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ΠΟΛ 1154 
 
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των 
δηλώσεων έναρξης/µεταβολής εργασιών. 
 
Μετά την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α) και της Κ.Υ.Α. µε 
αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β'), µε τις οποίες η σύσταση προσωπικών και 
κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς και η διαδικασία έναρξης αυτών ολοκληρώνεται, 
από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) χωρίς να απαιτείται προηγούµενη αυτοψία 
στην έδρα τους και µε αφορµή την υποβολή ερωτηµάτων στην Υπηρεσία µας, 
γραπτών και προφορικών τόσο για τη διενέργεια αυτοψίας κατά την υποβολή 
δηλώσεων έναρξης και µεταβολής εργασιών όσο και για τα στοιχεία προσδιορισµού 
της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σας διευκρινίζουµε τα 
εξής: 
 
1. Όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 1070576/2627/∆Μ 
ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο., κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης ή 
µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής 
εγκατάστασης, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου 
για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης από την επιχείρηση 
επαγγελµατικής εγκατάστασης. 
 
Η βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται, κατ' εξαίρεση, 
χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ.. 
 
2. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι µε τις ανωτέρω δηλώσεις 
συνυποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., στοιχείο προσδιορισµού της έδρας και των 
λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που µπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή 
συµφωνητικό µίσθωσης ή υποµίσθωσης νοµίµως θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. ή 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου. 
 
3. Από το συνδυασµό των διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το Φ.Π.Α. (άρθρα 
213,214,360,361) και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 (άρθρα 17,19,22,23), 



 

 

 

προκύπτει ότι τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, τα δεδοµένα καταχώρησης στην 
ηλεκτρονική βάση του VIES, σχετικά µε την ταυτότητα, τη δραστηριότητα, τη 
νοµική µορφή, τη διεύθυνση, την ηµεροµηνία χορήγησης Α.Φ.Μ κ.λ.ττ., να είναι 
πλήρη, ενηµερωµένα και ακριβή, εφαρµόζοντας διαδικασίες εξακρίβωσης των 
δεδοµένων αυτών. 
 
4. Η υποχρέωση διαπίστωσης της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης από την επιχείρηση 
επαγγελµατικής εγκατάστασης, στόχο έχει κατά κύριο λόγο την αποφυγή δηµιουργίας 
εικονικών επιχειρήσεων. 
 
Για λόγους διευκόλυνσης της υπηρεσίας αλλά και οµοιόµορφης αντιµετώπισης των 
επιχειρήσεων, είτε αυτές υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών στις ∆.Ο.Υ. είτε 
στις Υ.Μ.Σ., ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ο οποίος έχει την ευθύνη της συνολικής 
εύρυθµης λειτουργίας της, θα κρίνει κατά περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να 
πραγµατοποιείται αυτοψία. 
 
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε ότι µε την ΠΟΛ.1173/25.11.2010 παρέχεται η 
δυνατότητα στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. να εκδίδει εντολή ελέγχου σε περιπτώσεις 
όπως π.χ. τα επαγγέλµατα στα οποία έχει σηµειωθεί κατά το παρελθόν η δηµιουργία 
εικονικών επιχειρήσεων, έναρξη σε υπερήλικες, σε µονοπρόσωπες ΕΠΕ κ.λ.π., 
λαµβάνοντας υπόψη και την ενδεχόµενη αντικειµενική αδυναµία της υπηρεσίας για 
την πραγµατοποίησή της. 
 
Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών τους έχει 
ολοκληρωθεί από τις Υ.Μ.Σ., θα πραγµατοποιείται αυτοψία, στις περιπτώσεις που 
κρίνεται απαραίτητο, πριν τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. της 
επιχείρησης. 
 
5. Εξαιρετικά θα πραγµατοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης πριν τη 
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στις ∆.Ο Υ. 
δήλωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών και δηλώνεται η πραγµατοποίηση 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και στις περιπτώσεις που η διαδικασία έναρξης 
εργασιών έχει ολοκληρωθεί σε µία από τις Υ.Μ.Σ. και έχει δηλωθεί η διενέργεια 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 
 
6. Έχει διαπιστωθεί ότι, σε αρκετές ∆.Ο.Υ. διενεργείται έλεγχος αυτοψίας σε 
κατηγορίες επιτηδευµατιών, όπως είναι π.χ. η κατηγορία των ελευθέρων 
επαγγελµατιών του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (δικηγόροι, γιατροί κ.λ.π) ή στους 
πράκτορες λαχείων και ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ., στις οποίες εξ αντικειµένου δεν έχει 
σηµειωθεί φαινόµενο εικονικής έναρξης αφού εκλείπουν παντελώς οι λόγοι. 
 
Επισηµαίνουµε ότι, δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτοψίας κατά την έναρξη των 
εν λόγω επαγγελµάτων, καθώς και ο έλεγχος στις περιπτώσεις που ιδρύονται από τις 
επιχειρήσεις εγκαταστάσεις εκτός της έδρας τους, όπως υποκαταστήµατα, αποθήκες 
κ.λ.π., δεδοµένου ότι, για τη διαπίστωση ύπαρξης της επιχείρησης ουσιαστικός είναι 
ο έλεγχος της έδρας της. 
 
Ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται ως επαγγελµατική στέγη η κατοικία του 
φορολογούµενου (όπως επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών, διενέργεια εµπορίου µέσω 
διαδικτύου κ.λ.π.), η ∆.Ο.Υ. δε θα επεκτείνεται σε περαιτέρω έλεγχο ύπαρξης ή µη 
άλλων προϋποθέσεων, οι οποίες τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις που δεν 
άπτονται των αρµοδιοτήτων της. 
 



 

 

 

7. Όσον αφορά τα στοιχεία προσδιορισµού της έδρας, δηλαδή τίτλο ιδιοκτησίας ή 
µισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου, τονίζουµε ότι 
αυτά, λογίζονται ως κατ' αρχήν αποδεικτικά στοιχεία, που πιστοποιούν τη σύνδεση 
του χώρου µε το συγκεκριµένο επιτηδευµατία. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, (όπως π.χ. µεταβίβαση επιχείρησης ή κληρονοµική 
διαδοχή επιχείρησης) που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση µισθωτηρίου, µπορεί να 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογούµενο, στην οποία αναφέρεται η 
ακριβής διεύθυνση της επαγγελµατικής στέγης, καθώς και οι λόγοι αδυναµίας 
προσκόµισής του ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου. 
 
Ειδικά στις περιπτώσεις που ως λόγος µη προσκόµισης του µισθωτηρίου, αναφέρεται 
το γεγονός ότι, η µίσθωση έχει γίνει στο όνοµα προηγούµενου νοµικού προσώπου, 
στο οποίο συµµετείχε ο ενδιαφερόµενος, που πρόκειται να ασκήσει ατοµικά 
επιχείρηση στη συγκεκριµένη διεύθυνση ή το αντίθετο, δηλαδή έναρξη εταιρείας µε 
µισθωτήριο στο όνοµα φυσικού προσώπου που συµµετέχει σ' αυτή, ζητείται 
φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού αυτού, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει, είναι η 
εξακρίβωση της ύπαρξης της συγκεκριµένης επαγγελµατικής στέγης, όπου θα 
ασκηθεί πραγµατικά η δραστηριότητα. 
 
Εξ άλλου σε αρκετές περιπτώσεις η ύπαρξη και η προσκόµιση µισθωτηρίου δεν 
αποκλείει περίπτωση καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων. Σε καµία όµως 
περίπτωση η ελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. δε µπορεί να θεωρηθεί 
ως θεµατοφύλακας των µισθωτικών συµφερόντων του ιδιοκτήτη, άλλωστε, ούτε και 
δικαιοδοσία έχει να υπεισέρχεται σε θέµατα εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε τις 
εµπορικές µισθώσεις ή σε θέµατα που αφορούν τις ενοχικές σχέσεις των 
συµβαλλοµένων. 
 
Το ίδιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται ως έδρα η κατοικία 
του φορολογούµενου και από το προσκοµιζόµενο µισθωτήριο δεν παρέχεται η 
δυνατότητα χρήσης του µισθίου ως επαγγελµατικού χώρου. 
 
8. Αυτονόητο είναι, ότι παραµένει η διακριτική ευχέρεια στον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ., εφόσον συντρέχουν λόγοι, να διενεργεί αυτοψία και στις ανωτέρω 
περιπτώσεις καθώς και σε µεταγενέστερο της έναρξης χρόνο, προκειµένου να 
διαπιστώσει την ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριµένη έδρα, καθώς και αν έχουν 
επέλθει αλλαγές στα δεδοµένα της επιχείρησης που δεν είναι δηλωµένα στο 
υποσύστηµα Μητρώου του TAXIS.  
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