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ΠΟΛ. 1081 
 
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας ∆ιανοµής 
             

 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος εκκρεµών 

φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων». 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1.       Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς  και τις διατάξεις της παραγράφου  8 

του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 
 
2.       Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ            Α΄81). 
 
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 23 

του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).  
 
4.       Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 καθώς και τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 28 

του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).  
 
5.       Την αριθ. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 

302 Β΄/8.3.05) «Έλεγχος εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών και βεβαίωση και 
καταβολή των φόρων». 

 
6.       Την ανάγκη απλούστευσης και αντικειµενικοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών για τη 

διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των φορολογικών υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος 
εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογούµενων και φορολογούσας αρχής, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης 
και είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου. 

 
7.       Την αριθ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 
8.       Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού  

Προϋπολογισµού. 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 
και α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 
1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι (20) ηµερών αν 
πρόκειται για µη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και για διάστηµα 
οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ηµερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής 
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περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των οριζόµενων από τις παραπάνω 
διατάξεις διαστηµάτων.  

 
2. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 5 και δ΄ της 
παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 
διενεργούνται για διάστηµα οπωσδήποτε ενός (1) µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού 
κατά την κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόµενου από τις διατάξεις αυτές διαστήµατος.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

Α∆ΑΜ  ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ 
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