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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2092/Β’/21.9.2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2011

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1187

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜAΤΑ Α΄, B΄

Ταχ. ∆/νση

:Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.

:101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

Τηλ. :210 3375204, 3375063
FAX :210 3375416

Θέµα: Ρύθµιση διαδικασίας, βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής

ποσών

που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010
και 18 του ν. 4002/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010
(Φ.Ε.Κ.175 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276 Α΄).
4. Τις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 και 1138/11.10.2010
(Φ.Ε.Κ.

1631

Β΄),

1143/20.10.2010

(Φ.Ε.Κ.

1673

Β΄),

1156/15.11.2010

(Φ.Ε.Κ.

1795

Β΄),

1162/18.11.2010

(Φ.Ε.Κ.

1824

Β΄),

1169/24.11.2010

(Φ.Ε.Κ. 1851Β΄), 1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872 Β΄), 1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ.
1934 Β΄), 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031 Β΄) και 1023/7.2.2011 (Φ.Ε.Κ. 114 Β΄).
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5. Την

αριθ.Υ350/8.7.2011

(Φ.Ε.Κ.

Β΄

1603/11.7.2011)

Απόφαση

του

Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου».
6. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για την επίλυση των φορολογικών διαφορών των
ανέλεγκτων υποθέσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του
ν.3888/2010 εκδίδεται από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του
επιτηδευµατία ∆.Ο.Υ. κατά την ηµεροµηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονοµικών. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010
ισχύουν ανάλογα και εν προκειµένω.
2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκδίδεται µε βάση τα διαθέσιµα
δεδοµένα που ήταν καταχωρηµένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα της Γ.Γ.Π.Σ.
κατά την 13.10.2010, κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης καθώς και περαιτέρω
διόρθωσης ή συµπλήρωσης αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από την κατά
περίπτωση αρµόδια για την έκδοση του Σηµειώµατος αυτού ∆.Ο.Υ., µε βάση τα
υφιστάµενα δεδοµένα των φακέλων των αρχείων της κατά το χρόνο έκδοσης του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, µε εξαίρεση τα δεδοµένα των τυχόν δηλώσεων που
υποβλήθηκαν µετά την 31.8.2010. Ειδικά στις περιπτώσεις επιτηδευµατιών που για
µία ή περισσότερες από τις υπαγόµενες στην περαίωση χρήσεις ή και για όλες τις
χρήσεις αυτές δεν υφίστανται διαθέσιµα δεδοµένα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα ανωτέρω ή τα
δεδοµένα αυτά είναι ελλιπή, το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκδίδεται µε βάση κατ’ αρχήν
τα τυχόν διαθέσιµα δεδοµένα της Γ.Γ.Π.Σ. κατόπιν επιβεβαίωσης και τυχόν διόρθωσης
ή συµπλήρωσης αυτών σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και περαιτέρω, κατά το
µέρος που δεν υφίστανται διαθέσιµα δεδοµένα της Γ.Γ.Π.Σ., µε βάση τα υφιστάµενα
δεδοµένα των φακέλων των αρχείων της ως άνω ∆.Ο.Υ. κατά το χρόνο έκδοσης του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, µε εξαίρεση τα δεδοµένα των τυχόν δηλώσεων που
υποβλήθηκαν µετά την 31.8.2010. Εάν για την επιβεβαίωση των ως άνω διαθέσιµων
δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. ή για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, κατά
περίπτωση, απαιτείται η παροχή στοιχείων από άλλες ∆.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες,
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αποστέλλονται από αυτές άµεσα µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) στην ως άνω ∆.Ο.Υ. τα
απαραίτητα σχετικά στοιχεία από τους οικείους φακέλους τους, µε βάση τα οποία η εν
λόγω ∆.Ο.Υ. προβαίνει στη διόρθωση ή συµπλήρωση των διαθέσιµων δεδοµένων της
Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον τελικά συντρέχει περίπτωση, ή στην έκδοση του Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος, αντίστοιχα.
3. Περαιτέρω,

το

Εκκαθαριστικό

Σηµείωµα

κοινοποιείται

επί

αποδείξει

στον

επιτηδευµατία, µε ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενηµέρωση και των τυχόν άλλων ∆.Ο.Υ.
που είναι αρµόδιες για τη φορολογία εισοδήµατος του επιτηδευµατία για ένα ή
περισσότερα οικονοµικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα.
4. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων από τους επιτηδευµατίες,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, γίνεται το
αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή του. Τυχόν επιβαρυντικά εν
γένει στοιχεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
παραπάνω νόµου, που περιέρχονται ή υφίστανται στη ∆.Ο.Υ. που εξέδωσε το
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από το χρόνο έκδοσης αυτού µέχρι το χρόνο αποδοχής του,
λαµβάνονται υπόψη µε σχετική τροποποίηση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος κατά
το χρόνο αποδοχής του.
5. Η καταβολή του ποσού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του ν.3888/2010 για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος κατά τις
διατάξεις αυτές, πραγµατοποιείται στη ∆.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, η οποία αναγράφεται
επί του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Το σύνολο της προκύπτουσας οφειλής που
αφορά τα οικονοµικά έτη για τα οποία το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα γίνεται αποδεκτό
βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της ανωτέρω ∆.Ο.Υ. στο όνοµα του υπόχρεου µε τη
σύνταξη σχετικών χρηµατικών καταλόγων κατά τις κείµενες διατάξεις, τα υπόλοιπα δε
προς καταβολή ποσά φόρου εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης αξίας
καταβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν.3888/2010.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλµάτων εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, ο επιτηδευµατίας προσέρχεται στη ∆.Ο.Υ. έκδοσης
αυτού, όπου γίνεται οίκοθεν άµεση διόρθωσή του, εφαρµοζόµενων ανάλογα των
οριζόµενων στην παράγραφο 7 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010.
7. Εφόσον κατά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος υφίστανται στη ∆.Ο.Υ.
που εξέδωσε το Σηµείωµα αυτό εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν έχουν
εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίµου, προηγείται υποχρεωτικά η έκδοση
των αποφάσεων αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις και ακολουθεί περαιτέρω η
αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού
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Σηµειώµατος ο επιτηδευµατίας δύναται κατόπιν σχετικής αίτησής του να ζητήσει την
επίλυση της διαφοράς του επιβληθέντος προστίµου µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010, καθώς και
του

δεύτερου

εδαφίου

των

παραγράφων

5

και

6

της

απόφασης

ΠΟΛ. 1138/11.10.2010. Η επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο διενεργείται ταυτόχρονα µε την αποδοχή του πιο πάνω Σηµειώµατος ή το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την αποδοχή του. Σε περίπτωση που για ένα ή
περισσότερα οικονοµικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα είναι
αρµόδιες άλλες ∆.Ο.Υ., η ∆.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σηµείωµα αυτό ζητεί, πριν από την
αποδοχή του από τον επιτηδευµατία, την αποστολή από τις άλλες ∆.Ο.Υ. των τυχόν
υφιστάµενων σε αυτές εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι
οικείες αποφάσεις επιβολής προστίµου, προκειµένου, πριν από την αποδοχή του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, να εκδώσει τις πιο πάνω αποφάσεις, για τις οποίες
περαιτέρω έχουν επίσης εφαρµογή τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 καθώς και των
παραγράφων 5 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και για
τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες
παραγράφους.
9.

Επί υποθέσεων της παραγράφου 13 του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του

άρθρου 7, καθώς και του άρθρου 8 του ν.3888/2010, για τις οποίες το οικείο
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκδίδεται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες ∆.Ο.Υ. κατά τα
οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, η προβλεπόµενη αίτηση προκειµένου να
επιλυθούν οι σχετικές διαφορές κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του
ως άνω νόµου καθώς και στις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ.1138/11.10.2010,
1143/20.10.2010,

1156/15.11.2010

(Φ.Ε.Κ.

1795

Β΄),

1162/18.11.2010

(Φ.Ε.Κ. 1824 Β΄), 1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1851 Β΄), 1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872
Β΄), 1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1934 Β΄), 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031 Β΄) και
1023/7.2.2011 (Φ.Ε.Κ. 114 Β΄) υποβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Ειδικά επί υποθέσεων οι οποίες έχουν
συζητηθεί στο αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχουν δηµοσιευθεί οι οικείες
αποφάσεις η υποβολή της ως άνω προβλεπόµενης αίτησης γίνεται το αργότερο εντός
δέκα πέντε (15) ηµερών από την εµπρόθεσµη άσκηση της σχετικής έφεσης και η
περαίωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν.3888/2010 εντός δέκα (10) ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και αντίγραφο της
πράξης κατάθεσης της έφεσης.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι ∆.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.)
3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές
2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε.
3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 12), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ. 9 έως 16),
ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7 ) ΚΒ’ και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12)
4. Συµβούλιο της Επικρατείας
5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε.
6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ.
Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. Κληροδοτηµάτων
7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και ∆ιοικ.
Υποστήριξης
8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ ( ∆30)
10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα)
11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
12.Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
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