
 

 

 ΠΟΛ.1155/5.7.2012  
Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄ 1657) και 
παράταση της προθεσµίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης  

Αριθµ. ΠΟΛ 1155 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 
636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 
 
2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 
 
3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 2238/1994. 
 
4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 
 
5. Το άρθρο 69 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 
 
6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 
 
7. Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174 Α΄) «Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 
των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». 
 
8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει. 
 
10. Το άρθρο 6 του ν. 2690/1999. 
 
11. Την απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.E.K. 1657 Β΄). 
 
12. Τις αποφάσεις ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 91 Β΄) και ΠΟΛ.1086/30.3.2012 
(Φ.Ε.Κ. 1101 Β΄). 
 
13. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409 Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
14. Το αριθ. Γ∆ΦΟΡΕΛ/∆ΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού 
∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
15. Την αριθ. ∆6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2860/ 19.12.2011) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών. 



 

 

  
16. Το Π∆ 90/2012 (Φ.Ε.Κ. 144΄) «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών». 
 
17. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Ο πρώτος (1ος) στίχος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο 
ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Εκτός των εταιριών που ελέγχονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, το Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε 
πρόσθετο αριθµό εταιριών, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της αρµόδιας 
ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό 
∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, το Γενικό 
∆ιευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν:». 
 
2. Το πρώτο (1ο) εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο 
ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Για την εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και της διαφάνειας στη 
διαδικασία ανάθεσης της εντολής, συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από το 
Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, τον 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, τον Προϊστάµενο του 
αρµόδιου τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, έναν εκπρόσωπο 
της Ε.Λ.Τ.Ε. και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις 
των αµοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη». 
 
3. Η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της 
Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, για τις εταιρείες που έκλεισαν 
ισολογισµό την 31.12.2011 παρατείνεται έως την 31.07.2012. 
 
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β΄ 1657) 
ισχύουν ως έχουν. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 


