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ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των
αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί
επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.
3842/2010».
Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1178/23.8.2011 και
ΠΟΛ.1233/17.11.2011, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί και αφορούν την
επιλογή για έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών
φορολογιών, επιτηδευµατιών και µη επιτηδευµατιών, µε τη χρήση µεθόδων
Ανάλυσης Κινδύνου (risk analysis), ορίζονται οι παραβάσεις ή οι παραλείψεις, τα
στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των προς
έλεγχο δηλώσεων, τα µόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010.
Για την εφαρµογή των παραπάνω αποφάσεων παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Με βάση τον πίνακα κριτηρίων – κανόνων επιλογής Υποθέσεων για έλεγχο, όπως
ορίστηκε στην ΠΟΛ.1178/23.8.2011 Α.Υ.Ο και µε τη χρήση µεθόδων Ανάλυσης
Κινδύνου που πραγµατοποιείται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(Ο.Π.Σ.) ELENXIS, γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούµενων Υψηλής
Μοριοδότησης που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι
Υποθέσεις αυτές περιλαµβάνονται σε λίστες που δηµιουργούνται µέσω του
συστήµατος ELENXIS, ανά ελεγκτική υπηρεσία και κατατάσσονται κατά σειρά
προτεραιότητας (επικινδυνότητα) για έλεγχο.
2. Οι λίστες αυτές, ανάλογα µε τις προτεραιότητες που ορίζονται από τη Γενική
∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, µπορεί να
περιλαµβάνουν Υποθέσεις υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., να αφορούν φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες ή µη, νοµικά πρόσωπα
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή µη, οµάδες επιχειρήσεων ορισµένου µεγέθους,
δραστηριότητας, ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών κ.λπ.

3. Οι επιλεγέντες στόχοι (φορολογούµενοι) γίνονται υποψήφιες Υποθέσεις για έλεγχο
και µέσω του συστήµατος ELENXIS δροµολογούνται στις αρµόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες κατά ελεγκτική αρµοδιότητα. Κατόπιν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 67Α του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8
του ν.3943/2011, τις λίστες των υποψηφίων υποθέσεων θα επεξεργάζονται οι
Προϊστάµενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα µπορούν αιτιολογηµένα να
κάνουν προτάσεις µέσω του συστήµατος ELENXIS, για τη δηµιουργία επιπλέον
υποθέσεων τακτικού φορολογικού ελέγχου που δε συµπεριλαµβάνονται στις
επιλεγείσες Υποθέσεις ή για την αφαίρεση κάποιων. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα
αξιολογούνται από το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης
∆ηµοσίων Εσόδων ο οποίος, µέσω του συστήµατος ELENXIS, θα εγκρίνει ή θα
απορρίπτει τις υποβληθείσες προτάσεις.
Μετά την έγκριση ή απόρριψη από την λίστα των υποχρεωτικά ελεγκτέων υποθέσεων
«Υποψήφιες Υποθέσεις», ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα προβαίνει
στην έκδοση εντολών ελέγχου µέσω του συστήµατος ELENXIS. Με την έκδοση της
εντολής ενηµερώνεται αυτόµατα η Βάση του συστήµατος µε όλα τα στοιχεία της.
4. Από τις 18/11/2011 και εφεξής και σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1233/17.11.2011, οι
ελεγκτικές υπηρεσίες της ∆.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των ∆.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ,
θα ακολουθούν την προαναφερόµενη διαδικασία για την έκδοση των εντολών
ελέγχου, οι οποίες θα εκδίδονται µε τη σειρά µοριοδότησης (επικινδυνότητα) που οι
υποθέσεις εµφανίζονται στη λίστα «Υποψήφιες Υποθέσεις». Σε περίπτωση
ανυπέρβλητου κωλύµατος ελέγχου για κάποιες από τις Υποθέσεις αυτές, οι αρµόδιοι
προϊστάµενοι θα προχωρούν στην έκδοση εντολών ελέγχου µε συγκεκριµένη
αιτιολογία για Υποθέσεις που ακολουθούν στη λίστα κατά σειρά προτεραιότητας. Για
την ενέργεια αυτή ενηµερώνεται ΑΜΕΣΑ, µέσω του συστήµατος, η Γενική ∆/νση
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
Η έκδοση των ως άνω εντολών ελέγχου από τους προϊσταµένους των λοιπών ∆.Ο.Υ
για Υποθέσεις που θα επιλεγούν µέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk
analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης
του Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων,
σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1233/17.11.2011.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στους προϊσταµένους των
ελεγκτικών υπηρεσιών, αιτιολογηµένης δηµιουργίας υποθέσεων µέσω του
συστήµατος ELENXIS, των λοιπών ειδών ελέγχου, πλην τακτικού.
5. Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην παρακολούθηση των αποτελεσµάτων
ελέγχου και στην εφαρµογή της απόφασης, που θα γίνεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, µέσω του ΟΠΣ ELENXIS,
προκειµένου να έχει ολοκληρωµένη εικόνα της πορείας των ελέγχων.
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Συστήµατος θα αποστέλλονται µέσω του server του
ELENXIS που υπάρχει σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία και µελλοντικά, θα αναρτηθούν
στον εκπαιδευτικό ιστότοπο του Ο.Π.Σ ELENXIS.
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