
 

 

 ΠΟΛ.1217/21.10.2011  
∆ιαδικασία και µεταφορά των ελεγµένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις 
οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρµοδιότητας πλέον ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και ∆.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών  
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 6, της παραγράφου 7 καθώς και της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180). 
 
2. Του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 137) όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 
2α του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄38). 
 
3. Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄2) όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 211). 
 
4. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 2144) «Χαρακτηρισµός µεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων». 
 
5. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών ∆6Α 1133675 ΕΞ 
23.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2151) «Έναρξη λειτουργίας της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 
Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
6. Την αριθµ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603/11.7.2011) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 
 
Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Εκκρεµείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης 
λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων (10.10.2011) δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορούν υποθέσεις οι οποίες περιέρχονται 
στην αρµοδιότητά της, διαβιβάζονται στην εν λόγω ∆.Ο.Υ. µαζί µε τους φακέλους 
των υποθέσεων αυτών, για την ολοκλήρωση των λοιπών διαδικασιών όπου απαιτείται 
και την παρακολούθηση της πορείας τους. 
 
2. Σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες περιέρχονται στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της 
ως άνω ∆.Ο.Υ. έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 
δεν έχει ολοκληρωθεί, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών διαβιβάζονται στη ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων για τον έλεγχο από την εν λόγω ∆.Ο.Υ. και την µετ’ έλεγχο 
διαδικασία. 



 

 

  
3. Τα αναφερόµενα στις δύο προηγούµενες παραγράφους ισχύουν αναλόγως και επί 
των υποθέσεων αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Φ. Α. Β. Ε. Αθηνών, η οποία από την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.2011) 
καταργείται, και οι υποθέσεις αυτές περιέρχονται στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. Φ. Α. 
Ε. Αθηνών λόγω µη υπαγωγής τους στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


