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Αθήνα,  21  Σεπτεµβρίου   2011 

 

 

 

ΠΟΛ. 1199 

 

ΠΡΟΣ: Ως  Π.∆. 

 

Θέµα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο.(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) περί ελέγχου 

φορολογικών υποθέσεων επιτηδευµατιών, επίλυση φορολογικών 

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσµία 

εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 

3888/2010. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 

του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄151). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81). 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 15). 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

210).  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 253).  

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175). 

7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/8.4.2011(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) «Έλεγχος φορολογικών 

υποθέσεων επιτηδευµατιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των 

φόρων». 

8. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180). 

9. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 και 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1631), 

1143/20.10.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673), 1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1795), 1162/18.11.2010 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1824), 1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1815), 1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1872), 

1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1934), 1199/28.12.2010(Φ.Ε.Κ. Β΄ 2031) και 1023/7.2.2011 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 114). 

10.  Τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17) και τις διατάξεις των 

άρθρων 5-19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-9). 

11.  Τις διατάξεις της αριθ. 1146405/∆Ε-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1829) 

«Ανακαθορισµός της καθ΄ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ ∆.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και ∆.Ε.Κ. σε θέµατα 

φορολογικού ελέγχου». 

12.  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». 

13.   Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

     1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/8.4.2011(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) 

αναριθµούµενη σε 4 αντικαθίσταται και προστίθενται στο άρθρο αυτό νέοι παράγραφοι 2 και 3 

ως εξής: 

     «2. Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδοµένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και 

καταχωρούν τις διαπιστώσεις σε συνοπτικό σηµείωµα µε πρόταση για τις συνέπειες στο κύρος 

των βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσµατα». 

     «3. Tο σηµείωµα τίθεται υπόψη του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και του 

εποπτεύοντος  Oικονοµικού Eπιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και µε τον προϊστάµενο του 

τµήµατος ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και 
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επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα 

κρίση µε βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή τους 

από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των 

παραπάνω οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και διατυπώνεται σε σύντοµη ενυπόγραφη 

πράξη επί του συνοπτικού σηµειώµατος». 

     «4. Oι διαπιστώσεις του ελέγχου των κατασχεθέντων που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, αναγράφονται στο ειδικό σηµείωµα ελέγχου που συντάσσεται για τη φορολογία 

εισοδήµατος κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 και λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τα αποτελέσµατα 

των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 καθώς και 

όλα τα λοιπά υφιστάµενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους των βιβλίων και τον 

προσδιορισµό των τελικών αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση που από τα πιο πάνω αναφερόµενα 

όργανα κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των κατασχεθέντων, τότε εξαιρούνται από τη 

διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις του 

επιτηδευµατία, εφαρµοζοµένων ανάλογα όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 δ’ και 3 του 

άρθρου 1». 

     2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της A.Y.O. ΠΟΛ. 1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) 

προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)  και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 

(Ε.Τ.ΑΚ.)». 

     3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της A.Y.O. ΠΟΛ. 1072/8.4.2011(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

     «1. Για ελεγχθείσες µε βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, καθώς και για υποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ίδιας απόφασης, οι οποίες ελέγχονται κατά τα οριζόµενα στις 

διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/2005, για τις οποίες επέρχεται επίλυση όλων 

ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο µε τις 

προαναφερόµενες αποφάσεις, επί των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που 

προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των διαφορών, καταβάλλεται συγχρόνως µε την 

επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών το 

προβλεπόµενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 ανά 

πράξη ποσό, ανατρεπόµενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση µη 

εµπρόθεσµης καταβολής. Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται 

και καταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συµβιβασµού για όλες 

τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των 

φορολογικών διαφορών, ως εξής : 
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α. Σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες τις 

φορολογίες  είναι µέχρι και 25.000 ευρώ. 

β. Σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες  τις 

φορολογίες είναι πάνω από 25.000 ευρώ και µέχρι 50.000 ευρώ. 

γ. Σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για 

όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 ευρώ και µέχρι 100.000 ευρώ. 

δ. Σε τριάντα (30) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες τις 

φορολογίες είναι πάνω από 100.000 ευρώ και µέχρι 150.000 ευρώ. 

ε. Σε τριάντα έξι (36) ίσες µηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συµβιβασµού οφειλή για όλες τις 

φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ. 

     Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) 

ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση». 

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) ισχύουν ως 

έχουν. 

     4. Το Ειδικό Σηµείωµα δήλωσης των τιµολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της 

παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 µπορεί να υποβληθεί έως την 30.11.2011. 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

        Ακριβές Αντίγραφο                                                            O AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                                                      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7



 

5 

 

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 11), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ. 10 έως 17), 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. Μ.Ε.Τ.Α. 

12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.) 

13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)  
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