθούν εκκρεµείς υποθέσεις λοιπών φορολογικών αντικειµένων 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάγεται στη ρύθµιση αντίστοιχα η υπόθεση φορολογίας 
εισοδήµατος.  

Επίσης, στην περαίωση των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004 υπάγονται και οι επιχειρήσεις 
που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν δηλώνουν έσοδα (π.χ. ξενοδοχειακή µονάδα υπό 
κατασκευή) ή Νοµικά Πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση µέχρι την ηµεροµηνία της 
εκκαθάρισης.  

Άρθρο 4 

Εξαιρούµενες Υποθέσεις  

Από τις υποθέσεις του προηγούµενου άρθρου 3 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:  

user
Small Blue



α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2003 
εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος ή εκκαθαριστική δήλωση 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος ή εκκαθαριστικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. σε ενδιάµεση χρήση, της ρύθµισης εξαιρείται η συγκεκριµένη χρήση και οι 
επόµενες αυτής. Οι προηγούµενες της χρήσης αυτής διαχειριστικές περίοδοι (εφόσον 
υπάρχουν σε εκκρεµότητα) µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση και να περαιωθούν.  

β) Οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων µε εισοδήµατα από γεωργικές 
επιχειρήσεις για τις οποίες είτε δεν έχουν τηρηθεί βιβλία είτε έχουν τηρηθεί βιβλία του Κ.Β.Σ. 
αλλά κατηγορίας κατώτερης της τρίτης και µόνον όσον αφορά τα συγκεκριµένα εισοδήµατα.  

γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/1999 (δήλωση συνάφειας) µέχρι και 31 
∆εκεµβρίου 2003 µε εξαίρεση τις ανέλεγκτες χρήσεις που προηγούνται ή έπονται των 
χρήσεων αυτών. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω συµπληρωµατικές δηλώσεις υποβλήθηκαν 
µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2003, δεν εξαιρούνται της παρούσης ρύθµισης και δύνανται να 
περαιωθούν.  

∆ιευκρινίζεται ότι αν υποβλήθηκε δήλωση συνάφειας για το εισόδηµα και δεν προέκυπτε 
φόρος για καταβολή στο Φ.Π.Α. µε αποτέλεσµα να µην υποβληθεί δήλωση για το Φ.Π.Α., οι 
υποθέσεις αυτές εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση.  

Ακόµα δεν υπάγεται στη ρύθµιση υπόθεση φορολογίας εισοδήµατος µε αντικείµενο εργασιών 
εκµετάλλευση περιπτέρου από ανάπηρο.  

Επίσης δεν υπάγονται στη ρύθµιση και οι υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων 1998 – 2002 
εάν για κάποια χρήση πριν το 1998 δεν είχε υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και 
δεν έχει παραγραφεί το δικαίωµα του ∆ηµοσίου γι’ αυτή τη χρήση.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π.∆.186/92 επιτρέπεται η 
κατάσχεση των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται µε βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στις 
περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, 
εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται µε τον έλεγχο από τα οποία είναι ενδεχόµενο 
να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Στις περιπτώσεις αυτές η υπόθεση εξαιρείται 
της ρύθµισης των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατάσχεσης 
µόνο επίσηµων βιβλίων – στοιχείων η υπόθεση δεν εξαιρείται της περαίωσης.  

∆ιευκρινίζεται ότι ως ακαθάριστα έσοδα προσδιοριστικό των τριών (3) δις. δρχ. ή οκτώ 
εκατοµµυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (8.804.000) ευρώ είναι τα πάσης φύσεως 
έσοδα χωρίς να εξετάζεται η προέλευσή τους, όπως αναφέρονται και στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου.  

Ακόµα δεν υπάγονται στη ρύθµιση υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, 
µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών – δωρεών – προικών 
– γονικών παροχών.  
  

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις και αποτελέσµατα περαίωσης  

Ο ενδιαφερόµενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που 
προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, χωρίς να συµψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο 
φόρος που βεβαιώθηκε µε βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τα ποσά κύριου, 
πρόσθετου φόρου και προστίµου που βεβαιώθηκαν µε βάση Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου.  
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Αντίθετα συµψηφίζεται το συνολικό ποσό της προβεβαίωσης λόγω άσκησης προσφυγής των 
χρήσεων που υπάγονται στη ρύθµιση µε το ποσό του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και του 
τυχόν προστίµου Κ.Β.Σ. εφόσον δεν υπάρχει αναστολή εκτέλεσης του ποσού της 
προβεβαίωσης. ∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι συµψηφίζεται και το ποσό της προβεβαίωσης 
πράξεων επιβολής προστίµων που διαγράφονται κατά τη διαδικασία της περαίωσης.  

Αν το συνολικό ποσό της προβεβαίωσης λόγω προσφυγής είναι µεγαλύτερο από το ποσό του 
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και του τυχόν προστίµου Κ.Β.Σ., τότε η επιπλέον διαφορά δεν 
επιστρέφεται.  

Τα ποσά της προβεβαίωσης καταβάλλονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις (φορολογίας 
εισοδήµατος, Φ.Π.Α.) και το υπόλοιπο, µετά το συµψηφισµό, ποσό καταβάλλεται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του ν.3259/2004.  

Τέλος, σε περίπτωση αναστολής είσπραξης του ποσού της προβεβαίωσης µετά από 
απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου το ποσό αυτό της προβεβαίωσης δεν συµψηφίζεται µε το 
συνολικό ποσό φόρου που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, αλλά µετά την 
περαίωση της υπόθεσης και το έγγραφο του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. προς το αντίστοιχο 
∆ικαστήριο για την κατάργηση της δίκης θα συντάσσεται ΤΑΦΕ για το ποσό που έχει 
ανασταλεί η είσπραξη από την αρµόδια υπηρεσία η οποία έχει βεβαιώσει το ποσό αυτό.   

Άρθρο 6 

Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος  

1. Η περαίωση κάθε µιας εκκρεµούς υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος, πραγµατοποιείται 
µε την αποδοχή από τον ενδιαφερόµενο της βεβαίωσης του επί πλέον φόρου που προκύπτει 
σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού του ν.3259/2004, πέραν του φόρου που τυχόν έχει 
βεβαιωθεί µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή µε φύλλο ελέγχου ή πράξη 
προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. ∆υνατότητα 
συµψηφισµού βεβαιωτέου και ήδη βεβαιωθέντος φόρου παρέχεται µόνο στην περίπτωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3259/2004.  

2. Ο επιπλέον αυτός φόρος υπολογίζεται ως εξής για τον επιτηδευµατία που δεν τήρησε 
βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή λογιστικών διαφορών δύο 
τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλµατα, µε εξαίρεση τα παρακάτω για τα οποία τα 
δηλούµενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή λογιστικών διαφορών µηδέν 
κόµµα επτά τοις εκατό (0,7%) :  

Κ.Α. 4214: Έµπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου 

Κ.Α. 5402: Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιοµηχανίας.  

Ο συντελεστής 0,7% υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων των ως άνω 
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται τα έσοδα αυτά 
(π.χ. πρατήριο βενζίνης και πλυντήριο αυτοκινήτων).  

Το ελάχιστο ποσό που προκύπτει ανά χρήση µε το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα καταβάλλεται 
ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της διαχειριστικής περιόδου (έστω και αν η περίοδος 
είναι µικρότερη των 12 µηνών).  

∆ιευκρινίζεται ότι το ελάχιστο ποσό φόρου του άρθρου 6 του ν.3259/2004 αφορά τη 
φορολογία εισοδήµατος. Αν από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα προκύπτει και ποσό Φ.Π.Α., ο 
φόρος που θα βεβαιωθεί είναι το άθροισµα του ελάχιστου ποσού της φορολογίας 
εισοδήµατος και του Φ.Π.Α.  
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Οι αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 
εφόσον η υπόθεση υπάγεται στη ρύθµιση προσδιορίζεται ο οφειλόµενος µε την περαίωση 
φόρος.  

Σηµειώνεται ακόµα ότι επειδή όταν έχουµε µετασχηµατισµό επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.2166/93, η ζηµιά της ατοµικής επιχείρησης έχει µεταφερθεί στη «νέα εταιρεία», 
τα κέρδη που θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του απογραφικού της ατοµικής 
επιχείρησης είναι µηδέν και όχι οι ζηµιές που δηλώθηκαν µε το έντυπο Ε1.  

Ακόµα ως αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται και τα ποσά που αφορούν 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Επί 
των αποκρυβέντων ακαθαρίστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την παράγραφο 
2 του άρθρου 7 του ν.3259/2004.  

Οι παραβάσεις της µη καταχώρησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εισαγωγών θα 
λαµβάνονται υπόψη και για τις χρήσεις που υποβλήθηκαν δηλώσεις συνάφειας.  

Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει συµψηφίσει ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 
στην πρώτη ή και τις επόµενες µετά την τελευταία περαιωθείσα µε το ν.3259/2004, χρήση και 
διενήργησε σε αυτές αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων, τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά δεν επηρεάζονται µε την υποβολή συµπληρωµατικών ή τροποποιητικών 
δηλώσεων.  

Σηµειώνεται ακόµα ότι στην πρώτη µετά την τελευταία περαιωθείσα µε το ν.3259/2004 χρήση 
δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό οποιαδήποτε ζηµιά προηγούµενων χρήσεων.  

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου από τα δελτία πληροφοριών δεν προκύπτει αναµφισβήτητα 
απόκρυψη φορολογητέας ύλης τα δελτία αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη του 
απογραφικού αλλά θα ληφθούν ως νέα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του 
ν.2238/94 στην περίπτωση που µελλοντικά προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες που 
τεκµηριώνουν την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης.  

3. Πριν από την περαίωση κάθε µίας εκκρεµούς υπόθεσης µε τις διατάξεις του ν.3259/2004 
θα πρέπει να ερευνάται αν υπάρχουν συµπληρωµατικές δηλώσεις για τις χρήσεις που 
υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η εκκαθάριση και βεβαίωση των οποίων 
(συµπληρωµατικών δηλώσεων) θα προηγείται της περαίωσης.  

Άρθρο 7 

Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειµένων  

Πέραν των οδηγιών που δόθηκαν µε την ΠΟΛ.1093/2004 για την περαίωση υποθέσεων 
λοιπών φορολογικών αντικειµένων σας γνωρίζουµε ότι αν σε κάποια υπόθεση έχουν δηλωθεί 
έσοδα που υπάγονται σε Φ.Π.Α. καθώς και έσοδα που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. και έχουµε 
επαύξηση των δηλούµενων ακαθαρίστων εσόδων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 6 του ν.3259/2004 ολόκληρη η αποκρυβείσα αξία θεωρείται υπαγόµενη σε Φ.Π.Α. 

Άρθρο 8 

 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.   

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3259/2004 απαραίτητη προϋπόθεση για την 
περαίωση κάθε υπόθεσης είναι η ταυτόχρονη περαίωση και των πράξεων επιβολής 
προστίµου Κ.Β.Σ που αφορούν την υπόθεση και εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ ή ενώπιον των 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Α’ ή Β’ Βαθµού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο 
ακροατήριο του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του 
ν.3259/2004. Ειδικότερα:  

Για την περαίωση των πράξεων επιβολής προστίµου οι οποίες έχουν συζητηθεί ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και έχουν εκδοθεί Αποφάσεις ή αναµένονται να εκδοθούν 
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Αποφάσεις ή έχουν εκδοθεί Αποφάσεις και δεν έχει ασκηθεί έφεση επειδή δεν έχει παρέλθει 
ακόµα η προθεσµία ή εκκρεµούν ενώπιον του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου, ακολουθείται η 
εξής διαδικασία:  

Σε κάθε περίπτωση εκτελείται η Πρωτόδικη Απόφαση πριν από την διαδικασία της 
περαίωσης όπως προκύπτει και από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν.3259/2004, όπως 
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.3283/2004. Στη συνέχεια περαιώνονται 
οι ως άνω πράξεις µε την αποδοχή του ¼ του αρχικά επιβληθέντος προστίµου Κ.Β.Σ.   

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3259/2004, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν.3283/2004, σε συνδυασµό και µε τις οδηγίες 
ΠΟΛ.1093/2004 εφαρµόζονται και κατά την περαίωση των παραβάσεων του Κ.Β.Σ.  

Άρθρο 9 

∆ιαδικασία περαίωσης  

Για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:  

 1. Αν ο επιτηδευµατίας του οποίου η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο του ∆ευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου, 
επιθυµεί την περαίωσή της, µαζί µε όλες τις επόµενες ανέλεγκτες χρήσεις και έχει υποβάλλει 
τη σχετική αίτηση και τη βεβαίωση του αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου εκδίδεται ενιαίο 
Εκκαθαριστικό για όλες τις χρήσεις (ελεγµένες ή ανέλεγκτες). Η παραπάνω αίτηση µπορεί να 
υποβληθεί µέχρι 31-12-2004. Αν δεν επιθυµεί η επιχείρηση την περαίωση των ελεγµένων 
χρήσεων, έχει τη δυνατότητα περαίωσης µόνο των ανέλεγκτων χρήσεων.  

Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, µε έγγραφο του 
Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. προς το αντίστοιχο Πρωτοβάθµιο ή ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο, 
γνωστοποιείται η περαίωση των φύλλων ελέγχου ή των πράξεων για τις οποίες ασκήθηκε 
προσφυγή και ζητείται η κατάργηση της δίκης.  

 2. Αν η ∆.Ο.Υ. που θα εκδώσει το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα είναι διαφορετική από τη ∆.Ο.Υ. 
ή την ελεγκτική αρχή που είναι αρµόδια για την υπόθεση που εκκρεµεί στο ∆ικαστήριο, τότε η 
αίτηση και η βεβαίωση του ∆ικαστηρίου υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. ή την ελεγκτική αρχή που 
είναι αρµόδια για την υπόθεση που εκκρεµεί στο ∆ικαστήριο, η οποία και τη διαβιβάζει στη 
∆.Ο.Υ. που θα εκδώσει το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα.  

 3. Τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα που αφορούν επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη 
δραστηριότητά τους και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
ν.3259/2004 για την περαίωση µέχρι 15-10-2004, κοινοποιούνται στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνση αλληλογραφίας που υπάρχει στη ∆.Ο.Υ.  

 4. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του ν.3259/2004 αν εκκρεµεί στο ∆ικαστήριο µόνο 
Απόφαση Επιβολής Προστίµου Κ.Β.Σ. που αφορά υπαγόµενη χρήση, θα εκδίδεται το 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα έστω και αν δεν έχει υποβληθεί από τον επιτηδευµατία η σχετική 
αίτηση και βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.3259/2004, η οποία και θα 
προσκοµίζεται από τον επιτηδευµατία κατά την υπογραφή της πράξης αποδοχής του 
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. 

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του ν.3283/2004 υπάγονται στη ρύθµιση και οι υποθέσεις περαιωµένες οριστικά 
για τις οποίες:  

αα) Έχει διενεργηθεί έλεγχος και έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις 
προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα οποία 
είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
ή ∆ιοικητικού Εφετείου και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του Εφετείου.  

user
Small Blue



ββ) Υπάρχουν γι’ αυτές στις ∆.Ο.Υ. ∆ελτία Πληροφοριών ή Αποφάσεις Επιβολής 
Προστίµου ΚΒΣ για συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί 
ακόµα έλεγχος.  

Αν για κάποιο επιτηδευµατία εκδόθηκε Εκκαθαριστικό Σηµείωµα στο οποίο δεν έχουν 
περιληφθεί οι υποθέσεις της περίπτωσης δ του άρθρου 3 του ν.3259/2004 όπως προστέθηκε 
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν.3283/2004 εκδίδεται νέο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα 
το οποίο θα περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις (χρήσεις) έστω και αν ο 
επιτηδευµατίας είχε αποδεχθεί το αρχικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, οπότε στην περίπτωση 
αυτή βεβαιώνεται η διαφορά φόρου.  

Άρθρο 10 

Βεβαίωση των φόρων  

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.   

Άρθρο 11 

Τρόπος καταβολής των φόρων  

Αναφορικά µε τον τρόπο καταβολής των φόρων εισοδήµατος και Φ.Π.Α. καθώς και του 
προστίµου Κ.Β.Σ. που αφορούν τις περαιούµενες υποθέσεις, σας διευκρινίζουµε και τα εξής:  

α) Οι δόσεις καταβολής είναι 12 ή 18 χωρίς να υπολογίζεται η προκαταβολή και 
υπολογίζονται επί της συνολικής οφειλής δηλαδή Εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και Προστίµων 
Κ.Β.Σ.  

β) Η έκπτωση 5% υπολογίζεται επί του ποσού της αρχικής συνολικής οφειλής (εισοδήµατος, 
Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.) εφ’ όσον ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό καταβληθεί µε την υπογραφή 
του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος ή επί του υπολοίπου (µετά την αφαίρεση του 10%), 
όταν ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό καταβληθεί µέσα στην προθεσµία καταβολής της 
πρώτης δόσης.  

γ) Εάν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι ίσο µε πεντακόσια (500) ευρώ και 
καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος χορηγείται 
έκπτωση 5%.  

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. Στη συνέχεια της 1089871/5979/∆Ε-Β’/ΠΟΛ.1115/9-11-2004 διαταγής του 
Υπουργείου  Οικονοµίας και Οικονοµικών, που αναφέρεται στην εντατικοποίηση φορολογικών 
ελέγχων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

α) Για θέµατα αρµοδιότητας διενέργειας φορολογικών ελέγχων, εφαρµογή έχει η 
1059310/4766/∆Ε-Β’/14-7-2004 (Φ.Ε.Κ.1123 τεύχος Β’) Α.Υ.Ο.Ο. περί 
ανακαθορισµού της καθ’ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ ελεγκτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
φορολογικού ελέγχου.  

β) Για τις εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου που θα εκδίδονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που δόθηκαν µε την 1089871/5979/∆Ε-Β’/ΠΟΛ.1115/9-11-2004 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, διευκρινίζουµε ότι θα προηγείται:  

-     η έκδοση εντολών ελέγχου για τις υποθέσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
ν.3259/2004 για περαίωση και εντάσσονται στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
ελεγκτικού προγράµµατός σας  

-     στη συνέχεια θα ακολουθεί η έκδοση εντολών ελέγχου για υποθέσεις που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν.3259/2004 και έχει παρέλθει η προθεσµία των 30 
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ηµερών από την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος χωρίς να έχει 
προσέλθει η επιχείρηση για περαίωση και τέλος,  

-     η έκδοση εντολών ελέγχου για τις υποθέσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν.3259/2004 και δεν έχει εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. 

Ο ελεγκτής στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσµία των 30 ηµερών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις 1 – 11 του ν.3259/2004 θα µεταβαίνει στην επιχείρηση µε την παραπάνω εντολή 
ελέγχου την οποία και θα θέτει υπόψη αυτής, προκειµένου να λάβει γνώση ενυπογράφως. 
Στη συνέχεια θα κοινοποιείται στην επιχείρηση ακριβές αντίγραφο του Εκκαθαριστικού 
Σηµειώµατος υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µε το οποίο θα 
δύναται η επιχείρηση να προσέλθει για περαίωση της υπόθεσής της εντός προθεσµίας 10 
ηµερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004 όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.3283/2004. Την ίδια ηµέρα της 
επίδοσης του αντιγράφου του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, θα προβαίνει και στη θεώρηση 
των σχετικών βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες δεν 
έχουν εκδοθεί Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3259/2004, µε την 
διαφορά ότι στις περιπτώσεις αυτές θα προηγείται η έκδοση του Εκκαθαριστικού 
Σηµειώµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και θα κοινοποιείται από τον ελεγκτή στην επιχείρηση 
µε προθεσµία 30 ηµερών, για την αποδοχή αυτού.  

Η ηµεροµηνία γνωστοποίησης της ως άνω εντολής διενέργειας ελέγχου υποθέσεων που 
υπάγονται στις διατάξεις των 1 – 11 του ν.3259/2004 θα αναγράφεται µε κωδικό αριθµό 3 στη 
στήλη (6) «ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ» του Στατιστικού ∆ελτίου αποτελεσµάτων ελέγχου ∆Ε2 
«ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ» που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση 
Ελέγχου / Τµήµα ∆’.  

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας των 10 ή των 30 ηµερών κατά περίπτωση σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω αναφερόµενα και εφόσον η επιχείρηση δεν προσήλθε για περαίωση της 
υπόθεσής της, ο ελεγκτής προβαίνει στη διενέργεια του ελέγχου.   

Αυτονόητο είναι ότι µετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσµιών, δεν δύναται η επιχείρηση 
να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3259/2004 για περαίωση.  

2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν στις ∆.Ο.Υ. δελτία από V.I.E.S. που πρέπει να ελεγχθούν 
και να απαντηθούν ή Εισαγγελικές Παραγγελίες, καταγγελίες κλπ. θα εξετάζεται κατ’ αρχήν αν 
οι υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω, υπάγονται στις διατάξεις του ν.3259/2004 και αν 
αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν και να απαντηθούν σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις του 
νόµου αυτού.  

Αν η υπόθεση υπάγεται στις διατάξεις του ν.3259/2004 θα εκδίδεται το προβλεπόµενο 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, λαµβανοµένων υπόψη, εάν είναι δυνατόν, των ανωτέρω δελτίων 
από V.I.E.S., Εισαγγελικών Παραγγελιών, καταγγελιών κλπ.  

Αν ο φορολογούµενος δεν προσέλθει στις προβλεπόµενες προθεσµίες του ν.3259/2004, τότε 
θα εκδίδεται εντολή διενέργειας τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και τα ειδικότερα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 1 και µέσα στα 
πλαίσια αυτού, θα αξιοποιούνται και θα απαντώνται τα δελτία από V.I.E.S., Εισαγγελικές 
Παραγγελίες, καταγγελίες κλπ.  

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ενεργειών, µπορεί να διεξάγονται προληπτικοί, προσωρινοί 
έλεγχοι προκειµένου να απαντηθούν δελτία από V.I.E.S., Εισαγγελικές Παραγγελίες, 
καταγγελίες κλπ. εφόσον είναι αναγκαίο λόγω προθεσµιών ή άλλων λόγων, τα αποτελέσµατα 
των οποίων δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία περαίωσης σε υπαγόµενη υπόθεση. 
Αντίθετα, τα αποτελέσµατα των προσωρινών και προληπτικών ελέγχων θα λαµβάνονται 
υπόψη σε περιπτώσεις µη περαίωσης της υπόθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.3259/2004.  
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3. Σε περιπτώσεις αναγκαιότητας διενέργειας τακτικού, προσωρινού ή προληπτικού ελέγχου 
για ανέλεγκτες χρήσεις µετά την 31-12-2002 θα διεξάγονται οι ανωτέρω έλεγχοι, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. ∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι όπου απαιτείται η διενέργεια προσωρινού 
ελέγχου, σε περιπτώσεις επιστροφών φόρων, προστίµων κλπ. αυτός θα διενεργείται  από το 
Ελεγκτικό Κέντρο που είναι αρµόδιο για τον τακτικό έλεγχο. Προς τούτο οι ∆.Ο.Υ. θα 
διαβιβάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής φόρων, προστίµων κλπ. στα αρµόδια 
Ελεγκτικά Κέντρα.   

            Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση αιτήµατος επιστροφής φόρων κλπ., για χρήση που 
υπάγεται στις διατάξεις του ν.3259/2004 το αίτηµα επιστροφής θα εξετάζεται πριν  από την 
περαίωση της υπόθεσης.     

4. Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν να παρακολουθήσουν 
και να εποπτεύσουν την ορθή και πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ο Υφυπουργός  
Οικονοµίας και Οικονοµικών 

         
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας    Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ 
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