
 

 

 Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2011 
 
(ΦΕΚ Β' 2698/11-11-2011) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ 
I. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ Γ 
II. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ' ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (∆15) 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα  
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 210 3375885  
Fax: 210 3375041 
E-mail:  des.c@mofadm.gr 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1228 
 
ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασία µετάπτωσης δεδοµένων επιχειρήσεων και υποβολή 
δηλώσεων µεταβολής και διακοπής εργασιών µετά την έναρξη λειτουργίας της 
∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') 
 
2. Τις διατάξεις το άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 
(ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει. 
 
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α') 
 
4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062 
Β'), όπως ισχύει. 
 
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/∆Μ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193 Β'), όπως ισχύει. 
 
6. Την ∆6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β') Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, περί έναρξης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 



 

 

  
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 61/1997 « Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών» 
 
8. Την Υ350 (Φ.Ε.Κ. 1603 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισµού 
αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόµου 
 
9. Την αναγκαιότητα καθορισµού της διαδικασίας µετάπτωσης δεδοµένων 
επιχειρήσεων για τη δηµιουργία της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Άρθρο 1 
∆ιαδικασία µετάπτωσης δεδοµένων επιχειρήσεων στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων. 
 
Καθορίζεται διαδικασία µετάπτωσης δεδοµένων επιχειρήσεων για τη δηµιουργία της 
∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως ακολούθως: 
 
α) Η µετάπτωση των δεδοµένων των επιχειρήσεων, αρµοδιότητας των ∆.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίες εµπίπτουν 
στα κριτήρια ένταξης στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί µε 
κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ( 
Γ.Γ.Π.Σ.). 
 
Επανεκτύπωση της βεβαίωσης µεταβολής εργασιών για τη µεταγραφή των 
επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, µετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη ∆.Ο.Υ. 
προέλευσης. 
 
β) Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, 
πλην των ανωτέρω, θα µεταγραφούν µεµονωµένα από τις εν λόγω ∆.Ο.Υ., µε οίκοθεν 
διαδικασία. 
 
Η βεβαίωση µεταβολής εργασιών για τη µεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών 
αποστέλλεται στην επιχείρηση, ταχυδροµικά, από τις ∆.Ο.Υ. προέλευσης. 
 
γ) Οι επιχειρήσεις που µέχρι τις 10/10/2011 υπάγονταν στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. 
ΦΑΒΕ Αθηνών και δεν εµπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, θα µεταγραφούν στη ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών µε κεντρικές διαδικασίες 
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 
 
Επανεκτύπωση της βεβαίωσης µεταβολής εργασιών για τη µεταγραφή των 
επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, µετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 



 

 

 Άρθρο 2 
∆ιαδικασία υποβολής δηλώσεων µεταβολής και διακοπής εργασιών 
επιχειρήσεων από την έναρξη λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
Οι δηλώσεις µεταβολής ή διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων των περ. α ' και β ' 
του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται από 10/10/2011 στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων. 
 
Στις επιχειρήσεις, εκτός νοµού Αττικής, που έχουν ενταχθεί στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα, να καταθέτουν δηλώσεις µεταβολής ή 
διακοπής εργασιών µε τα συνηµµένα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στον 
Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., που ήταν αρµόδιος πριν την ισχύ των διατάξεων της παρ.6 
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία µετά από έλεγχο τα 
αποστέλλει, αυθηµερόν µέσω τηλεοµοιότυπου, στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 
Ο ίδιος Προϊστάµενος, θα εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διενέργεια αυτοψίας στις 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο. 
Στην περίπτωση κατάθεσης δήλωσης µεταβολής ή διακοπής εργασιών η οποία 
προϋποθέτει την ακύρωση θεωρηµένων στοιχείων του Κ.Β.Σ., η ∆.Ο.Υ. παραλαβής 
θα ακυρώνει τα θεωρηµένα στοιχεία και στη συνέχεια θα αποστέλλει τη δήλωση µαζί 
µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά, στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβολής ή διακοπής εργασιών, η ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων, αφού παραλάβει τις σχετικές δηλώσεις µε τα συνηµµένα σε 
αυτή δικαιολογητικά, καταχωρεί τις δηλώσεις και αποστέλλει στον υπόχρεο, 
ταχυδροµικά, τη σχετική βεβαίωση. 
 
Οι πρωτότυπες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


