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ΠΡΟ : Ωρ Π.Γ.

ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών για ηην κοινοποίηζη ηων ενηολών ελέγσος για ηην
εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 397 και 398 παπ. 1 ηος ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
αναθοπικά με ηην ηποποποίηζη ηων άπθπων 18, 19 και 72 παπ. 18 ηος ν. 4174/2013
(Κώδικαρ Φοπολογικήρ Γιαδικαζίαρ- Κ.Φ.Γ., Α’ 170)».

Με ηελ παξνχζα παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ άκεζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 397 θαη 398 παξ. 1 ηνπ λ. 4512/2018 σο πξνο ηελ θνηλνπνίεζε
ησλ εληνιψλ ειέγρνπ.
Α. Γενικά
1. Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν ηεο εληνιήο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
πξνο ηνλ ζθνπφ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 72 παξ. 18 ηνπ
λ.4174/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 49
ηνπ λ.4509/2017 θαη ησλ άξζξσλ 397 θαη 398 παξ. 1 ηνπ λ.4512/2018, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
εληνιή ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ Κ.Φ.Γ., πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο
πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνηλνπνίεζε ηεο
εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ. δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη
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ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο (Γ.Ο.Υ. ή Διεγθηηθφ Κέληξν) πνπ ηελ εμέδσζε, κε ηε
ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν απηή γίλεηαη (ζρεη. άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ Κ.Γ.Γ.).
Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ.
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα, ε δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή εθπξνζέζκσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κέρξη ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο
πεξηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε άκεζεο εμφθιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα αθφινπζα :
α. Δμαηξεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πλήποςρ επιηόπιος θοπολογικού ελέγσος γηα ηηο
νπνίεο έρεη εθαξκνγή ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Γ., αλαθνξηθά
κε ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ε εληνιή ειέγρνπ
θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν απφ ηνλ ππάιιειν ή ηνπο ππαιιήινπο πνπ θέξνπλ
ηελ παξαπάλσ εληνιή θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
(ζρεη. ην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ Κ.Φ.Γ.).
β. Σε πεξηπηψζεηο πνπ εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο ελδείθλπηαη ε δηελέξγεηα μεπικού
επιηόπιος ελέγσος ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Γ., ζα εθδίδεηαη θαη’ αξρήλ εληνιή ειέγρνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΚΦΓ (δηελέξγεηα κεξηθνχ
επηηφπηνπ ειέγρνπ δηαπίζησζεο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηεο
ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε θνξνινγνπκέλνπο πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή
δηαθηλνχλ αγαζά - πξνιεπηηθφο έιεγρνο) θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ζα εθδίδεηαη ζηε ζπλέρεηα
εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο
θνξνινγηθέο πεξηφδνπο.
γ. Σηηο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθνχ ελέγσος από ηα γπαθεία ηηρ Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Κ.Φ.Γ. ε εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ (π.ρ.
πξηλ ηελ απνζηνιή αηηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013 ή πξηλ ηελ δηελέξγεηα ησλ
ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο, θαη ινηπά
έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ
έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε) θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. Ο πξντζηάκελνο ηεο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο
δχλαηαη λα αθίζηαηαη ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ.
2. Σε πεξηπηψζεηο πνπ κε απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ αθπξψλνληαη νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ γηα
ηππηθέο πιεκκέιεηεο θαη ε ζρεηηθή ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα
επαλάιεςε δηαδηθαζίαο, εθφζνλ εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ ζε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ
θνξνινγνχκελν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο.
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3. Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο γηα ηηο εθπξφζεζκεο δειψζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ, πνπ απνζηέιιεηαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ, επηβάιινληαη φηαλ νη
ππνβαιιφκελεο δειψζεηο αθνξνχλ ηε θνξνινγία θαη ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ.
4. Με ηηο εληνιέο δηελέξγεηαο κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ δηαπίζησζεο ηεο εθπιήξσζεο
ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε θνξνινγνπκέλνπο πνπ
αζθνχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή δηαθηλνχλ αγαζά (πξνιεπηηθφο έιεγρνο), πνπ
δηελεξγνχλ νη Γ.Ο.Υ. ή νη Υ.Δ.Δ.Γ.Δ, δελ ζίγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, εθφζνλ
ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε, λα έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
εθπξφζεζκεο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ελ ησ κεηαμχ δελ θνηλνπνηήζεθε άιιε εληνιή ειέγρνπ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θνξνινγία θαη ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε ππνβαιιφκελε
δήισζε.
5. Σε εθπξφζεζκεο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο
ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ, πνπ
απνζηέιιεηαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ, γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ νη Υ.Δ.Γ.Γ.Δ.,
εθφζνλ απηέο αθνξνχλ ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα θαη ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ
πεξηιακβάλεη ε εληνιή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 58Α παξ. 2, 59 ή 72
παξ. 17 ηνπ λ.4174/2013 σο πξνο ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ ή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2523/1997, σο πξνο ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ. Ζ δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή
εθπξφζεζκεο δήισζεο παξέρεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ. ,
ζηνλ νπνίν δηαβηβάδεηαη ε πιεξνθνξηαθή έθζεζε ησλ Υ.Δ.Γ.Γ.Δ.
6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ (έθδνζε ηεο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ
πξνζδηνξηζκνχ) ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε γηα
θνξνινγεηέα χιε πνπ δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ εθδνζείζα νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ
πξνζδηνξηζκνχ κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο εθπξφζεζκεο δειψζεηο πνπ
ππνβάιινληαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ, κε ηελ επηθχιαμε θνηλνπνίεζεο
άιιεο εληνιήο ειέγρνπ.
7. Μέρξη ηε κεραλνγξαθηθή πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
TAXIS – ELENXIS νη Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο ζα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ
ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ Γ.Ο.Υ., αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο
ειέγρνπ, θαη νη ηειεπηαίεο ζα ηεξνχλ ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ψζηε λα θαζίζηαηαη
επρεξήο ε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ
παξαιαβή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ Γ.Ο.Υ. γηα ηελ άκεζε εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη χζηεξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ θαη ηελ ελεκέξσζε
ηεο αξκφδηαο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο, ψζηε απηέο λα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ
ειέγρνπ.
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Β. Κοινοποίηζη εκκπεμών ενηολών ελέγσος πος έσοςν ήδη εκδοθεί
Οη πθηζηάκελεο εθθξεκείο εληνιέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ
θνηλνπνηεζεί ή δελ έρεη θνηλνπνηεζεί ε πξφζθιεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ. ζην πιαίζην
ησλ εληνιψλ απηψλ, θνηλνπνηνχληαη άκεζα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο δεθαπέληε (15)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ιακβάλνληαο ππφςε, θαηά
πεξίπησζε, ηα παξαπάλσ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΤΝΗΜΜΔΝΑ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄.
2. Υπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ - www.aade.gr
3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ.
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ κφλν νη αξηζ. 1 θαη 4, Β΄, Ε΄ ( κφλν νη αξηζ. 1 θαη 5 ), Ζ΄ ( εθηφο
αξηζ. 4,10,11),
2. Γξαθείν Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
3. Γξαθείν Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή
2. Γξαθείν θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ
3. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
4. Όιεο νη Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. ΓΖΛΔΓ ηκήκαηα (Α΄, Γ΄, Ε΄, Θ΄)
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………(1)
Ταχ. Δ/νςη
Ταχ. Κώδικασ
Τηλζφωνο
Fax
E-Mail
Url

ΘΕΜΑ

:

:
:
:
:
:
:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
www.aade.gr

……………, …….../…….../20…..…(2)
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟ: ……………………………..………………..……..
……………………………..………………..……..
……………………………..………………..……..
……………………………..………………..………(3)

Γνωςτοποίηςη δυνατότητασ υποβολήσ εκπροθζςμων φορολογικών δηλώςεων μζχρι την
κοινοποίηςη του προςωρινοφ διορθωτικοφ προςδιοριςμοφ.

Κατόπιν τησ κοινοποίηςησ τησ αριθμ. …………………….…/20…... εντολήσ φορολογικοφ ελζγχου ή πρόςκληςησ
άρθρου 14 του ν.4174/2013(4), ςασ γνωςτοποιοφμε ότι ζχετε τη δυνατότητα για υποβολή εκπροθζςμων
φορολογικών δηλώςεων, για τισ φορολογίεσ και τισ φορολογικζσ περιόδουσ/χρήςεισ ή υποθζςεισ που
περιλαμβάνονται ςτην εντολή ελζγχου μζχρι την κοινοποίηςη του προςωρινοφ διορθωτικοφ
προςδιοριςμοφ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013 (Α΄170),
όπωσ τροποποιήθηκαν με τισ διατάξεισ των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν.4512/2018 (Α΄5).
Περαιτζρω παρζχεται η δυνατότητα για περιοριςμό του προςτίμου των άρθρων 58, 58Α παρ. 2, 59 ή 72
παρ. 17 του ν.4174/2013 ή του πρόςθετου φόρου του άρθρου 1 του ν.2523/1997, κατά περίπτωςη, ςτο
εξήντα τοισ εκατό (60%), ςε περίπτωςη που η προκφπτουςα οφειλή εξοφληθεί εντόσ τριάντα (30) ημερών
από τον προςδιοριςμό του φόρου.

Ο
Προϊςτάμενοσ τησ Ελεγκτικήσ Τπηρεςίασ

………………………………………………….

(1)
(2)
(3)
(4)

Στοιχεία Ελεγκτικήσ Υπηρεςίασ
Τόποσ, ημερομηνία
Στοιχεία ελεγχόμενου προςώπου (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεφθυνςη, αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολήσ δήλωςησ)
Διαγράφεται κατά περίπτωςη
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