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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Α.  ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ 

ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ 12η Διζοδήμαηος 

Γ/ΝΗ 14η Φ.Π.Α.  

Γ/ΝΗ 15η Κ.Β..  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 

Γ/ΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 

Β.  Γ.Γ.Π.. 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 

Γ/ΝΗ 30η 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ - ΣΜΗΜΑ Β΄ 

Γ/ΝΗ 32η  

ΔΙΑΓ. & ΔΛ. ΣΟΙΥΔΙΩΝ Η/Τ 

 
Σατ. Γ/νζη      : ίνα 2-4             
Σατ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ                                 
Πληροθορίες :                                                                                                   
Σηλέθωνο      : 210- 3616218                                           
Fax                  : 210- 3645413                            

 

 

Θέμα:   Γιοικηηικές ενέργειες ποσ απαιηούνηαι για ηοσς «αθανείς επιηηδεσμαηίες». 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) κε αξηζκό 1925/29.10.2004/L331.13.5-11-2004 ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ. 

2. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) κε αξηζκό 1798/7.10.2003/L 264.1.15-10-2003 ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ θόξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) αξηζ. 218/92. 

Αθήνα,1-9-2010 

ΠΟΛ: 1128 
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ησλ άξζξσλ 36 παξ. 11, 38 παξ. 11, 59 παξ. 2, 64 παξ. 3 ηνπ 

Κώδηθα ΦΠΑ πνπ θπξώζεθε κε ην λ.2859/7.11.2000 (ΦΔΚ 248 Α΄), όπσο ηζρύνπλ.  

4. Σν π.δ. 249/1998 ΦΔΚ 186 Α΄ (6.8.1998) κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε ν Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (π.δ. 284/1988). 

5. Όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε  

Άρθρο 1 

«Αθανείς επιηηδεσμαηίες» 

Σν Σκήκα Γ΄- Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ (V.I.E.S) ηεο 

Γ/λζεο Φ.Π.Α. ελεκεξώλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..): 

α) γηα ηνπο «αθαλείο επηηεδεπκαηίεο» ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1925/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ελδνθνηλνηηθέο πξάμεηο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο 

δξαζηεξηόηεηα απνδεηθλύεηαη όηη δελ πθίζηαηαη ή αθνξά εηθνληθέο ζπλαιιαγέο ή ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ππόλνηεο γηα απηό από ηηο ειεγθηηθέο αξρέο.  Δηδηθά ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζεσξείηαη όηη δελ πθίζηαηαη όηαλ δειώλεηαη όηη πξαγκαηνπνηείηαη απν εγθαηάζηαζε ε 

νπνία δελ επηβεβαηώλεηαη από πξόζθαηε έθζεζε απηνςίαο. 

β)  ζηελ πεξίπησζε πνπ παύεη λα πθίζηαηαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ πξνζώπσλ απηώλ 

σο «αθαλώλ επηηεδεπκαηηώλ» ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 

Άρθρο 2 

Δνέργειες  

Σν Σκήκα Γ΄- Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ (V.I.E.S) ηεο 

Γ/λζεο Φ.Π.Α. ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνζώπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «αθαλείο 

επηηεδεπκαηίεο» ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, απελεξγνπνηεί άκεζα, 

κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ ηνπο κεηξώνπ ΦΠΑ απν ηελ 

ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ην κεηξών ησλ πξνζώπσλ ζηα 

νπνία έρεη ρνξεγεζεί ΑΦΜ/ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ.  ηελ πεξίπησζε απηή ν ΑΦΜ/ΦΠΑ εκθαλίδεηαη ζε απηή ηελ 

ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ κε ην ραξαθηεξηζκό ηεο δηαθνπήο «έιεγρνο VIES» κε 

εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. 

Η Γ.Γ.Π.. ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνζώπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «αθαλείο 

επηηεδεπκαηίεο» ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο: 

 α) αλαζηέιιεη άκεζα ηελ πηζηνπνίεζε γηα ρξήζε νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο. Σα πξόζσπα απηά κπνξνύλ λα εθπιεξώλνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο κόλν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. έσο ηελ εθάζηνηε νξηδόκελε πξνζεζκία.  ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο είλαη ππνρξεσηηθή δελ επηβάιινληαη 

νη ζρεηηθέο θπξώζεηο θαη σο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ζεσξείηαη απηή ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο. 
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 β) ελεκεξώλεη ην ζύζηεκα ΣΑΥΙ θαζώο θαη όια ηα ππνζπζηήκαηα απηνύ γηα ην 

ραξαθηεξηζκό ησλ πξνζώπσλ απηώλ σο «αθαλώλ επηηεδεπκαηηώλ». 

       Η έλαξμε ηζρύνο ηεο απόθαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο . 

 Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

      

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 

 

 


