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ΠΟΛ 1066 
 
Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του 
ν.3888/2010. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄). 
 
2. Την αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά». 
 
3. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Σε ανέλεγκτες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
ν.3888/2010 υποθέσεις για τις οποίες το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της παραγράφου 1 
του άρθρου 9 έχει γίνει αποδεκτό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
ίδιου άρθρου και δεν έχει επέλθει περαίωση λόγω µη εξόφλησης της συνολικής 
οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, η µη καταβολή τουλάχιστον 
δύο ληξιπρόθεσµων δόσεων των οικείων ποσών φόρων που προκύπτουν από το 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, έχει ως αποτέλεσµα οι υποθέσεις αυτές να είναι ελεγκτέες 
και το συνολικό ποσό φόρων κατά οικονοµικό έτος και φορολογικό αντικείµενο που 
προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο συνολικό 
ποσό φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που θα προκύψει από τον τακτικό (οριστικό) 
φορολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί. 
 



 

 

 2. Για τους επιτηδευµατίες της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 δεν 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφόσον 
δεν έχουν καταβληθεί δύο ληξιπρόθεσµες δόσεις. Τα ποσά που ήδη έχουν βεβαιωθεί 
συµψηφίζονται µε τα ποσά που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. 
 
3. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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