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ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο 

 

 

 

ΘΔΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο 13  

ηνπ λ.3888/2010 ζρεηηθά κε ηελ εθνχζηα θαηάξγεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ.» 

 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 13 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 

3888/2010 (Φ.Δ.Κ. 175 A΄/ 30.9.2010) «Δθνχζηα θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, 

ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη παξέρνπκε ηηο απαξαίηεηεο εξκελεπηηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

                                ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Άξζξν 1 

Δηζαγσγή 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ A΄ ηνπ λφκνπ απηνχ θαζνξίδεηαη πξναηξεηηθφο 

εηδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθθξεκείο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο. 

 

Άξζξν 2 

Βαζηθέο έλλνηεο 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ νη παξαθάησ φξνη λννχληαη 

σο εμήο: 

1. Διεγκέλε θαη αλέιεγθηε ππφζεζε: 

  Διεγκέλε ζεσξείηαη ε ππφζεζε πνπ κέρξη ηελ 30.9.2010, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ, έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν (κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. 

ΠΟΛ.1037/2005, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θ.ιπ.) θαη έρνπλ εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα 

νηθεία βηβιία νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο. 

Αλέιεγθηε ζεσξείηαη ε ππφζεζε πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν. πλεπψο, 

ππφζεζε γηα ηελ νπνία έρεη δηελεξγεζεί πξνζσξηλφο έιεγρνο θαη έρεη εθδνζεί πξνζσξηλφ 

θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγίεο ή πξνιεπηηθφο έιεγρνο Κ.Β.. 

θαη έρεη εθδνζεί απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ζεσξείηαη αλέιεγθηε.   

2. Γεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα:  

Θεσξνχληαη ηα ζπλνιηθά δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ηα θαηά νηθνλνκηθφ έηνο ππνβιεζέληα θχξηα έληππα ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο (Δ1, Δ5, Φ.01.010 θ.ιπ), αξρηθψλ εκπξφζεζκσλ ή εθπξφζεζκσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ έσο ηελ 31.8.2010, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία, κεηά ηελ αθαίξεζε:  

α) ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη 

β) ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο, κε εμαίξεζε ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ., λ. 

2238/1994), γηα ηα νπνία απφ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα δελ αθαηξνχληαη ηα έζνδα 

απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ, θαζψο γηα ηα λνκηθά απηά πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
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ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν 105 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα ην 

εηζφδεκα απφ αθίλεηα πεξηιακβάλεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο. 

3. Απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε: 

  Δίλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή ινηπά 

ζηνηρεία ή έγγξαθα ή απφ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. θαη αθνξά: 

α) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ παξάιεηςε έθδνζεο ή ιήςεο 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή  

β) ηελ απφθξπςε πνζνχ εζφδσλ ή αγνξψλ ή δαπαλψλ απφ έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο 

σο πξνο ηελ αμία θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή  

γ) ηελ θαζαξή αμία ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, εηθνληθνχ σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ή  

δ) ηελ θαζαξή αμία εθδνζέληνο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ εηθνληθνχ σο πξνο ηε ζπλαιιαγή ή θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη λνζεπηεί. ε 

πεξίπησζε κεξηθψο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ σο αμία ιακβάλεηαη ε αμία ηεο 

εηθνληθφηεηαο. 

4. Παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν 

είλαη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζε: 

α) κε ηήξεζε ή κε δηαθχιαμε νπνηνπδήπνηε ζεσξεκέλνπ Βηβιίνπ Κ.Β.., είηε βαζηθνχ είηε 

πξφζζεηνπ, 

β) κε επίδεημε ησλ ζεσξεκέλσλ Βηβιίσλ ζε έιεγρν, 

γ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηα έζνδα ή κε θαηαρψξεζε εζφδσλ, 

δ) αλαθξηβή ηήξεζε Βηβιίσλ σο πξνο ηηο αγνξέο θαη ηηο δαπάλεο ή κε θαηαρψξεζε  

αγνξψλ θαη δαπαλψλ, 

ε) αλαθξηβή ηήξεζε πξφζζεησλ Βηβιίσλ ή ζε κε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα έζνδα ή ηηο αγνξέο ή ηηο δαπάλεο, 

ζη) ηήξεζε Βηβιίσλ θαηψηεξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Κ.Β.. θαηεγνξίαο, 

δ) αλαθξίβεηα απνγξαθήο σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία, 

ε) έθδνζε αζεψξεηνπ ζηνηρείνπ Κ.Β.. κε θαηαρσξεκέλνπ ζηα Βηβιία, 

ζ) κε δηαθχιαμε εθδνζέληνο ή ιεθζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, 

η) θαηαρψξεζε ζηα Βηβιία αλχπαξθησλ αγνξψλ ή δαπαλψλ, 

ηα) έθδνζε ή ζήκαλζε ζηνηρείνπ απφ κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ πνπ δελ 

θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία, 

ηβ) κε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ αγαζψλ, 

ηγ) κε ζχληαμε Απνγξαθήο ή Ηζνινγηζκνχ, 
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ηδ) κε έθδνζε ή έθδνζε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. ή 

ππνπξγηθή απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, 

ηε) κε ιήςε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Β.. ή ππνπξγηθή 

απφθαζε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, 

ηζη) κε έθδνζε ή κε ιήςε ή ζε έθδνζε ή ιήςε αλαθξηβνχο ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνθχπηεη 

αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αμία, 

ηδ) έθδνζε ή ιήςε εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή λφζεπζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία 

πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αμία. 

   Οη παξαβάζεηο κε επίδεημεο θαη κε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

βαξχλνπλ ηε ρξήζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ή πηζηνπνηνχληαη. 

  εκεηψλεηαη επίζεο φηη  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο 

θαη  ηελ επαχμεζε ηνπ θφξνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαβάζεηο ή ηα επηβαξπληηθά 

εθείλα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο Γ. Γ. Π. . 

θαηά ηελ 13.10.2010 (ζρεη.ε παξ.2 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1137/11.10.10). 

 

Άξζξν 3 

Τπνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο 

 

  ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 12 ηνπ παξφληνο  λφκνπ, 

ππάγνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ επηηεδεπκαηηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έθιεηζαλ 

κέρξη θαη ηηο 31.12.2009. 

  Ωο εθθξεκήο ππφζεζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνείηαη θάζε κία εθθξεκήο δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή δήισζε απνηειεζκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη αλάινγα θαη γηα ηνλ 

φξν εθθξεκείο ππνζέζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα 

πεξαησζνχλ αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε αληίζηνηρα ε αλέιεγθηε ππφζεζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

  Με ηνλ φξν εθθξεκείο ππνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο λννχληαη νη 

ππνζέζεηο εθείλεο πνπ κέρξη ηελ 30.9.2010,  εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3888/2010: 

α) Γελ έρεη αξρίζεη ν έιεγρνο ή έρεη αξρίζεη θαη δελ έρεη πεξαησζεί. Ωο πεξάησζε ηνπ 

ειέγρνπ ζεσξείηαη ε έθδνζε θχιινπ ειέγρνπ ή πξάμεο θαη ε κεηαγξαθή ηνπ ζηα νηθεία 

βηβιία ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 



 

 

 

          ΑΔΑ : 4ΙΞΞΗ-Ι 

 5 

β) Έρεη εθδνζεί θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε απνηειεζκάησλ, αιιά δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί 

(π.ρ. εθθξεκεί αθφκε ζηελ ειεγθηηθή αξρή γηα ζπκβηβαζκφ). 

γ) Δθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κεηά απφ άζθεζε εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο ή 

έθεζεο θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. Ωο 

εθθξεκείο ζεσξνχληαη θαη νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο γηα 

θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο. πλεπψο, ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη αζθεζεί εθπξφζεζκε 

πξνζθπγή ή έθεζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ δελ ππάγνληαη ζηηο 

παξνχζεο ξπζκίζεηο, φπσο επίζεο θαη απηέο γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία 

άζθεζεο πξνζθπγήο ή ε πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο γηα ηνπο δηαδίθνπο. 

δ) Έρνπλ ήδε ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο παιαηφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ, φπσο π.ρ. απηψλ ηνπ λ. 3697/2008 , ηνπ λ. 3259/2004 θ.ιπ. θαη : 

αα) Έρνπλ εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ 

απνηειεζκάησλ ή θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ινηπέο ελ γέλεη ηέηνηεο πξάμεηο, 

πνπ είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη δελ έρνπλ 

ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. 

ββ) Έρνπλ εθδνζεί, κέρξη ηελ 31.8.2010, απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. πνπ είηε 

δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά γεληθψο δηθαζηήξηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ .η.Δ.) θαη αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα 

νπνία δελ έρεη δηελεξγεζεί αθφκε έιεγρνο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο (εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. 

θιπ.). 

  εκεηψλεηαη φηη, ζηε ξχζκηζε ππάγνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

αδξάλεηα ή δελ δειψλνπλ έζνδα, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ 

εθθαζάξηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

Άξζξν 4 

Τπνζέζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο 

 

  1. Απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εμαηξνχληαη θαη δελ ππάγνληαη 

ζηηο παξνχζεο  ξπζκίζεηο: 

  α) Οη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ 

31.8.2010 εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε αξρηθή δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα θάπνηα 

απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, θαζψο θαη νη επφκελεο απηήο.  

  ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε ελδηάκεζε ρξήζε, 

εμαηξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη νη επφκελεο απηήο. Οη πξνεγνχκελεο φκσο απηήο 
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ρξήζεηο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ θαη λα 

πεξαησζνχλ.  

  Γελ εμαηξνχληαη απφ ηελ πεξαίσζε αλέιεγθηεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο δελ έρνπλ ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α., αιιά έρνπλ 

φκσο ππνβιεζεί κέρξη θαη 31.8.2010 νη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ 

απηψλ. εκεηψλεηαη φηη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. γεληθψο ιακβάλνληαη ππφςε 

εθφζνλ επίζεο ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ  31.8.2010.  

  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί αξρηθή δήισζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο κέρξη θαη 31.8.2010 αιιά έρεη δηελεξγεζεί ηαθηηθφο έιεγρνο θαη ηα νηθεία 

θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο έρνπλ εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία κέρξη ηελ 

30.9.2010, ε ππφζεζε απηή δελ εμαηξείηαη θαη κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε πεξί 

ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11, εθφζνλ βέβαηα 

είλαη εθθξεκήο θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν 3 θαη δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο εμαίξεζεο 

θαηά ην παξφλ άξζξν 4. 

  εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα θνξνινγνχκελν πθίζηαηαη παξάβαζε 

Κ.Β.. ή επηβαξπληηθφ ζηνηρείν γεληθά θαηά ην άξζξν 2 γηα ρξήζε γηα ηελ νπνία απηφο δελ 

είρε ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο επηηεδεπκαηίαο, ηφηε εμαηξείηαη ηεο 

ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ηφζν ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε φζν θαη 

φιεο γεληθά νη επφκελεο αλεμαξηήησο αλ γηα ηηο επφκελεο έρνπλ ππνβιεζεί δειψζεηο.   

  β) Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 

2859/2000), ελψ νη αγξφηεο θαη γεληθφηεξα νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, 

ππάγνληαη ζηηο παξνχζεο ξπζκίζεηο. 

  γ) Οη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2753/1999 (δειψζεηο 

ζπλάθεηαο), κε εμαίξεζε ηηο πξνεγνχκελεο ή επφκελεο ρξήζεηο απηψλ γηα ηηο νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο. 

Γηαρεηξηζηηθέο πεξίνδνη φκσο γηα ηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ δειψζεηο ζπλάθεηαο αιιά 

ππάξρνπλ παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. ή επηβαξπληηθά ελ γέλεη ζηνηρεία θαηά ην άξζξν 2 ή νη 

νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν κέρξη 30.9.2010 θαη νη νηθείεο θαηαινγηζηηθέο 

πξάμεηο είλαη εθθξεκείο θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν 3, ππάγνληαη ζηηο παξνχζεο 

ξπζκίζεηο πεξί αλέιεγθησλ θαη ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ αληίζηνηρα, εθφζνλ δελ εμαηξνχληαη 

απφ άιιν ιφγν. 

  Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη αλ ππνβιήζεθε δήισζε ζπλάθεηαο γηα ην εηζφδεκα θαη 

δελ πξνέθππηε θφξνο γηα θαηαβνιή ζην Φ.Π.Α. κε απνηέιεζκα λα κελ ππνβιεζεί 
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δήισζε γηα ην Φ.Π.Α., νη ππνζέζεηο απηέο εμαηξνχληαη θαη δελ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε 

πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ. 

δ) Απφ θάζε ππφζεζε, ε αλέιεγθηε ρξήζε ζηελ νπνία ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα 

έζνδα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ (20.000.000) επξψ ή ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ ζε δξαρκέο θαη φιεο νη επφκελεο απηήο ρξήζεηο. 

  ε πεξίπησζε  ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο αθαζάξηζηα έζνδα 

γηα ηελ ππαγσγή ή κε ζηελ πεξαίσζε ιακβάλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα φιεο ηεο 

ππεξδσδεθάκελεο πεξηφδνπ. 

  Δηδηθά γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, σο αθαζάξηζηα 

έζνδα γηα ηελ ππαγσγή ή κε ζηελ πεξαίσζε ιακβάλνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο νδεγίεο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

  Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ εηζθέξεη ην έξγν ζε εηαηξία – 

θνηλνπξαμία πνπ ζπκκεηέρεη (άξζ.34 Κ.Φ.Δ.), ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηζθνξάο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε σο έζνδν ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απφ ηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο  θαη γεληθά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη ν δηαρσξηζκφο.  

  ε) Οη ππνζέζεηο θνξνινγίαο πινίσλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κεγάιεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, πξνηθψλ θαη γνληθψλ 

παξνρψλ, εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ, εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ, θφξνπ απηφκαηνπ 

ππεξηηκήκαηνο θαη ηέινπο ζπλαιιαγήο. 

ζη) Οη ππνζέζεηο ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο αγνξψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. 

  δ) Οη ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί 

Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990, γηα 

ηηο ρξήζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο έρεη αλαηεζεί ζην Δηδηθφ πλεξγείν. Όκσο, νη 

ινηπέο ρξήζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ δελ έρεη 

αλαηεζεί ζην Δηδηθφ πλεξγείν ππάγνληαη ζηηο παξνχζεο ξπζκίζεηο, εθφζνλ δελ 

εμαηξνχληαη απφ άιιν ιφγν θαη ζπληξέρνπλ φιεο νη θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο.  

Δπίζεο, ζηηο ξπζκίζεηο ππάγνληαη θαη νη ππνζέζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο 

έρεη αλαηεζεί ζε άιιε ειεγθηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2873/2000, εθφζνλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο εμαίξεζεο θαη πιεξνχληαη φιεο νη θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο.  

Πεξαηηέξσ, απφ ηηο ξπζκίζεηο εμαηξνχληαη επίζεο θαη νη  ππνζέζεηο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994), δειαδή νη 

ππνζέζεηο ησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάζε είδνπο 

ηδξπκάησλ. 
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ε) Απφ θάζε ππφζεζε ε αλέιεγθηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη παξάβαζε Κ.Β.. 

γηα έθδνζε πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφ δειηίν 

πιεξνθνξηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ή έγγξαθα ε έθδνζε ηέηνηνπ ζηνηρείνπ θαη φιεο νη 

επφκελεο απηήο ρξήζεηο. 

ζ) Οη ππνζέζεηο επηηεδεπκαηηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ έηνπο 2008, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε δειψζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ κέρξη 31.8.2010, ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ην 

Κεθάιαην Γ΄ηνπ λ. 3842/2010. 

  Σέινο, ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ δελ εκπίπηνπλ νη αλέιεγθηεο 

ππνζέζεηο επηηεδεπκαηηψλ πνπ θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7 

θαη 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Φ.Δ. - λ.2238/1994 (επηβαηηθά απηνθίλεηα Γ.Υ., θνξηεγά 

απηνθίλεηα Γ.Υ., επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, επηρεηξήζεηο 

εθκεηάιιεπζεο θάκπηλγθ, επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη 

επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο), εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. ή επηβαξπληηθά ελ γέλεη 

ζηνηρεία θαηά ην άξζξν 2, νπφηε νη ρξήζεηο απηέο εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ ξχζκηζε. 

  Αληίζεηα, ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πεξί ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ  νη ππνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ επηηεδεπκαηηψλ γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ 30.9.2010 είρε εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί 

θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο πιελ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αιιά 

δελ είρε νξηζηηθνπνηεζεί θαη εθθξεκεί είηε ζηε Γ.Ο.Τ. είηε ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα Α’ θαη 

Β’ βαζκνχ δηθαηνδνζίαο  θαη δελ έρεη ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ 

Γηθαζηεξίνπ . 

  εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζε πεξηπηψζεηο ειεγκέλσλ θαη’ αξρήλ ππνζέζεσλ 

επηηεδεπκαηηψλ γεληθψο, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρεη εθδνζεί κεξηθφ θχιιν ειέγρνπ ή πξάμε 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., νη ππνζέζεηο απηέο θαηά ην κέξνο ηεο κε ειεγρζείζαο θνξνινγεηέαο χιεο 

ζεσξνχληαη αλέιεγθηεο θαη κπνξνχλ  λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ θαηά ην κέξνο απηφ, εθφζνλ ην επηζπκεί ν θνξνινγνχκελνο θαη δελ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη εμαίξεζεο θαηά ην παξφλ άξζξν 4. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηέο 

επεηδή δελ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ ζπκςεθηζκνί κε ην θφξν βάζεη ησλ εθδνζέλησλ 

κεξηθψλ θχιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ, νη ππνινγηζκνί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

παξαπάλσ ξχζκηζεο ζα γίλνπλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, 

εθαξκνδφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο.  

2. Οη εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ 

ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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Άξζξν 5 

Πξνυπνζέζεηο θαη απνηειέζκαηα ππαγσγήο ησλ ππνζέζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο 

 

  1. Ζ πεξαίσζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα άξζξα 1 έσο 12, γίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπφζεζεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

    2. Πεξαηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε πξψηε θαηά ζεηξά αλέιεγθηε ρξήζε θαη νη επφκελεο 

ζπλερφκελεο κε απηή αλέιεγθηεο ρξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ.  

  3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ  αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε  παξάγξαθν, 

επηηξέπεηαη ε πεξαίσζε νξηζκέλσλ εθ  ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ επηιεθηηθά, αξρνκέλεο 

ηεο πεξαίσζεο  απφ ηελ πξψηε αλέιεγθηε ρξήζε.  

Παξάδεηγκα:  

 Έζησ φηη  αηνκηθή επηρείξεζε έρεη πεξαηψζεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηεο πεξηφδνπο έσο 

θαη ην 2005 κε ηαθηηθφ έιεγρν θαη νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2007 έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 

3296/2004 πεξί απηνειέγρνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν 

δειψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1035/2009.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3888/2010 

ππάγνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο πεξίνδνη 2006, 2008 θαη 2009, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ζπλερφκελεο, θαζψο ε ρξήζε 2007 δελ ζεσξείηαη εθθξεκήο αθνχ έρεη ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3296/2004 θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν 

δειψζεηο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Α.Τ.Ο.Ο. Ζ επηρείξεζε δχλαηαη λα πεξαηψζεη είηε 

κφλν ηε ρξήζε 2006, είηε κφλν ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2008 είηε θαη ηηο ηξεηο εθθξεκείο 

ρξήζεηο 2006, 2008 θαη 2009.  

 4. Με ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα πεξαηψλνληαη ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια 

ειέγρνπ ή πξάμεηο, θαζψο θαη νη εθθξεκείο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ 

ηηο ππνζέζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6, παξ.13 θαη 7, παξ.3, θαζψο 

θαη ζην άξζξν 8. εκεηψλεηαη φηη ε πεξαίσζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εθθξεκψλ πξάμεσλ 

είλαη δπλεηηθή γηα ην θνξνινγνχκελν, πξνυπφζεζε δε απηήο είλαη ε πξνεγνχκελε 

απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 9 γηα ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε 

ρξήζεηο θαζψο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ 

θαηά πεξίπησζε εθθξεκή πξάμε ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010. 

   5. Ο επηηεδεπκαηίαο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ  αλέιεγθησλ ππνζέζεψλ ηνπ, 

απνδέρεηαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ 
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εκείσκα ηνπ άξζξνπ 9, ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ή λα εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ 

βεβαηψζεθε κε βάζε ηηο νηθείεο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

6. Γηα ηηο ειεγκέλεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πεξί ειεγκέλσλ 

ππνζέζεσλ θαη πεξαηψλνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11, ε πεξαίσζε 

δηελεξγείηαη γηα θαζεκία εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε μερσξηζηά θαη γηα φπνηα 

θαηαινγηζηηθή πξάμε επηζπκεί ν θνξνινγνχκελνο, αλεμαξηήησο θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ απηή αθνξά. 

7. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζην Γεκφζην, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεσλ γεληθψο ησλ άξζξσλ 1 έσο 12, δελ αλαδεηνχληαη, νχηε ζπκςεθίδνληαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 πεξί έθδνζεο 

ζπκπιεξσκαηηθνχ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. 

 

Άξζξν 6 

Πεξαίσζε αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

 

1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο(δήισζεο) θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαβνιή θφξνπ επηπιένλ εθείλνπ πνπ ηπρφλ βεβαηψζεθε κε 

βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά 

λννχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή δχν 

ηνηο εθαηφ (2%) γηα φια ηα επαγγέικαηα, κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.), νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο παξαθάησ 

Κσδηθνχο Αξηζκνχο ησλ Μνλαδηθψλ πληειεζηψλ Καζαξνχ Κέξδνπο, γηα ηα νπνία ηα 

δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα πνιιαπιαζηάδνληαη σο εμήο: 

α) κε ζπληειεζηή επηά ηνηο ρηιίνηο (7‰): 

Κ.Α. 4214: έκπνξνο (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ 

Κ.Α. 4214 α: έκπνξνο (πξαηήξην) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α. 4235) 

Κ.Α. 5402: πξαηήξην ρνλδξηθήο πσιήζεσο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο 

Κ.Α. 5402: έκπνξνο πξντφλησλ θαπλνβηνκεραλίαο ρνλδξηθψο, 

β) κε ζπληειεζηή δψδεθα ηνηο ρηιίνηο (12‰): 

Κ.Α. 4235: έκπνξνο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (δηαλνκή θαη’ νίθνλ) 

Κ.Α. 4235: έκπνξνο - κεηαπσιεηήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (εθηφο ηνπ Κ.Α. 4214 α), 

γ) κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%): 

Κ.Α. 8301: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηα απφ πσιήζεηο εηζηηεξίσλ) 

Κ.Α. 8301 α: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ πψιεζε αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ κέζσ ηξίησλ ή πξνο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο) 
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Κ.Α. 8302: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (έζνδα απφ νξγάλσζε ηνπξηζκνχ 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) 

Κ.Α. 8303: πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδίσλ (πξνκήζεηεο απφ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ 

απφ ην εμσηεξηθφ). 

 Δπί ππεξδσδεθάκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ σο αθαζάξηζηα έζνδα 

ιακβάλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα φιεο ηεο ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, 

επί ησλ νπνίσλ θαη γίλνληαη φινη νη πεξαηηέξσ ππνινγηζκνί, ζε θάζε δε πεξίπησζε 

ππνινγίδεηαη έλα ειάρηζην πνζφ θαηά ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 Δμ άιινπ, εηδηθά γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ελφςεη 

ηνπ εηδηθνχ ηξφπνπ ηηκνιφγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαζψο θαη ππνινγηζκνχ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, σο αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηνπο πεξαηηέξσ ππνινγηζκνχο 

ιακβάλνληαη ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα αθαηξνπκέλσλ ησλ επηζηξαθέλησλ απφ ην 

Γεκφζην θαηά αληίζηνηρε ρξήζε πνζψλ Δ.Φ.Κ., φπσο ηα πνζά απηά πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζχζηεκα ΄΄ΖΦΑΗΣΟ΄΄. 

 Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ εηζθέξεη ην έξγν ζε εηαηξία – 

θνηλνπξαμία πνπ ζπκκεηέρεη (άξζ.34 Κ.Φ.Δ.), σο πξνο ηα ιακβαλφκελα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηζρχνπλ νη νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξ.δ’ ηνπ άξζξνπ 4. 

3. Σν πνζφ πνπ  πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ  πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο αλάινγα κε ηα δεισζέληα 

αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά λννχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη 

ζχκθσλα θαη κε ηηο αλσηέξσ δηεπθξηλίζεηο, σο εμήο: 

               Αθαζάξηζηα έζνδα                                              πληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο 

                                έσο θαη 150.000 επξψ                                             1 

Απφ 150.001 επξψ έσο θαη  300.000 επξψ                                             1,05 

Απφ 300.001 επξψ έσο θαη  600.000 επξψ                                             1,10 

Απφ 600.001 επξψ έσο θαη 1.200.000 επξψ                                           1,15 

Απφ 1.200.001 επξψ έσο θαη 3.000.000 επξψ                                        1,20 

Απφ 3.000.001 επξψ έσο θαη 6.000.000 επξψ                                        1,25 

Απφ 6.000.001 επξψ θαη άλσ                                                                  1,30 

ηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ κε αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ζπκπίπηεη λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ αλψηεξνπ θαη ηνπ θαηψηεξνπ πνζνχ δχν ζπλερφκελσλ θιηκαθίσλ, 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, επί 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ 300.000,05 επξψ ηζρχεη ν ζπληειεζηήο πξννδεπηηθφηεηαο 1.05. 

4. ην ηειηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο σο άλσ ππνινγηζκνχο επηβάιιεηαη 

θφξνο πεξαίσζεο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), εθηφο απφ ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. γηα 

ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 
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5. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ  ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνζαπμάλεηαη αλ 

ππάξρνπλ παξαβάζεηο ή επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 σο εμήο: 

α) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη ηγ΄, θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 

β) Γηα παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ΄ θαη ηε΄, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). 

γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηζη΄, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). 

δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηδ΄, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ(60%). 

6. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 2, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηεο απνθξπβείζαο 

θνξνινγεηέαο χιεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), ην 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ δεισζέλησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ην ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 2 (2% ή 7‰ ή 

12‰ ή 1%, θαηά πεξίπησζε),  πεξαηηέξσ ην άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη 

κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή πξννδεπηηθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8, θαη επί ηνπ γηλνκέλνπ επηβάιιεηαη θφξνο κε ηνλ νηθείν 

ζπληειεζηή ηεο παξαγξάθνπ 4 (20% ή 25%, θαηά πεξίπησζε). Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη 

πξνζαπμάλεηαη σο εμήο: 

α) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). 

β) Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 2, θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 

7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 

5, πεξηπηψζεηο α΄θαη β΄, ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. νη νπνίεο: 

α) έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ή 

β) εθθξεκνχλ γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή γηα 

εθδίθαζε ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γεληθψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηΔ. 

8. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ε νπνία αθνξά απφθξπςε εζφδσλ 

(φρη αγνξψλ ή δαπαλψλ), ην πνζφ ηεο απφθξπςεο πξνζηίζεηαη ζηα δεισζέληα 

αθαζάξηζηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν νηθείνο ζπληειεζηήο 

πξννδεπηηθφηεηαο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6. 

9. Αλ ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε θαη παξαβάζεηο Κ.Β.. ή ινηπά 

επηβαξπληηθά ζηνηρεία πνπ επαπμάλνπλ ην θφξν, γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θφξνπ ηζρχνπλ 

ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πξνζαχμεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  10. Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρεη ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή 

δήισζε Φ.Π.Α. κέρξη 31.8.2010, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ηνηο 
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εθαηφ (10%). Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαχμεζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξν απφ δηαθφζηα (200) επξψ θαη πξνζηίζεηαη ζην θφξν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ή ζην ειάρηζην πνζφ θφξνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε θάζε πεξίπησζε, αλ απφ ην 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα πξνθχπηεη θαη πνζφ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

επφκελν άξζξν 7, ε ζπλνιηθή νθεηιή απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α.  

  11. Αλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ 

πξνθχπηεη θφξνο ή πξνθχπηεη: 

α) Πνζφ κηθξφηεξν απφ ηξηαθφζηα (300) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα κε ππφρξεν ή 

επηηεδεπκαηία πνπ δελ ηήξεζε Βηβιία ή ηήξεζε Βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα ηξηαθφζηα (300) επξψ. 

β) Πνζφ κηθξφηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ 

ηήξεζε Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα 

πεληαθφζηα (500) επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα αληίζηνηρα 

πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε επηαθφζηα (700) επξψ. 

γ) Πνζφ κηθξφηεξν απφ επηαθφζηα (700) επξψ, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ ηήξεζε 

Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ην πνζφ ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζηα επηαθφζηα (700) 

επξψ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο  ηα 

αληίζηνηρα πνζά θφξνπ νξίδνληαη ζε ρίιηα (1.000) επξψ. 

  εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ειάρηζηα πνζά θφξνπ ππνινγίδνληαη αλά ρξήζε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα. 

  Αθφκε, εάλ ν επηηεδεπκαηίαο ηήξεζε βηβιία Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο Κ.Β.. ή Α΄ θαη Γ΄ 

θαηεγνξίαο παξάιιεια, ην ειάρηζην πνζφ θφξνπ αλά ρξήζε είλαη απηφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ. Δπίζεο, αλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο άζθεζε 

παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ην ειάρηζην πνζφ, αλά θαηεγνξία ηεξνχκελσλ 

βηβιίσλ (Β΄ ή  Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..), είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο φινη νη 

ινηπνί ππνινγηζκνί γίλνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

  Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ην θαηά ηα αλσηέξσ ειάρηζην πνζφ ππνινγίδεηαη αλά 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, 

αλεμάξηεηα δειαδή αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε  ησλ 12 

κελψλ.  

12. Εεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 

πεξαηνχκελεο ρξήζεο δελ κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα ζεηηθά εηζνδήκαηα ησλ 
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επφκελσλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε ρξήζε απηή ή θάπνηα 

απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ 

εκείσκα βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην 

θφξν ή κε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε θαη φζνλ αθνξά ην πνζφ ηεο κεηαθεξφκελεο δεκίαο ζηελ πξψηε αλέιεγθηε 

ρξήζε εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο.  

  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξαηνχκελεο δεκηνγφλεο ρξήζεηο ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πεξαίσζεο  ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ή λα αζθεί επηξξνή ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο ε χπαξμε ή ην χςνο ηεο δεκηάο. 

13. Πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή πξνζσξηλή πξάμε 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ εθθξεκεί ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, πεξ.γ΄ θαη 

αθνξά ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 11 (ζρεη. θαη νη νδεγίεο ζηελ παξ.4 ηνπ άξζ.5).  

εκεηψλεηαη φηη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 13, πεξ.η’, εθδφζεθε ήδε ε Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ.1138/11.10.2010, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηε 

δηαδηθαζία πεξαίσζεο ησλ σο άλσ εθθξεκψλ πξάμεσλ θαηά ην άξζξν 11. 

  Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη εθφζνλ γηα πεξαησζείζεο ρξήζεηο εθθξεκνχλ αηηήκαηα 

επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ε επηζηξνθή δηελεξγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθείνπ θαθέινπ( π.ρ. εάλ ην αηηνχκελν πξνο 

επηζηξνθή πνζφ πξνθχπηεη απφ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο εξεπλάηαη εάλ κε ηε 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έρνπλ ππνβιεζεί θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο 

παξαθξάηεζεο). Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αηηνχκελε επηζηξνθή νθείιεηαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο παξαθξάηεζεο αθνξνχλ πνζά 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πάλσ απφ 1.000 επξψ αλά βεβαίσζε, απνζηέιιεηαη έγγξαθν 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ παξαθξαηήζαληνο ην θφξν πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί  ε 

απφδνζή ηνπ απφ απηφλ.  

  

Άξζξν 7 

Πεξαίσζε αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 

1. Ζ πεξαίσζε θαζεκηάο αλέιεγθηεο ππφζεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ πεξαίσζε σο εηιηθξηλψλ ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ησλ 

ινηπψλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 
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2. Γηα ηελ πεξαίσζε θάζε αλέιεγθηεο ππφζεζεο Φ.Π.Α.: 

α) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ππάξρεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, επί ηνπ πνζνχ ηεο απνθξπβείζαο 

θνξνινγεηέαο χιεο ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη 

ην πξνθχπηνλ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ(30%). Δάλ ν επηηεδεπκαηίαο 

αζθεί δξαζηεξηφηεηα ππαγφκελε ζην Φ.Π.Α. θαη παξάιιεια δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ 

ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α. θαη ζε θάπνηα ή θάπνηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ππάξρεη 

απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, ηφηε νιφθιεξε ε απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε 

ζεσξείηαη φηη ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α. Αληίζεηα, αλ ν επηηεδεπκαηίαο αζθεί κφλν 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α. δελ ππνινγίδεηαη θαζφινπ Φ.Π.Α.  

β) Αλ γηα θάπνηα απφ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα ε ιήςε πιαζηνχ 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ή άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν, επί ηνπ 

πνζνχ ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ πιαζηνχ ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή 

δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

 Οη δηεπθξηλίζεηο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α’ σο πξνο ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί ν επηηεδεπκαηίαο ηζρχνπλ θαη ελ πξνθεηκέλσ. 

γ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο 

ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο, ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε αλέιεγθηε 

ρξήζε, ζπλερίδεη παξά ηελ επειζνχζα πεξαίσζε λα ππφθεηηαη ζε πξνζσξηλφ έιεγρν σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ή απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρεηαη, εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5000) επξψ. Σα 

πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επφκελεο 

πεξίπησζεο δ΄. 

δ) Σν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο 

ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο ρξήζεο πξνζαπμάλεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο φπσο απηή πξνθχπηεη 

κε βάζε ηελ πεξαίσζε ηεο ρξήζεο απηήο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ ρξήζε ή έζησ κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο (4) πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα 

βαξχλεηαη κε παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε 

απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2. Σα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη εθφζνλ ην πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. έρεη κεηαθεξζεί ζηελ ακέζσο 

επφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν κεηά ηελ ηειεπηαία πεξαηνχκελε ρξήζε, ελφςεη δε ηεο σο 

άλσ πξνζαχμεζεο ηεο νθεηιήο βάζεη ηεο πεξαίσζεο, ην κεηαθεξζέλ σο άλσ πηζησηηθφ 

ππφινηπν Φ.Π.Α. δελ ζίγεηαη. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξναλαθεξφκελν πηζησηηθφ 

ππφινηπν δειψζεθε πξνο επηζηξνθή, ε επηζηξνθή δελ δηελεξγείηαη θαη αλ απηή έρεη ήδε 

δηελεξγεζεί θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηεο, ην ζρεηηθφ πνζφ απνδίδεηαη απφ ηνλ 

ππφρξεν ζην Γεκφζην κε έθηαθηε δήισζε, ρσξίο θπξψζεηο, εληφο κελφο απφ ηελ 
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εκεξνκελία πνπ ν επηηεδεπκαηίαο απνδέρζεθε ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη  θαηέβαιε 

ην πνζφ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9. Αλ ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ επηζηξάθεθε δελ 

απνδνζεί κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο, 

δειαδή απηφ θαηαινγίδεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε ρξφλν αθεηεξίαο ππνινγηζκνχ 

ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ηελ επφκελε εκέξα εθείλεο θαηά ηελ νπνία έιεμε ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο νηθείαο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

 Δπίζεο, ε επηζηξνθή δελ δηελεξγείηαη θαη επί εθθξεκψλ αηηεκάησλ επηζηξνθήο πνπ 

αθνξνχλ πηζησηηθά ππφινηπα Φ.Π.Α. νπνηαζδήπνηε πεξαηνχκελεο ρξήζεο πξνεγνχκελεο 

ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο, εθφζνλ ε ρξήζε απηή ή έζησ κία απφ ηηο ηέζζεξηο  (4) 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα βαξχλεηαη κε 

παξάβαζε Κ.Β.. ή άιιν επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επαπμάλεη ην θφξν ή κε απνθξπβείζα 

θνξνινγεηέα χιε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηπρφλ εθθξεκή αηηήκαηα 

επηζηξνθήο πηζησηηθνχ ππνινίπνπ  Φ.Π.Α. θαη γηα φιεο ηηο πεξαηνχκελεο ρξήζεηο 

επηζηξέθνληαη ρσξίο έιεγρν εθφζνλ αλέξρνληαη έσο θαη πέληε ρηιηάδεο (5000) επξψ. Δάλ 

φκσο ην πνζφ ηνπ αηηνχκελνπ πξνο επηζηξνθή Φ.Π.Α. ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξφκελν 

φξην ηφηε ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ δηελεξγείηαη 

πξνζσξηλφο έιεγρνο. 

3. Δθθξεκείο πξνζσξηλέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή 

εηζθνξάο ή πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ησλ ινηπψλ ελ γέλεη  θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

πιελ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνπ εθθξεκνχλ ζηε Γ.Ο.Τ. ή άιιε ειεγθηηθή αξρή ή 

ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, 

πεξ. γ΄ θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε 

εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11 (ζρεη. θαη νη νδεγίεο ζηελ παξ.4 ηνπ άξζ.5, 

θαζψο θαη ζηελ παξ.13 ηνπ άξζ.6). 

4. Γηα φια ελ γέλεη ηα ινηπά θνξνινγηθά αληηθείκελα (πιελ δειαδή ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ε κε ππνβνιή  

ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ ή ππάξρνπλ θάζε είδνπο επηβαξπληηθά ζηνηρεία, ηφηε, 

αλεμαξηήησο ηεο επειζνχζαο πεξαίσζεο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο δηελεξγείηαη έιεγρνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ( π.ρ. εάλ 

δελ έρεη ππνβιεζεί πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο 

πεξηφδνπο ή έζησ φηη απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. πξνθχπηεη φηη γηα κηα ή 

πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ππνβιήζεθε αλαθξηβήο πεξηνδηθή δήισζε ή φηη  

απφ δειηίν V.I.E.S. πξνθχπηεη φηη ειιεληθή επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ζε επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε ζε άιιε ρψξα ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο κε αλχπαξθην Α.Φ.Μ.-Φ.Π.Α.). Δμαηξεηηθά, εάλ γηα θάπνηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 
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δελ έρεη ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. κέρξη 31.8.2010, ηφηε ζε φηη αθνξά ηε 

δήισζε απηή,  εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 6, σο πξνο ηηο 

αληίζηνηρεο φκσο πεξηνδηθέο δειψζεηο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πεξί 

ειέγρνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ππνβνιήο απηψλ ή 

χπαξμεο θάζε είδνπο ζρεηηθψλ επηβαξπληηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Άξζξν 8 

Πεξαίσζε παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Β.. 

 

 Aπνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ  ηνπ Κ.Β.. πνπ εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Τ ή ηηο ινηπέο 

ειεγθηηθέο αξρέο ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 2, πεξ.γ’ θαη αθνξνχλ ηηο πεξαηνχκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε 

ηα πξνεγνχκελα άξζξα, πεξαηψλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 

11 (ζρεη. θαη νη νδεγίεο ζηελ παξ.4 ηνπ άξζ.5, θαζψο θαη ζηελ παξ.13 ηνπ άξζ.6).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, ε παξαπάλσ δπλαηφηεηα παξέρεηαη 

εθφζνλ πξνεγεζεί ε απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 9 γηα ηηο 

νηθείεο θαηά πεξίπησζε ρξήζεηο, θαζψο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ ειεγθηηθή  

αξρή πνπ εμέδσζε ηελ θαηά πεξίπησζε εθθξεκή απφθαζε επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ  

ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1138/11-10-10.  

Σνλίδεηαη επίζεο θαη πάιη φηη ε πεξαίσζε δηελεξγείηαη γηα θαζεκία εθθξεκή 

απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ μερσξηζηά θαη γηα φπνηα απφ ηηο απνθάζεηο απηέο επηζπκεί 

ν θνξνινγνχκελνο, αλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν πνπ απηή αθνξά. 

 

Άξζξν 9 

Γηαδηθαζία πεξαίσζεο 

 

1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πεξαίσζεο ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εθδίδεη 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα 

ξχζκηζε πεξί πεξαίσζεο αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηά ηεο θαηά ηελ 13.10.2010, 

εκεξνκελία ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1137/11-10-10 (παξ.2) θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, ζχκθσλα θαη κε ηελ αλσηέξσ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε, πεξηέρεη  γηα θαζεκία ππφζεζε ηα εμήο ζηνηρεία: 



 

 

 

          ΑΔΑ : 4ΙΞΞΗ-Ι 

 18 

α) ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία Γ.Ο.Τ. θαηά ην ρξφλν 

έθδνζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο,  

β) ηελ αξκφδηα γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

επηηεδεπκαηία θαη ηνλ θσδηθφ απηήο, 

γ) ηα αλέιεγθηα νηθνλνκηθά έηε, 

δ) ηε λνκηθή κνξθή ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηελ θαηεγνξία Βηβιίσλ Κ.Β.., 

ε) ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα, 

ζη) ηελ ηπρφλ απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε ή ηελ παξάβαζε ηνπ Κ.Β.. ή ην δειηίν 

πιεξνθνξηψλ ή ηα ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3888/2010, 

δ) ην ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο, 

ε) ην πνζφ ηνπ θφξνπ πεξαίσζεο θαηά νηθνλνκηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, 

ζ) ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά έηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

η) ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο θαηά νηθνλνκηθφ έηνο, ην θαηά νηθνλνκηθφ έηνο πξννδεπηηθφ 

άζξνηζκά ηεο  θαζψο θαη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο γηα φια ηα νηθνλνκηθά έηε, 

ηα) Σν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε η΄, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα(500) επξψ, εθηφο αλ 

ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη θαηψηεξν απφ ην πνζφ απηφ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο δελ ζα εθδνζνχλ απφ ηε Γ.Γ.Π.. 

Δθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο αξκνδηφηεηαο ησλ Γ.Ο.Τ. 

Αγ.Αζαλαζίνπ θαη Πινίσλ. ηνπο επηηεδεπκαηίεο απηνχο ζα παξαζρεζεί βεβαίσο 

νπσζδήπνηε ε δπλαηφηεηα πεξαίσζεο ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεψλ ηνπο κέζσ άιιεο 

δηαδηθαζίαο, θαηά ην ηαρχηεξν δπλαηφ.   

2. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά απφ ηε Γ.Γ.Π.. ζηνλ 

επηηεδεπκαηία πνπ αθνξά, κε ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ Γ.Ο.Τ. θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

εκεηψκαηνο, θαζψο θαη ηεο Γ.Ο.Τ ή ησλ Γ.Ο.Τ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα (ζρεη. ε παξ.2 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1137/2010). 

3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ επηζπκεί λα ξπζκηζηνχλ νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ 

18.11.2010 (ζρεη. ε παξ. 4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1137/2010) λα θαηαβάιιεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%) ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, 

ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, εθηφο αλ ην πνζφ ηεο 
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ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη θαηψηεξν απφ ην πνζφ απηφ. Ζ θαηαβνιή απφ ηνλ επηηεδεπκαηία 

ηνπ πην πάλσ αλαθεξφκελνπ πνζνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε θαη ακεηάθιεηε 

απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν ζρεηηθά κε ηελ πεξαίσζε ησλ 

αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, ε νπνία θαη επέξρεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα. Ζ απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ εκεηψκαηνο θαη ε εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ αλαγξάθεηαη 

ζε απηφ εμνκνηψλεηαη κε θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ κε ηαπηφρξνλν 

ζπκβηβαζκφ θαη επηθέξεη φια ηα απνηειέζκαηα ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 

  ηηο πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ νη νπνίνη επηιέγνπλ λα πεξαηψζνπλ νξηζκέλα 

κφλν απφ ηα νηθνλνκηθά έηε πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά αθνξνχλ ζπλερφκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεηο αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηελ πξψηε αλέιεγθηε ρξήζε, σο ζπλνιηθή νθεηιή γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αλσηέξσ 

ππνρξεσηηθά θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ θαη ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο,  

ιακβάλεηαη ην αλαγξαθφκελν ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα πξννδεπηηθφ άζξνηζκα ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη κέρξη θαη ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο πνπ επηιέγεη 

λα πεξαηψζεη ν επηηεδεπκαηίαο. εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη θαηαβνιήο ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ είλαη ε 18.11.2010 (ζρεη. θαη ε παξ.6 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 

1137/2010).  

ε πεξίπησζε χπαξμεο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, δειαδή νπζηαζηηθψλ ζθαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ απεηθφληζε ζην εκείσκα απηφ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δεδνκέλσλ φπσο απηά νξίδνληαη επαθξηβψο θαη κφλν απφ ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο 

(π.ρ. αλαγξαθή ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα νηθνλ.έηνπο πνπ έρεη ήδε πεξαησζεί), ν 

επηηεδεπκαηίαο ακέζσο κε ηε δηαπίζησζε ηνπ ζθάικαηνο θαη πάλησο ην ηαρχηεξν, 

πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ Γ.Ο.Τ. θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, ε νπνία αλαγξάθεηαη επί απηνχ, φπνπ θαη γίλεηαη νίθνζελ 

άκεζε δηφξζσζή ηνπ, βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο. Αλ θαηά ηε 

δηφξζσζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο δηαπηζησζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ Γ.Ο.Τ. θαη 

ηπρφλ άιια πξνθαλή ζθάικαηα  πέξαλ απηψλ γηα ηα νπνία αηηείηαη ν επηηεδεπκαηίαο 

δηνξζψλνληαη νίθνζελ θαη απηά απφ ηελ ίδηα Γ.Ο.Τ. ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε Γ.Ο.Τ. επαλεθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλν ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα εηο 

δηπινχλ θαη έλα αληίγξαθν απηνχ παξαδίδεηαη ζηνλ επηηεδεπκαηία, ν νπνίνο, εθφζνλ  

επηζπκεί, πξνβαίλεη ζηελ απνδνρή ηνπ ην αξγφηεξν έσο ηελ 29.11.2010. Δπί ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ άιινπ αληηγξάθνπ ην νπνίν παξακέλεη ζηνλ νηθείν θάθειν ηεο σο άλσ Γ.Ο.Τ. 
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ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ έθαλε ηε δηφξζσζε θαη ηνλ επφπηε 

ειέγρνπ ή ηνλ ππνδηεπζπληή ειέγρνπ ή ηνλ δηεπζπληή, εθφζνλ δελ ππάξρεη επφπηεο 

ειέγρνπ, αηηηνινγεκέλε πξάμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο δηφξζσζεο. Δάλ γηα ηε 

δηφξζσζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο απαηηείηαη ε παξνρή ζηελ  πξναλαθεξφκελε 

Γ.Ο.Τ. ζηνηρείσλ απφ άιιεο Γ.Ο.Τ. ή Τπεξεζίεο, απνζηέιινληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηειενκνηνηππία (FΑΥ) απφ ηηο Γ.Ο.Τ. ή Τπεξεζίεο απηέο ηα 

ελ γέλεη εθείλα ζηνηρεία απφ ηνπο νηθείνπο θαθέινπο ηνπο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηφξζσζε ηνπ εκεηψκαηνο (ζρεη. νη παξ.7 θαη 4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1137/2010). 

   Σνλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο κέρξη 

ηηο θαηά πεξίπησζε νξηδφκελεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,  δελ  

επηηξέπεηαη πιένλ ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο θαη ε νηθεία ππφζεζε ππφθεηηαη 

ζε έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηθπιιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 πεξί απηνειέγρνπ, φπσο απηέο ίζρπαλ 

πξηλ ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 79 λ. 3842/2010 (έιεγρνο επί δηαρεηξηζηηθψλ 

πεξηφδσλ πνπ έθιεηζαλ απφ 1.1.2008 έσο θαη 31.12.2009 βάζεη δείγκαηνο κε ππνπξγηθή 

απφθαζε). 

 Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνδνρή ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε νπνηαδήπνηε ζπκβεβιεκέλε 

Σξάπεδα, κε ηελ πξνζθφκηζε – επίδεημε ηνπ εκεηψκαηνο απηνχ, απφ 1.11.2010 θαη κεηά. 

Οη δφζεηο, ζε πεξίπησζε κε εθάπαμ εμφθιεζεο, θαηαβάιινληαη επίζεο ζε νπνηαδήπνηε 

ζπκβεβιεκέλε Σξάπεδα, κε δπλαηφηεηα φκσο θαηαβνιήο θαη ζηηο Γ.Ο.Τ.  

 Δμαηξεηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο δηφξζσζεο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνία πξνέβε ζηε ζρεηηθή δηφξζσζε, 

δειαδή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ζχλνιν ηεο πξνθχπηνπζαο νθεηιήο πνπ αθνξά ηα νηθνλνκηθά 

έηε γηα ηα νπνία ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γίλεηαη απνδεθηφ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αλσηέξσ Γ.Ο.Τ. ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα ππφινηπα δε πξνο θαηαβνιή πνζά 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 

(ζρεη. ε παξ.8 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1137/2010). 

 4. Αλ κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., εθδίδεηαη βάζεη απηψλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
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ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ απνδνρή ηνπ αξρηθνχ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο.  

   Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ θαη γηα θάζε είδνπο ζηνηρεία 

πνπ πθίζηαληαη ήδε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο θαηά ηελ 

13.10.2010 αιιά δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη δελ 

ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ έθδνζε ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ επίζεκα ή 

αλεπίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ είραλ παξαιεθζεί ή θαηαζρεζεί, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, αιιά δελ είρε νινθιεξσζεί ν έιεγρφο ηνπο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή. 

  εκεηψλεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζα εθδνζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. β’ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3888/2010, ζα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε ησλ θαηά ηα 

αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθψλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο επί κε απνδνρήο ηνπο απφ ηνλ επηηεδεπκαηία. 

   

Άξζξν 10 

Σξφπνο θαηαβνιήο ησλ θφξσλ 

 

1. Σα ππφινηπα πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα θαη αθνξνχλ ηηο ξπζκηδφκελεο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ 

επηηεδεπκαηία, θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: 

α) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, 

ζε έμη (6), θαη’ αλψηαην φξην, ίζεο κεληαίεο δφζεηο θαη ρσξίο ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο λα 

ππνιείπεηαη ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δφζε. 

β) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) 

επξψ θαη κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, ζε νθηψ (8) ίζεο κεληαίεο δφζεηο.  

γ) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

επξψ θαη κέρξη δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, ζε δψδεθα (12) ίζεο κεληαίεο δφζεηο.  

δ) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο 

(15.000) επξψ θαη κέρξη είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζε δεθανθηψ (18) ίζεο κεληαίεο 

δφζεηο. 

ε) Όηαλ ην πνζφ ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη πάλσ απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) 

επξψ, ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ίζεο κεληαίεο δφζεηο. 
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2. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ 

κήλα απφ εθείλνλ εληφο ηνπ νπνίνπ ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα έγηλε απνδεθηφ θαη νη 

ππφινηπεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ κελψλ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ νιφθιεξν ην νθεηιφκελν θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πνζφ 

θαηαβιεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο, παξέρεηαη έθπησζε 

πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ πνζνχ απηνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ε ίδηα θαηά ηα αλσηέξσ έθπησζε παξέρεηαη θαη επί θαηαβνιήο ηνπ 

σο άλσ πνζνχ θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9. 

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ε θαηά ηα αλσηέξσ έθπησζε παξέρεηαη εθφζνλ θαηά ηνλ 

πην πάλσ ρξφλν θαηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ηεο ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο, αθφκε θαη αλ απηή 

ζπλίζηαηαη ζε κία κφλν δφζε, δειαδή αθφκε θαη αλ ε ελαπνκέλνπζα νθεηιή είλαη 

κηθξφηεξε ησλ 500 επξψ.  

 

Άξζξν 11 

Πεξαίσζε εθθξεκψλ ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ 

 

1. Διεγκέλεο  ππνζέζεηο  γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο 

εθθξεκνχζαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ 30.9.2010 ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ ηηο 

εμέδσζε θαη δελ είρε παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο ζρεηηθήο πξνζθπγήο ή ππνζέζεηο γηα 

ηηο νπνίεο έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκε πξνζθπγή ε νπνία δελ έρεη ζπδεηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν, θαζψο θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ηα θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ αθπξψζεθαλ κε απφθαζε 

ηνπ πξναλαθεξφκελνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηππηθνχο θαη κφλν ιφγνπο θαη είηε δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο είηε έρεη νινθιεξσζεί θαη νη ζρεηηθέο 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο εθθξεκνχλ εθ λένπ ζηελ ειεγθηηθή αξρή ή ελψπηνλ ηνπ Γνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζε απηφ, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην 1/5 ησλ θάζε είδνπο πξνζηίκσλ, αλεμαξηήησο 

ηνπ θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ απηά αθνξνχλ.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ εθθξεκνχζαλ θαηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ ηηο εμέδσζε, αλ ελ ζπλερεία 

νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δελ κπνξνχλ πιένλ λα ππαρζνχλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο θαζψο έρνπλ ήδε νξηζηηθνπνηεζεί.  
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Ο επηηεδεπκαηίαο ν νπνίνο επηζπκεί λα πεξαηψζεη ηηο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα 

εθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε κέρξη ηελ 

15.11.2010 ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ θάζε εθθξεκή θαηαινγηζηηθή 

πξάμε, κε ηελ νπνία ζα δεηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζην πιαίζην ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ ή 

δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ηελ πεξαίσζε ησλ εθθξεκψλ 

ππφζεζεψλ ηνπ.  

Αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί γηα νπνηαδήπνηε ππαγφκελε ζηε ξχζκηζε εθθξεκή 

θαηαινγηζηηθή πξάμε επηζπκεί ν επηηεδεπκαηίαο, αλεμαξηήησο θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ απηή αθνξά. ηελ αίηεζε αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαινγηζηηθή πξάμε γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε πεξαίσζε, πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ ίδηα ειεγθηηθή αξρή αλαγξάθνληαη ζηελ 

ίδηα αίηεζε φιεο νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη ν επηηεδεπκαηίαο. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππαγφκελεο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, καδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί, θαζψο θαη 

ε νξηζζείζα εκεξνκελία ζπδήηεζεο εθφζνλ απηή έρεη νξηζζεί. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε πξνζθφκηζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο καδί κε ηελ αίηεζε, ππνβάιιεηαη θαηά ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ ε βεβαίσζε ηειηθψο δελ πξνζθνκίδεηαη, ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε 

ζπδεηεζεί θαη φηη ε βεβαίσζε ζα πξνζθνκηζζεί άκεζα κε ηελ έθδνζή ηεο (ζρεη. ε παξ. 1 

ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1138/2010). 

Ζ επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα ηηο εθθξεκείο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο 

ελδηαθέξεηαη ν επηηεδεπκαηίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ 

δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δέθα (10) 

επφκελσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (ζρεη. ε παξ.2 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1138/2010). 

εκεηψλεηαη φηη δελ ηζρχνπλ ελ πξνθεηκέλσ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 70 

ηνπ Κ.Φ.Δ. (πεξί επίιπζεο ηεο δηαθνξάο απφ Δπηηξνπή επί Βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο). 

Δηδηθά γηα ηηο ηπρφλ ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή νη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ αθπξψζεθαλ γηα ηππηθνχο 

ιφγνπο αιιά δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, απηή ζα πξέπεη 

λα νινθιεξσζεί άκεζα ψζηε λα εθδνζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ην ηαρχηεξν νη λέεο 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο, εθφζνλ ηειηθά ζπληξέρεη πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηηεδεπκαηία λα αζθήζεη εκπξφζεζκα ην δηθαίσκα ηεο ππαγσγήο ζηε 

ξχζκηζε θαη επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε κέρξη 

15/11/2010. 
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2. Διεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έγηλε δεθηή ελ φισ ε ελ κέξεη ε πξνζθπγή 

γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο θαη νη νπνίεο εθθξεκνχζαλ θαηά ηελ 30.9.2010 ελψπηνλ ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαηφπηλ εκπξφζεζκεο έθεζεο θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζε 

απηφ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία δελ είρε δεκνζηεπζεί ε πξσηφδηθε απφθαζε ή είρε 

δεκνζηεπζεί θαη δελ είρε  παξέιζεη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ 

ηνπο δηαδίθνπο, πεξαηψλνληαη κε δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη κείσζε ηνπ θχξηνπ 

θφξνπ ζην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζηίκνπ, κε πεξηνξηζκφ 

απηνχ ζην 1/10. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή έγηλε ελ κέξεη δεθηή, ε δηαγξαθή θαη ε 

κείσζε θαηά ηα αλσηέξσ δηελεξγείηαη ζην κέξνο ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ησλ πξφζζεησλ 

θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν έγηλε δεθηή ε πξνζθπγή, ελψ γηα ην κέξνο ηνπ 

θχξηνπ θφξνπ, ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν απηή δελ έγηλε 

δεθηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν 3.  

      Γηα ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ ελψπηνλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ 

έρνπλ ζπδεηεζεί ζε απηφ, ηζρχνπλ επίζεο επαθξηβψο φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1 ζε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ επηηεδεπκαηία γηα 

ηελ πεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπ θαη φιε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία (ππνβνιή αίηεζεο κέρξη 

15.11.2010 κε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ή ππνβνιή ππεχζπλεο 

δήισζεο θ.ιπ θαη δηελέξγεηα πεξαίσζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ην αξγφηεξν εληφο 

δέθα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο). 

              Γηα ππνζέζεηο φκσο νη νπνίεο είραλ ζπδεηεζεί θαηά ηελ 30.9.2010 ζην Γηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν θαη δελ είρε  δεκνζηεπζεί ε νηθεία απφθαζε θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε 

πεξαίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζπληειείηαη εληφο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαζηεξίνπ, χζηεξα απφ ηελ άζθεζε ζρεηηθήο εκπξφζεζκεο έθεζεο. Γηα ηελ πεξαίσζε 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πξνζεζκίαο ζρεηηθή αίηεζε θαη αληίγξαθν ηεο πξάμεο θαηάζεζεο ηεο έθεζεο, εθφζνλ απηή 

έρεη αζθεζεί απφ ηνλ ίδην, αληί βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ Δθεηείνπ. Δπλφεην είλαη φηη 

εθφζνλ ε έθεζε αζθείηαη  απφ ην Γεκφζην δελ απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο πξάμεο θαηάζεζήο 

ηεο , αιιά άκεζα κε ηελ θαηάζεζε απηήο εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά θαη εγγξάθσο ν 

επηηεδεπκαηίαο ψζηε λα πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο θαη λα πεξαηψζεη ηελ ππφζεζή ηνπ 

εθφζνλ ην επηζπκεί (ζρεη. ε παξ.3 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/2010). 

Πξνθεηκέλνπ εμάιινπ γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο είρε δεκνζηεπζεί θαηά ηελ 30.9.2010 

ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ αιιά δελ είρε παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο  

έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, ε πεξαίσζή ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ ζπληειείηαη 

εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο 

έθεζεο θαη θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ 
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ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία καδί κε ηελ νπνία αληί βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ Δθεηείνπ 

πξνζθνκίδεηαη θαη ελ πξνθεηκέλσ αληίγξαθν ηεο πξάμεο θαηάζεζεο ηεο έθεζεο εθφζνλ 

απηή έρεη αζθεζεί απφ απηφλ. Οκνίσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθφζνλ ε έθεζε έρεη 

αζθεζεί απφ ην Γεκφζην δελ απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο πξάμεο θαηάζεζήο ηεο, αιιά άκεζα 

κε ηελ θαηάζεζε απηήο εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά θαη εγγξάθσο ν επηηεδεπκαηίαο ψζηε λα 

πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο θαη λα πεξαηψζεη ηελ ππφζεζή ηνπ εθφζνλ ην επηζπκεί (ζρεη. ε 

παξ.4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/2010). 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρεη εθηειεζηεί ε πξσηφδηθε απφθαζε, ζε θάζε πεξίπησζε εθηειείηαη ε απφθαζε απηή θαη 

ελ ζπλερεία γίλεηαη ε πεξαίσζε ηεο ππφζεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, εθφζνλ ν επηηεδεπκαηίαο 

ην επηζπκεί. 

3. Διεγκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απνξξίπηεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε πξνζθπγή 

θαη νη νπνίεο εθθξεκνχζαλ θαηά ηελ 30.9.2010 ελψπηνλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ 

θαηφπηλ εκπξφζεζκεο έθεζεο θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζε απηφ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία  

δελ είρε δεκνζηεπζεί ε πξσηφδηθε  απφθαζε ή είρε δεκνζηεπζεί θαη δελ είρε παξέιζεη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, πεξαηψλνληαη κε 

κείσζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη ησλ θάζε είδνπο 

πξνζηίκσλ ζην 1/4. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή απνξξίθζεθε ελ κέξεη ε κείσζε θαηά 

ηα αλσηέξσ δηελεξγείηαη ζην κέξνο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν 

απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή, φπσο νη πξφζζεηνη θφξνη πξνθχπηνπλ απφ ηε δηελεξγεζείζα 

λέα εθθαζάξηζε κε βάζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε, ελψ γηα ην κέξνο ηνπ θχξηνπ θφξνπ, 

ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην νπνίν απηή έγηλε δεθηή, εθαξκφδνληαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2 (ζρεη. θαη  ε παξ.3 ηεο Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ1143/20.10.2010).  

Καηά ηα ινηπά θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ αλαιφγσο 

φζα αλαθέξνληαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2.  

  4. Σα αλαθεξφκελα ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα 

ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ ήδε ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο παξειζνχζαο ξχζκηζεο, φπσο π.ρ. απηήο ηνπ λ. 3697/2008 , ηνπ λ. 3259/2004 

θ.ιπ. , γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ 30.9.2010 έρνπλ εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθά θχιια ειέγρνπ ή 

πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκάησλ ή Φ.Π.Α. ή ινηπέο ελ γέλεη ηέηνηεο πξάμεηο πνπ 

είηε δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη δελ έρνπλ 

ζπδεηεζεί ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. 

5. Yπνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ ήδε ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο παξειζνχζαο ξχζκηζεο (π.ρ.λ.3697/08, 3259/04 θιπ) θαη γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ 

31.8.2010 έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ  ηνπ Κ.Β..,νη νπνίεο είηε δελ 
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έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηελ 30.9.2010 είηε εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά γεληθψο 

δηθαζηήξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηΔ) θαη αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε 

βάζε ηα νπνία δελ έρεη δηελεξγεζεί αθφκε έιεγρνο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο (εηζνδήκαηνο, 

Φ.Π.Α θιπ.), πεξαηψλνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ 

επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ Κ.Β.., εμαληινχκελεο θάζε πεξαηηέξσ θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο σο πξνο ηα ζπκπιεξσκαηηθά απηά ζηνηρεία. Όζνλ 

αθνξά ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία πεξαίσζεο ησλ πην πάλσ ππνζέζεσλ, ηζρχνπλ θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε. Καηά ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή ην δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

επί ηνπ ζψκαηνο ηεο εθθξεκνχο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γίλεηαη κλεία φηη απηή 

πεξαηψζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, παξ.5, ηνπ λ. 3888/2010 θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ ζα εθδνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο 

θαη ε ππφζεζε ηίζεηαη ζην αξρείν σο πεξαησζείζα σο πξνο απηά ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία θαη κφλν.  

 Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β. νη νπνίεο ήηαλ 

εθθξεκείο θαηά ηελ 30.9.2010 θαη ελ ζπλερεία νξηζηηθνπνηήζεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο απηέο έρνπλ ήδε 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

6. Δπί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή πξάμεηο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πξνζσξηλέο πξάμεηο Φ.Π.Α., ινηπέο πξνζσξηλέο  

πξάμεηο επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο πνπ αθνξνχλ ηα ινηπά θνξνινγηθά 

αληηθείκελα (π.ρ Φ.Μ.Τ.), θαζψο θαη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ Κ.Β.. θ.ιπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6, παξ. 13 θαη 7, παξ. 3, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8, πεξαηψλνληαη 

θαηά αλάινγε εθαξκνγή φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο 1 , 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Δηδηθά γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο πξνζθνκίδεηαη επί πιένλ απφ ηνλ 

επηηεδεπκαηία θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αληίγξαθν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

εκεηψκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 θαζψο θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ 

νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνζνχ γηα ηελ απνδνρή ηνπ ελ ιφγσ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο(ζρεη. ε παξ. 5 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1138/2010). 

Δηδηθά επί ησλ ελ ιφγσ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα 

δηνξζψζεθε θαη επαλεθδφζεθε ηξνπνπνηεκέλν απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

ιφγσ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ε αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 10.12.2010. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αληίγξαθα 

ηνπ επαλεθδνζέληνο Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαζψο θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο 

ηνπ νηθείνπ πνζνχ γηα ηελ απνδνρή ηνπ (ζρεη. ε παξ.6 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/2010). 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ππνζέζεηο ησλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ είρε 

δεκνζηεπζεί ε πξσηφδηθε απφθαζε θαηά ηελ 30.9.2010 ή είρε δεκνζηεπζεί θαη δελ είρε 

παξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, εθαξκφδνληαη 

αλάινγα φζα θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2.  

        7. Δπί ππνζέζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, εθφζνλ επηηεπρζεί δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαηά ηα αλσηέξσ, 

κε έγγξαθν ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ηηο ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πξνο 

ην αξκφδην δηθαζηήξην, γλσζηνπνηείηαη ε πεξαίσζε ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη δεηείηαη ε 

θαηάξγεζε ηεο δίθεο. 

8. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

βεβαηψλνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία 

θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

θαηαιφγσλ. Ωο πξνο ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ θαη ηα ινηπά ελ γέλεη ζέκαηα έρνπλ 

εθαξκνγή νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

9. Με ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ αλά εθθξεκή θαηαινγηζηηθή 

πξάμε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ην αξγφηεξν εληφο δχν 

(2)εξγάζηκσλ γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίιπζεο, θαηαβάιιεηαη ην είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%) ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 

απφ πεληαθφζηα (500) επξψ εθηφο αλ ην ζχλνιν ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο είλαη 

κηθξφηεξν, θαη ην ππφινηπν νθεηιφκελν βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ απφ ηελ ίδηα 

θαηαινγηζηηθή πξάμε θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 10. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 2523/1997, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ( αλαηξνπή ηνπ ζπκβηβαζκνχ επί 

κε θαηαβνιήο, εηδηθφ θαζεζηψο επηρεηξήζεσλ ππφ εθθαζάξηζε). 

  Δπί εθθξεκψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξαηψλνληαη θαηά ηα αλσηέξσ, γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρεη ήδε βεβαίσζε πνζνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (π.ρ. ιφγσ 

πξνβεβαίσζεο ή ιφγσ εθηέιεζεο πξσηφδηθεο απφθαζεο), αθνινπζείηαη ε αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

α. ε πεξίπησζε πνπ ε βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιή είλαη κηθξφηεξε απφ ην ήδε βεβαησζέλ 

πνζφ, εθφζνλ ην βεβαησζέλ απηφ πνζφ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θαηά ην ρξφλν ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ ηφηε ην επηπιένλ πνζφ πέξαλ απηνχ πνπ πξνέθπςε βάζεη ζπκβηβαζκνχ 

δελ δηαγξάθεηαη νχηε επηζηξέθεηαη, ελψ εάλ δελ έρεη θαηαβιεζεί κεξηθψο ή νιηθψο θαηά 

ην ρξφλν απηφ, ηφηε δηαγξάθεηαη ην επηπιένλ πνζφ πνπ έρεη βεβαησζεί θαηά ην κέξνο πνπ 

δελ έρεη θαηαβιεζεί, ην κε θαηαβιεζέλ δε  πνζφ πνπ ζπλερίδεη λα είλαη νθεηιφκελν κεηά 

θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ (20% ηεο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο θ.ιπ.) 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ, αθνινπζεί ην θαζεζηψο δφζεσλ ζχκθσλα κε ηα πην 
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πάλσ αλαθεξφκελα ζην άξζξν 10, ηεο πξψηεο δφζεο θαηαβαιιφκελεο κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζπκβηβαζκνχ 

θαη ησλ ππφινηπσλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ αληίζηνηρσλ επφκελσλ 

κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ (ζρεη. νη παξ. 1, 2 ηεο 

Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1143/2010). 

  Ζ κεηαηξνπή ηνπ ήδε βεβαησζέληνο πνζνχ πνπ δελ θαηαβιήζεθε θαη ζπλερίδεη λα 

είλαη νθεηιφκελν, ζην θαζεζηψο ησλ δφζεσλ ηνπ άξζξνπ 10, γίλεηαη απφ ηε Γ.Γ.Π.. 

(Γ/30 – TAXIS) κεηά απφ ζρεηηθφ ζεκείσκα πνπ απνζηέιιεηαη ζε απηήλ απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. ακέζσο κεηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, δειαδή ακέζσο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ 

σο άλσ απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ.  

β. ε πεξίπησζε πνπ ε βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ήδε 

βεβαησζέλ πνζφ, ηφηε ην επηπιένλ βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζφ βεβαηψλεηαη θαη 

θαηαβάιιεηαη άκεζα ην σο άλσ απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ην 

δε ηπρφλ ππφινηπν πνζφ θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 10, ζε φηη δε αθνξά ην πνζφ πνπ έρεη ήδε βεβαησζεί,  εθφζνλ ή θαηά ην κέξνο 

πνπ δελ έρεη εμνθιεζεί θαηά ην ρξφλν ζπκβηβαζκνχ, αθνινπζεί θαη απηφ απηνηειψο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην πην πάλσ ππφινηπν πνζφ ην θαζεζηψο δφζεσλ ζχκθσλα κε ηα πην 

πάλσ αλαθεξφκελα ζην άξζξν 10, εθαξκνδφκελσλ αλάινγα φζσλ ζρεηηθψο 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α΄ (ζρεη. ε παξ.1 ηεο Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ.1143/2010). ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνβιεπφκελε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 10 έθπησζε 10% παξέρεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο νιφθιεξεο ηεο 

ελαπνκέλνπζαο βάζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιήο, δειαδή ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

εμφθιεζεο φισλ ησλ πην πάλσ πνζψλ( ζρεη. νη παξ. 1 θαη 2 ηεο Α.Τ.Ο ΠΟΛ 1143/2010). 

  εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν πην πάλσ πεξηπηψζεηο α’ θαη β’, επί κε εθάπαμ 

θαηαβνιήο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ νηθεία πξάμε (πξαθηηθφ) ζπκβηβαζκνχ ηα 

ηειηθψο ελαπνκέλνληα νθεηιφκελα πνζά θαη νη δφζεηο εμφθιεζήο ηνπο, αληίγξαθν δε ηεο 

πξάμεο απηήο λα παξαδίδεηαη ζηνλ ππφρξεν.  

  10. εκεηψλεηαη φηη θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ γηα 

εθθξεκείο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη ηελ 

31.12.2009, θαζψο θαη φηη ηζρχνπλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη δηαηάμεηο πεξί εμαηξέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 4, βάζεη ησλ νπνίσλ εμαηξνχληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο νη εθθξεκείο 

ππνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄,  ε΄, δ΄ (κε εμαίξεζε ηηο κε αλαηεζείζεο πξνο έιεγρν 

ρξήζεηο ζηα Δηδηθά πλεξγεία) θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 4. 
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Άξζξν 12 

Ρπζκίζεηο γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ άξζε ηεο 

ππνρξέσζεο δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

 

1. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2007 θαη 2008 νη 

νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 πεξί 

απηνειέγρνπ  θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν δειψζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο 1105941/1845/ΓΔ-Α/ΠΟΛ 1130/2007 θαη 1028045/1232/ΓΔ-Α/ΠΟΛ 1035/2009 

Α.Τ.Ο.Ο. θαη γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ 30.9.2010 δελ είρε αξρίζεη ν έιεγρνο ή είρε αξρίζεη 

θαη δελ είρε πεξαησζεί, ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ λ. 3888/2010 πεξί αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ θαη πεξαηψλνληαη νξηζηηθά, εθφζνλ βέβαηα δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη εμαίξεζεο 

θαηά ην άξζξν 4, εθαξκνδφκελσλ ζην ζχλνιφ ηνπο φισλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ βεβαίσο ην επηζπκνχλ νη θνξνινγνχκελνη. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη αλσηέξσ Α.Τ.Ο.Ο. πεξί ειέγρνπ 

ησλ δειψζεσλ απηψλ. 

  ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξναλαθεξφκελεο ππνζέζεηο ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ 

λ. 3888/2010, ν ηπρφλ επηπιένλ βεβαησζείο θφξνο πνπ αλαινγεί ιφγσ εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 δελ εθπίπηεηαη απφ ην θφξν πνπ 

πξνθχπηεη βάζεη ηεο σο άλσ ξχζκηζεο, νχηε ζπκςεθίδεηαη νχηε επηζηξέθεηαη, θαζφζνλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3888/2010, ν 

επηηεδεπκαηίαο απνδέρεηαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηνπ άξζξνπ 9 απηνχ ηνπ λφκνπ, ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ή λα 

εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ βεβαηψζεθε κε βάζε ηηο νηθείεο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπίζεο, ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί βάζεη ησλ 

αλσηέξσ Α.Τ.Ο.Ο. θαη έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο θαηά ηελ 

30.9.2010 εθθξεκνχζαλ ζηηο Γ.Ο.Τ. ή άιιεο ειεγθηηθέο αξρέο θαη δελ έρνπλ  

νξηζηηθνπνηεζεί ή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, κπνξνχλ, εθφζνλ δελ εμαηξνχληαη θαηά ην άξζξν 4,  λα 

ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο πεξί ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ ζχκθσλα κε ην  

πξνεγνχκελν άξζξν 11.  

2. Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο νη νπνίεο ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 πεξί απηνειέγρνπ, δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ 

έθιεηζαλ απφ 1.1.2008 έσο θαη 31.12.2009, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο  ξχζκηζεο ηνπ λ. 

3888/2010 πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ, εθφζνλ βέβαηα δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη εμαίξεζεο 

θαηά ην άξζξν 4, ππνινγηδφκελνπ ζην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα πνζνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ίζνπ κε ην 1/2 ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 6.  
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  Τπνζέζεηο δειψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. ή δειηία πιεξνθνξηψλ ή ινηπά επηβαξπληηθά 

ζηνηρεία ή έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο 

χιεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ή παξαβάζεηο ή επηβαξπληηθά 

ζηνηρεία πνπ επαπμάλνπλ ην θφξν θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 

ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ην πνζφ 

ηεο πξνθχπηνπζαο ζπλνιηθήο νθεηιήο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππνινγίδεηαη θαη’ 

εθαξκνγή ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ξχζκηζε απηή δηαηάμεσλ θαη φρη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ πνζνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ίζνπ κε ην ½ ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 6. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ παξά ηε 

θεξφκελε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ.3269/2004 δελ είρε 

ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. 

Δπίζεο θαη επί ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, πεξ.β’, δ’ ηνπ άξζξνπ 7, δειαδή, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ πξνζηίζεηαη ζην ½ ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 6 ην 15%  ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ πιαζηνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ή ην πηζησηηθφ 

ππφινηπν ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. ηεο ηειεπηαίαο πεξαηνχκελεο 

απηνειεγρζείζαο ρξήζεο, θαηά πεξίπησζε.  

Οη δειψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθφζνλ πεξαησζνχλ ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξφκελα εμαηξνχληαη ηεο επηινγήο πξνο έιεγρν βάζεη δείγκαηνο κε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004 , 

φπσο ε παξάγξαθνο απηή ίζρπε πξηλ αλαξηζκεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010. 

εκεηψλεηαη φηη επί επηηεδεπκαηηψλ νη νπνίνη άζθεζαλ παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο 

ππαγφκελεο αιιά θαη κε ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ 

λ.3296/2004 θαη ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, νη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο αζθήζεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ππαγφκελεο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

παξακέλνπλ αλέιεγθηεο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε 

πεξί αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο εμαίξεζεο, 

εθαξκνδφκελσλ ζην ζχλνιφ ηνπο ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ξχζκηζε απηή δηαηάμεσλ σο πξνο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ. ην πιαίζην ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνινγηζκψλ ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζε φηη αθνξά 

εηδηθά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 6, ππνινγίδεηαη ζην 

αθέξαην ην νηθείν ειάρηζην πνζφ, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη επηπιένλ θαη ην ½ απηνχ.  
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 Δηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο 

επίζεο θαη γηα δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. ή επηβαξπληηθά ελ γέλεη  ζηνηρεία ηνπ 

άξζξνπ 2 ή γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α., νη 

ππνινγηζκνί γίλνληαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ επηηεδεπκαηία 

απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

3. Δθφζνλ πθίζηαληαη ππνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαζψο θαη 

ινηπέο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξαίσζε, νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 πεξί ππνρξεσηηθήο πεξαίσζεο ηεο 

πξψηεο θαηά ζεηξά αλέιεγθηεο ρξήζεο θ.ιπ. εθαξκφδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ 

ππνζέζεσλ. 

4. Αλ πεξαησζνχλ φιεο αλεμαηξέησο νη ππαγφκελεο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη νη 

ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαζψο θαη φια ηα εθθξεκή πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή νη πξάμεηο ή νη 

απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6, παξ.13 θαη 7, παξ.3 

θαζψο θαη ζην άξζξν 8 θαη εμνθιεζεί ε ζπλνιηθή νθεηιή πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη ησλ νηθείσλ πξαθηηθψλ ζπκβηβαζκνχ, αληίζηνηρα, 

αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Β.. 

γηα ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία  πνπ αθνξνχλ πεξαησζείζεο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ 31.12.2005, απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ 

πνζψλ.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ 

ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν (π.ρ. έιεγρνο κε απνθάζεηο ΠΟΛ.1144/1998, ΠΟΛ.1037/2005, 

έιεγρνο κε γεληθέο δηαηάμεηο)  ή έρνπλ πεξαησζεί κε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε (π.ρ. 

λ.3259/2004, λ.3697/2008 θιπ.), εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί ή κφιηο εμνθιεζεί ην ζχλνιν ηεο 

νθεηιήο. πλεπψο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο, εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί ή εμνθιείηαη ην 

ζχλνιν ηεο βάζεη ειέγρνπ ή βάζεη πεξαίσζεο νθεηιήο, αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο 

ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηηο ειεγρζείζεο ή πεξαησζείζεο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31.12.2005.  

Γίλεηαη δεθηφ φηη εάλ ζηηο ρξήζεηο κέρξη θαη 2005 πεξηιακβάλνληαη θαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ 

λ.3296/2004 πεξί απηνειέγρνπ, ηφηε γηα ηηο απηνειεγρζείζεο απηέο ρξήζεηο αίξεηαη επίζεο 

ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.., εθφζνλ ε επηρείξεζε 

πεξαηψζεη φιεο ηηο ππαγφκελεο ζηελ πεξαίσζε ηνπ παξφληνο λφκνπ επφκελεο ρξήζεηο 

θαζψο θαη ηηο ηπρφλ εθθξεκείο ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαηά ηα αλσηέξσ θαη 

εμνθιήζεη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ θαη ζπγρξφλσο δελ έρεη νθεηιέο ή εμνθιήζεη ηπρφλ 
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πθηζηάκελεο νθεηιέο απφ ηνλ ηπρφλ ηαθηηθφ έιεγρν ή ηελ πεξαίσζε παιαηφηεξσλ 

ρξήζεσλ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ππνβιεζεί θαη εθθξεκεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηψλ, 

δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη έρνπλ δεισζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ. 2961/2001,  θαζψο θαη γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 

Παξάδεηγκα: 

Έζησ φηη αηνκηθή επηρείξεζε έρεη ειεγρζεί κε ηαθηηθφ έιεγρν έσο θαη ηε ρξήζε 2004 

θαη δελ έρεη εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιφκελεο δφζεηο ησλ βεβαησζέλησλ βάζεη ηνπ ειέγρνπ 

απηνχ πνζψλ, γηα ηε ρξήζε 2005 νη δειψζεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. 

έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 πεξί απηνειέγρνπ, 

γηα ηε ρξήζε 2006 νη ίδηεο δειψζεηο έρνπλ επίζεο ππαρζεί ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο βάζεη δείγκαηνο επηιερζείζεο πξνο έιεγρν δειψζεηο βάζεη ηεο κε 

αξηζ. 1105941/1845/ΓΔ-Α΄/ΠΟΛ 1130/2007 Α.Τ.Ο.Ο. θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 

2009 έρεη δηελεξγεζεί πξνζσξηλφο έιεγρνο ζην Φ.Π.Α. θαη γηα ηηο εθδνζείζεο βάζεη ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. έρνπλ αζθεζεί εκπξφζεζκεο πξνζθπγέο νη 

νπνίεο θαηά ηελ 30.9.2010 δελ έρνπλ ζπδεηεζεί αθφκε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ. 

Πεξαηηέξσ, έζησ φηη ε επηρείξεζε απνδέρεηαη ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2009 (ε 

ρξήζε 2005 δελ εκπίπηεη ζηε ξχζκηζε) θαη γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο  πξάμεηο Φ.Π.Α. 

δηελεξγείηαη επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ, θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Β.., ηεο πξναλαθεξφκελεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά 

ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005, εθφζνλ εμνθιήζεη  ηηο νθεηιφκελεο δφζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαη 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο Φ.Π.Α. 

Αληίζεηα, εάλ π.ρ. ε σο άλσ επηρείξεζε απνδερζεί ην πξναλαθεξφκελν Δθθαζαξηζηηθφ 

εκείσκα κφλν γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο  2008 θαη δελ εμνθιήζεη νχηε ηηο νθεηιφκελεο 

δφζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ή απνδερζεί κελ ην Δθθαζαξηζηηθφ 

εκείσκα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο 2006 έσο 2009 θαη επηιχζεη θαη ηηο δηαθνξέο ησλ 

πξνζσξηλψλ πξάμεσλ Φ.Π.Α. εμνθιψληαο ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο αιιά δελ εμνθιήζεη ηηο 

νθεηιφκελεο δφζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ηφηε δελ αίξεηαη ε 
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ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. Δπίζεο, 

αλ ε ίδηα επηρείξεζε δελ απνδερζεί ην πξναλαθεξφκελν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα φιεο 

ή κεξηθέο απφ ηηο ρξήζεηο 2006 έσο 2009 αιιά εμνθιήζεη ηηο νθεηιφκελεο δφζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ηφηε αίξεηαη ε ππνρξέσζε δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ ηεο κφλν γηα ηηο ειεγρζείζεο ρξήζεηο κέρξη θαη 2004.   

5. Δπηηεδεπκαηίαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ιάβεη κε λφκηκα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ή έρεη εθδψζεη ηέηνηα ζηνηρεία, θαηά ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2523/1997,  

κε εμαίξεζε ηνπο εθδφηεο πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. γηα ηα ζηνηρεία απηά έσο ηελ 30.9.2010, νχηε έρεη γίλεη 

κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία έλαξμε ηαθηηθνχ ειέγρνπ απφ νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή αξρή 

(Γ.Ο.Τ. ή Διεγθηηθφ Κέληξν) ή ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2859/2000(Φ.Π.Α.), 

κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ 

26.11.2010 (ζρεη. ε παξ.7 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/2010), εηδηθφ ζεκείσκα δήισζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ ή ελ γέλεη ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ,  ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηελ θαζαξή αμία (πξν Φ.Π.Α.) θαζελφο απφ απηά, θαζψο θαη ηε 

ζπλνιηθή θαζαξή αμία. Ωο έλαξμε ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ λνείηαη ε 

ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, πξν Φ.Π.Α., ππνινγίδεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ίζνο κε ην 

πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ(55%) αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Με ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηαβάιιεηαη 

ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πξνθχπηνληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν πνζφ βεβαηψλεηαη ζε 

12 ίζεο κεληαίεο δφζεηο ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. Δθφζνλ εμνθιεζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαληιείηαη θάζε ελ γέλεη πεξαηηέξσ θνξνινγηθή ππνρξέσζε, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα δεισζέληα κε λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη εθαξκφδεηαη 

γηα ηα ζηνηρεία απηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2523/1997 

πεξί άξζεο ηνπ αμηφπνηλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ε παξαπάλσ ξχζκηζε ηζρχεη γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

έθιεηζαλ κέρξη θαη ηελ 31.12.2009, θαζψο θαη φηη ηζρχνπλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη δηαηάμεηο 

πεξί εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4, δειαδή ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε νη  

νδεγίεο πεξί εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ 11, εμαηξνπκέλσλ βεβαίσο ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ εθδνηψλ πιαζηψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 12 πξνβιέπεηαη φηη νη 

πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ 
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ή πξάμεσλ επηβνιήο θφξσλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ πνπ ιήγνπλ ζηηο 31.12.2010 

παξαηείλνληαη κέρξη ηελ 31.12.2011. 

 Ζ αλσηέξσ παξάηαζε θαηαιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο πξνζεζκίεο παξαγξαθήο πνπ 

ιήγνπλ ηελ 31.12.2010, φπσο ππνζέζεηο ρξήζεσλ 2000,2001, 2002, 2003 θαη 

2004,ππνζέζεηο κε πιαζηά ή εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία ( ζρεη. δηαη. παξ. 

18, άξζ. 19 λ. 3091/2002  θαη παξ. 2. άξζ. 22  λ. 3212/2003), ππνζέζεηο κε θαηαζρεζέληα 

αλεπίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία (ζρεη. δηαη. παξ. 3, άξζ. 22 λ. 3212/2003) θαη ππνζέζεηο κε 

ππνβνιήο δήισζεο(γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο παξαγξαθήο). 

 Τπελζπκίδεηαη φηη ν θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθάζηνηε ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ απνηειεί πιένλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21  ηνπ Κ.Β.., φπσο ηζρχνπλ , θαη ην ρξφλν κέρξη ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ βηβιία θαη 

ζηνηρεία,  κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 Γηα δηεπθφιπλζή ζαο ζα αλαξηεζεί ζην site ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ ζην εζσηεξηθφ 

δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δ/λζε http://10.16.5.21, θαζψο θαη ζην internet ζην site 

http://www.de9.gr, πίλαθαο κε ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο ρξφλνπ παξαγξαθήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ή αλσηέξσ παξάηαζε δελ θαηαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο 

θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, πξνηθψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία, 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο(Φ.Μ.Α.Π). 

 

Άξζξν 13 

Γηαδηθαζία βεβαίσζεο νθεηιψλ θαη ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπο 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη 

ζα ξπζκίδνληαη  ινηπά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ άξζξσλ 1 έσο 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο εμνπζηνδφηεζεο απηήο εθδφζεθαλ ήδε νη 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΠΟΛ.1137/11.10.2010 «Πεξηερφκελν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ 

εκεηψκαηνο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 3888/2010, ρξφλνο, ηξφπνο θαη δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ηπρφλ 

δηφξζσζεο απηνχ, θαζψο θαη απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία», 

ΠΟΛ.1138/11.10.2010 «Σξφπνο, ρξφλνο θαη δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3888/2010 πεξί πεξαίσζεο ησλ εθθξεκψλ ειεγκέλσλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ 

ππνζέζεσλ εθθξεκψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ αλέιεγθηεο ππνζέζεηο, 

θαζψο θαη πεξί ππνβνιήο εηδηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηε δήισζε ηεο ιήςεο ή έθδνζεο κε 

http://10.16.5.21/
http://www.de9.gr/
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λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ» θαη ΠΟΛ.1143/20.10.2010 «Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3888/2010 πεξί πεξαίσζεο εθθξεκψλ ειεγκέλσλ 

ππνζέζεσλ». 

                                 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

  Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο  ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη επεηδή απφ ην λφκν νξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη νη θαηά 

πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, απαηηείηαη θαηάιιειε νξγάλσζε θαη 

εληαηηθνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο 

(Γ.Ο.Τ., Διεγθηηθά Κέληξα). Γηα ην ζθνπφ απηφ :   

α. ε θάζε Γ.Ο.Τ., κε πξνζσπηθή  επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ 

απηήο,  ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί άκεζα θιηκάθην έκπεηξσλ ππαιιήισλ γηα ηελ ππνδνρή 

ηπρφλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή γηα 

δηνξζψζεηο Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ κε ελδερφκελα πξνθαλή ζθάικαηα, ψζηε,  επί 

δηνξζψζεσλ, λα επαλεθδίδεηαη ην ηξνπνπνηεκέλν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ζην  

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ 

επηηεδεπκαηία πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί, εθφζνλ επηζπκεί,  ζηελ απνδνρή ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη  

φηη ε θαηά ηα αλσηέξσ ζπγθξφηεζε  θιηκαθίνπ  ππαιιήισλ πξνυπνζέηεη ηελ έγθαηξε θαη  

νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε λα νινθιεξψλεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ  ε αλσηέξσ δηαδηθαζία.  

       β. Απφ θάζε Γ.Ο.Τ. θαη  Διεγθηηθφ Κέληξν ζα πξέπεη λα  ππάξμνπλ ηειεθσληθέο 

ελεκεξψζεηο ή λα απνζηαινχλ άκεζα πξνζθιήζεηο ζηνπο επηηεδεπκαηίεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρνπλ   εθδνζεί θαηαινγηζηηθέο  πξάμεηο νη νπνίεο είλαη 

εθθξεκείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3888/2010 θαη κπνξνχλ λα 

πεξαησζνχλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ νη 

επηηεδεπκαηίεο απηνί λα ππνβάινπλ  κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία (15.11.2010 

θ.ιπ., ζρεη. Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1138/2010) αίηεζε ππαγσγήο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο  θαη λα 

πεξαηψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ην αξγφηεξν 

εληφο ησλ επφκελσλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε θάζε  

Γ.Ο.Τ. θαη Διεγθηηθφ Κέληξν ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί απζεκεξφλ κε ηελ παξαιαβή ηεο 

παξνχζαο θιηκάθην ππαιιήισλ γηα ηελ  ηειεθσληθή ελεκέξσζε ή άκεζε απνζηνιή ησλ 

παξαπάλσ πξνζθιήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη θιηκάθην έκπεηξσλ ππαιιήισλ γηα ηε 

δηαδηθαζία νξζήο θαη έγθαηξεο πεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

πξνζεζκηψλ. 
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Δπηζπλάπηνληαη ζπλεκκέλα  ζρέδην πξφζθιεζεο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο  επηηεδεπκαηίεο θαη ζρεηηθφ  ππφδεηγκα αίηεζεο  ησλ επηηεδεπκαηηψλ.     

                

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

            ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ : 1) Γηαηάμεηο άξζξσλ 1 έσο 13 ηνπ λ.3888/2010. 

       2) ρέδην πξφζθιεζεο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

                           3) Τπφδεηγκα αίηεζεο επηηεδεπκαηηψλ.  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ.Δ.Κ. ή Π.Δ.Κ. ή Γ.Ο.Τ. 

                                          

                                       

 

 

 

               ,                               2010 

 

Αξ. Πξση.:                      

 

 

ΠΡΟ:     

 

                                                               ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

       αο γλσξίδνπκε φηη απφ ηελ Τπεξεζία καο έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ζαο νη παξαθάησ 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

νη νπνίεο είλαη εθθξεκείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3888/2010 θαη κπνξνχλ λα 

πεξαησζνχλ κε ηνπο επλντθνχο φξνπο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ. 

      χκθσλα κε ηελ απφθαζε ΠΟΛ. 1138/2010, ν επηηεδεπκαηίαο ν νπνίνο επηζπκεί λα πεξαηψζεη 

εθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο ηνπ πνπ ππάγνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε κέρξη ηελ 15.11.2010 ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ θάζε 

εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία ζα δεηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζην πιαίζην 

ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ηελ πεξαίσζε ηεο 

εθθξεκνχο ππφζεζήο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ε 

ππφζεζε εθθξεκνδηθεί,  απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί 

θαζψο θαη ε νξηζζείζα εκεξνκελία ζπδήηεζεο εθφζνλ απηή έρεη νξηζηεί. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο,  ππνβάιιεηαη θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ 

ε βεβαίσζε ηειηθψο δελ πξνζθνκίδεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ 

νπνία δειψλεηαη φηη ε ππφζεζε δελ έρεη αθφκε ζπδεηεζεί θαη φηη ε βεβαίσζε ζα πξνζθνκηζζεί 

άκεζα κε ηελ έθδνζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο δηαθνξάο δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ή ην αξγφηεξν εληφο ησλ δέθα (10) επφκελσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο .  

       Δηδηθά γηα αλέιεγθηεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ πξνζσξηλά θχιια ειέγρνπ ή 

πξάμεηο ή απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ Κ.Β.. θιπ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο αλέιεγθησλ 

ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ ελ ιφγσ Δθθαζαξηζηηθνχ 

εκεηψκαηνο.           

      Δπί ηπρφλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα δηνξζψζεθε θαη 

επαλεθδφζεθε ηξνπνπνηεκέλν απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ιφγσ πξνθαλψλ 

ζθαικάησλ, ε θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 10.12.2010. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ηνπ επαλεθδνζέληνο Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαζψο θαη ηνπ 

απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ νηθείνπ θαηά ηα αλσηέξσ πνζνχ γηα ηελ απνδνρή ηνπ.    

         

                                                                                        Ο  Πξντζηάκελνο  ηεο  Τπεξεζίαο  
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Αίηεζε 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

(αηνκηθή επηρείξεζε – θπζηθφ πξφζσπν ή 

εηαηξία) 

 

 

ΑΦΜ:  ………………………. 

 

Γ/λζε:  ………………………………… 

………………………………………….. 

Σειέθ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:  …………………….. 

 

πλεκκέλα: 

o Βεβαίσζε αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ 

o Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηνπ λ.3888/2010 

o Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο – απνδνρήο 

Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο 

o ………………………………………… 

o ………………………………………… 

 

ΠΡΟ: 

    Γ.Ο.Τ.  ……………………… 

ή  Π.Δ.Κ.  ……………………… 

ή  Γ.Δ.Κ.  ……………………… 

 

 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ (πεξαίσζε) ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3888/2010 

πνπ αθνξνχλ ηηο πην θάησ εθδνζείζεο 

απφ ηελ ππεξεζία ζαο εθθξεκείο 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο: 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………..… 

 

 

Ο  Αηηψλ/νχζα 

 

      ……………………….………………… 

(ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή επί 

εηαηξηψλ) 

 


