
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 
1145278 ΕΞ 2020/23-12-2020 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5900) περί καθορισμού του 
αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που 
θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 
2021.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγουσών φο-
ρολογικών επιβαρύνσεων στους: 1) Θ.Ι. του Γ., κά-
τοικο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου και 2) Λιανό Πέτρο 
του Βασιλείου, πρόσωπο βεβαιωμένης αγνώστου 
διαμονής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1021007 ΕΞ 2021 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 

1145278 ΕΞ 2020/23-12-2020 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού 

φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διε-

νεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021» 

(Β’ 5900).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ιδίως του 

άρθρου 26, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.  4410/2016 
(Α’ 141), όπως ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Β’ 4738), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-

βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της 
παρ. 10 του άρθρου 41 και του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4389/2016.

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιο-
δότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), όπως ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 2020/
23-12-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορο-
λογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από 
τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021» (Β’ 5900).

8. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά 
την 30/11/2020.

9. Τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών στις Υπη-
ρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας.

10. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραι-
οποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου - έρευ-
νας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, 
σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πό-
ρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολο-
γικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των 
δημοσίων εσόδων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Α.Α.Δ.Ε, αποφασίζουμε:

1) Μετά την παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 
ΕΞ 2020/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και 
ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το 
έτος 2021» (Β’  5900), προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται - ερευνώνται κατά 
προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρί-
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ων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
και δεν δημοσιοποιούνται.

Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπη-
ρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα 
με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημέ-
νου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Από το σύνο-
λο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ελέγχονται 
κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν 
την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε 
εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2021.

4. Oι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον, από στοιχεία 
ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συν-
δυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέ-
χει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέ-
σεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα 
με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας ή δεν έχουν περιληφθεί 
στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης σύμφωνα με την παρ. 
3 της παρούσας, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις 
σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, 
συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανα-
κατατάσσονται. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να 
προκρίνονται προς έλεγχο - έρευνα υποθέσεις, κατόπιν 
εντολής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). Οι υποθέσεις αυτές 
εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μει-
ώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης 
υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 
31/12/2021.

Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων 
θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιεί-
ται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Αναλυτικές 
οδηγίες για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ της παρούσας.

5. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησι-
ακού Σχεδίου έτους 2021, διενεργούνται έλεγχοι - έρευ-
νες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης.

6. Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που 
αφορούν τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 διενεργούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του Παραρτήμα-
τος ΙΙ της παρούσας.

7. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, 
ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:

i) Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές 
παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

ii) Έρευνες - έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή 
των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες 
διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων 
υπηρεσιών.

iii) Έρευνες - έλεγχοι που κατά τη δημοσίευση της πα-
ρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγ-
χου.

iv) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επι-

τόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγ-
χων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των 
φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων 
και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που 
ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

v) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγ-
χους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις 
πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται 
από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Οι πιο πάνω υποθέσεις λαμβάνονται υπόψη στην αντί-
στοιχη στοχοθεσία της παρ. 1 της παρούσας.

8. Οι υποθέσεις ελέγχων - ερευνών δύνανται να αξιολο-
γούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση 
τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, 
και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μο-
ριοδότησης που έλαβαν.

9. Το Τμήμα Α’ της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. καθίσταται αρμόδιο για 
την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατάτα-
ξης των υποθέσεων, καθώς και την υλοποίηση των υπο-
θέσεων βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξής τους, μέ-
χρι την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν την παρού-
σα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.».

2) Έλεγχοι - έρευνες που έχουν διενεργηθεί σύμφω-
να με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 
ΕΞ 2019/20-12-2019 (Β’  4907) απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, και έχουν ολοκληρωθεί εντός 
του έτους 2021 και μέχρι τη δημοσίευση της παρού-
σας, προσμετρώνται στη στοχοθεσία του έτους 2021 
και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων 
εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 
την 31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

  Γαλάτσι, 10 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

(2)
      Επιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγουσών φο-

ρολογικών επιβαρύνσεων στους: 1) Θ.Ι. του Γ., 

κάτοικο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου και 2) Λιανό Πέ-

τρο του Βασιλείου, πρόσωπο βεβαιωμένης αγνώ-

στου διαμονής.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 2/16.02.2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τελωνείου 
Ν. Ορεστιάδας, που δημοσιεύεται νόμιμα, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, επιβλήθηκαν για 
παράβαση της παρ. 2  του άρθρου 142, της παρ. 2 του 
άρθρου 119 Α και των παρ. 1 και 2 ζ’ του άρθρου 155 
του ιδίου ως άνω νόμου, ήτοι λαθρεμπορία καπνικών, 
σε βάρος των: 1) Θ.Ι. του Γ., κατοίκου Διδυμοτείχου Ν. 
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Έβρου και 2) Λιανού Πέτρου του Βασιλείου, γεν. στις 
13/10/1976, κατόχου του υπό στοιχεία AM 394765 ΔΑΤ, 
με ΑΦΜ: 076787853, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, κατοίκου κατά 
το παρελθόν Πατρίδας Ημαθίας και ήδη βεβαιωμένης 
αγνώστου διαμονής: α) πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας 
ύψους 1.727,19€, πλέον Τ.Χ. (2%) και ΟΓΑ (20% επί των 
ΤΧ), τα οποία επιμερίσθηκαν ανάλογα με το ποσοστό 
ευθύνης εκάστου, ήτοι κατά ποσοστό 50% για τον κα-
θένα, που αντιστοιχεί σε ποσό 863,59€ και β) διαφυγού-
σες φορολογικές κ.λπ. επιβαρύνσεις ύψους 575,73€, ενώ 
αμφότεροι οι ανωτέρω κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον συνυπεύθυνοι για την καταβολή των κατα-
λογισθέντων ποσών.

Από τους ως άνω καταλογισθέντες, ο Λιανός Πέτρος 
του Βασιλείου δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά 
της υπ’ αρ. 2/16.02.2021 καταλογιστικής πράξης της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης του Τελωνείου Ν. Ορεστιά-
δας, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΜΠΕΡΛΗ   
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*02010571803210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




