ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΛΔΓΥΩΝ
1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ
ΣΜΗΜΑ B’
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α’- Β’

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010
ΠΟΛ 1173

ΠΡΟ : Ω Π.Γ.
Σαχ. Γ/νση:
Σαχ. Κωδ.:
Σηλέυωνο:
Fax:
E-mail:

Καξ. Σεξβίαο 10
101 84 Αζήλα
210 3375888-5203-5206
210 3375041
mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΔΜΑ: « Πεξηνξηζκόο δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ (απηνςίαο) »
Σρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Mε ην άξζξν 7 ηεο Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (ΦΔΚ 1062 Β’)
«Αλαθαζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ θαηά ηελ ππνβνιή δειώζεσλ έλαξμεο,
κεηαβνιήο θαη δηαθνπήο εξγαζηώλ», όπσο ηζρύεη, πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο έλαξμεο ή
κεηαβνιήο εξγαζηώλ, ε δηελέξγεηα επηηόπηνπ ειέγρνπ (απηνςίαο) ζηε δεινύκελε από ηελ
επηρείξεζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε.
Καη’ εμαίξεζε, ε βεβαίσζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ δύλαηαη λα ρνξεγείηαη ρσξίο
ηε δηελέξγεηα απηνςίαο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ..
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3888/2010 θαη ηελ εγθύθιην ΠΟΛ1130/17-9-2010 νξίδνληαη νη
δηαδηθαζίεο θαη παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ θαη
ηε δηελέξγεηα πξνζσξηλνύ ειέγρνπ Φ.Π.Α., νη νπνίεο είλαη ζε εμέιημε.
3. Γεδνκέλνπ όηη ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ
πεξί πεξαίσζεο εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ θαη νδεγηώλ πεξί πξνζσξηλνύ ειέγρνπ
Φ.Π.Α. απνηειεί γηα ηε Γηνίθεζε στόχο πρωταρχικής σημασίας, ειαρηζηνπνηείηαη, ζην εμήο, ε
δηελέξγεηα απηνςίαο θαηά ηελ έλαξμε θαη κεηαβνιή εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ώζηε ην ειεγθηηθό
δπλακηθό ησλ Γ.Ο.Υ. λα αζρνιεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο θαη ηνπ πξνζσξηλνύ ειέγρνπ
Φ.Π.Α..
4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. ππνρξενύηαη λα εθδίδεη εληνιή
ειέγρνπ, γηα ηε δηελέξγεηα επηηόπηνπ ειέγρνπ (απηνςίαο), κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ απηό
πξάγκαηη απαηηείηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ιόγσ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δεκηνπξγνύλ
ππόλνηεο (π.ρ. ιόγσ αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ, κεγάιεο ειηθίαο ηνπ θνξέα ή ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο, ηεο λνκηθήο κνξθήο όπσο κνλνπξόζσπεο ΔΠΔ θιπ).
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