
 

 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
I. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ Γ' 
II. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κωδ. 101 84 Αθήνα  
Πληροφορίες : Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή  
Τηλέφωνο: 210 3375885  
Fax: 210 3375368 
E-mail: des.c@mofadm.gr 
 
ΠΟΛ 1178/2013 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) µετά τη 
µεταφορά των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων και των Γραφείων Ελέγχου ∆.Ο.Υ. 
Α' και Β' τάξεως σε άλλη ∆.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Σε συνέχεια των ερωτηµάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας ως προς το θέµα της 
διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή δηλώσεων 
έναρξης/µεταβολής εργασιών µετά τις συγχωνεύσεις των ∆.Ο.Υ. και τη µεταφορά 
αρµοδιοτήτων Τµηµάτων και Γραφείων Ελέγχου ∆.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως σε άλλη 
∆.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 Α.Υ.Ο., 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της ∆6Α 1092694 ΕΞ 6.6.2013 Απόφασης του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
 
1. Με την ΠΟΛ.1154/19.7.2011 (Α∆Α 4ΑΣΥΗ-ΞΘ0) εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες στις 
∆.Ο.Υ. ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), κατά την υποβολή των 
δηλώσεων έναρξης/µεταβολής εργασιών µετά την εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι, µε την ως άνω εγκύκλιο καθίσταται υποχρεωτική η αυτοψία στην 
έδρα της επιχείρησης µόνο στις περιπτώσεις που α) δηλώνονται ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές κατά την υποβολή, στη ∆.Ο.Υ., δήλωσης έναρξης/µεταβολής εργασιών 
επιχείρησης (φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ενώσεων προσώπων), και β) στις 
επιχειρήσεις (νοµικών προσώπων) που δήλωσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές κατά 
την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών σε µία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, 
όπου και ολοκληρώθηκε η διαδικασία έναρξής τους. 
 
2. Οµοίως, µε το ∆ΕΛ Γ 1001222 ΕΞ 2012/04-01-12 έγγραφο, µεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι, µετά τη µεταφορά των Τµηµάτων Ελέγχου στις ∆.Ο.Υ. υποδοχής, ο 
Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της οποίας το τµήµα ελέγχου έχει µεταφερθεί σε ∆.Ο.Υ. 
υποδοχής, θα αναθέτει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) σε υπάλληλο της 
υπηρεσίας του, ο οποίος συντάσσει αντί έκθεσης ελέγχου, σηµείωµα διαπιστώσεων. 



 

 

  
Οι εν λόγω οδηγίες έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις των ∆.Ο.Υ. των 
οποίων οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ή του Γραφείου Ελέγχου τους έχουν 
µεταφερθεί σε άλλη ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Ανεξάρτητα των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση των φορολογουµένων στις 
περιπτώσεις που αρµόδια για την αυτοψία, είναι άλλη ∆.Ο.Υ., από αυτή στην οποία 
υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης ή µεταβολής εργασιών, παρακαλούνται οι 
Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. να µεριµνούν, για τη διεκπεραίωση της εν λόγω 
διαδικασίας - αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών (δήλωση έναρξης ή 
µεταβολής εργασιών, εντολή ελέγχου, στοιχείο προσδιορισµού της έδρας) στην 
αρµόδια για την αυτοψία ∆.Ο.Υ. (∆.Ο.Υ. νέας εγκατάστασης), η οποία, µετά το 
σχετικό έλεγχο θα επιστρέφει, κατά περίπτωση, συµπληρωµένη και σφραγισµένη την 
έκθεση ελέγχου ή το σηµείωµα διαπιστώσεων - µέσω πιστοποιηµένου 
τηλεοµοιότυπου (fax). 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
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