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Πρόλογοσ
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Στα πλαίςια των προςπακειϊν που καταβάλλει θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), ωσ πρότυποσ
Οργανιςμόσ, υιοκετοφνται βζλτιςτεσ πρακτικζσ προκειμζνου να ανταποκρίνεται με επιτυχία ςτο
μεταβαλλόμενο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ θ ποιότθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και θ αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα αυτισ.
Με ςτόχο τθν ςυνεχι βελτίωςθ των Υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, μζςω τθσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ
ομοιόμορφθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν από τισ Υπθρεςίεσ τθσ, θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) εκδίδει, με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ, «Εγχειρίδιο
Επιλεγμζνων Λειτουργικϊν Διαδικαςιϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
(Γ.Δ.Φ.Δ.)»
Το παρόν Εγχειρίδιο επιλεγμζνων λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, ζκδοςθσ 2021, απευκφνεται αποκλειςτικά
ςτουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, προκειμζνου να το αξιοποιιςουν κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ ωσ εφχρθςτο και χριςιμο κακθμερινό εργαλείο. Ειδικότερα με τθν ορκι χριςθ του
περιεχομζνου του, υπό τισ οδθγίεσ και των Ρροϊςταμζνων των Υπθρεςιϊν, αναμζνεται να επιτευχκεί θ
ομοιόμορφθ, ςυντομότερθ και ορκι εφαρμογι των ωσ άνω διαδικαςιϊν, άρα και θ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και των πολιτϊν, θ διαςφάλιςθ των υπαλλιλων που τισ εφαρμόηουν, κακϊσ και
θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτάσ κατά τθν εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων
διαδικαςιϊν

Ακινα, 6 Δεκεμβρίου 2021
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
Ε. Σαΐτθσ
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Γ.Ε.Φ.
Δ.Α.Ο.
Δ.Δ.Ο.Σ.
Δ.Ε.Δ.
Δ.Ε.Φ.Κ.
Δ.ΘΛΕ.Δ.
Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Δ.Ρ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.
Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ
Δ.Φ.Σ.
Δ.Χ.
Ε.Α.
Ε.Δ.Δ.Α.
Ε.Δ.Ε.
Ε.Δ.Υ.Ο.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Η.Ε.Σ.
Ε.Ι.Χ.
ΕΛ.ΓΑ.
Ε.Λ.Ρ.
ΕΛ.Υ.Τ.
Ε.Μ.ΕΙΣ.
Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.
Ε.Ρ.Ε.
Ε.Ρ.Ε.Ε.
Ε.Τ.
Ε.Τ.Α.Κ.
E.T.E.E.
Ε.Φ.Α.

Aναγκαςτικόσ νόμοσ
Νόμοσ
Nομοκετικό διάταγμα
Ρροεδρικό Διάταγμα
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
Αρικμόσ Βιβλίου Καταχϊρθςθσ Ταμείου
Ανϊνυμθ Εταιρεία
Αρικμόσ Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ
Απόφαςθ Επιβολισ Ρροςτίμου
Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ
Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν
Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν
Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου
Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων
Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Υπουργείου Οικονομικϊν
Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
Γενικι Διεφκυνςθ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο
Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων
Διλωςθ Άφιξθσ Οχιματοσ
Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν
Διλωςθ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ
Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία Φορολογίασ Ανωνφμων Εταιρειϊν
Δαςμολογικϊν Ροςοςτϊςεων
Διοικθτικό Συμβοφλιο
Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικισ Διοίκθςθσ
Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ
Δθμόςιασ Χριςθσ
Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγισ
Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο
Ειδικι Διάταξθ Υπουργείου Οικονομικϊν
Ετερόρρυκμθ Εταιρεία
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκι Ηϊνθ Ελεφκερων Συναλλαγϊν
Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ
Οργανιςμόσ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων
Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα
Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων
Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου
Εκνικό Τυπογραφείο
Ενιαίο Τζλοσ Ακινιτων
Ενιαίοσ Τίτλοσ που Επιτρζπει τθν Εκτζλεςθ
Ειδικόσ Φόροσ Ακινιτων
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Ε.Φ.Κ.
Ι.Χ.
Κ.Α.Δ.
Κ.Β.Σ.
Κ.Ε.Δ.Ε.
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
Κ.Ε.Ρ.
ΚΕ.Ρ.Α.
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
κ-μ
Κ.Ρ.
Κ.Τ.Ε.Λ.
ΚΤΧ
Κ.Υ.
Κ.Υ.Α.
Κ.Φ.Α.Σ.
Κ.Φ.Δ.
Ν.Σ.Κ.
Ο.Α.Ε.Ε.
Ο.Ε.
Ο.Ρ.Σ.Τ.
Ρ.Ε.Ρ.
ΡΟΛ
Ρ.Σ.Ο.
Ρ.Υ.
Ρ.Υ.Σ.
Ρ.Φ.Κ.
Σ.Α.Δ.Φ.Ε.
Σ.Δ.
Σ.Δ.Ε.
Σ.Δ.Ο.Ε.
Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Ρ.
Σ.Υ.Ρ.
Τ.Ε.Κ.Α.
Τ.Κ.
Τ.Ο.Κ.
Τ.Ρ.&Δ.
ΤτΕ
Υ.Δ.Α.
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
ΥΡ.Α.Α.Τ.
ΥΡ.ΟΙΚ.
Φ.Α.Ρ.
Φ.Δ.Χ.
Φ.Ε.Κ.
Φ.Ε.Υ.
Φ.Μ.Α.
Φ.Μ.Α.Ρ.
Φ.Μ.Υ.
Φ.Ρ.
Φ.Ρ.Α.
AEO
CCN/CSI
CMR
CR
ECS
GRN
ΙΒΑΝ
MRN
NACE

Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ
Ιδιωτικισ Χριςθσ
Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ
Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων
Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων
Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων
Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν
Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
Κζντρο Ελζγχου ΦορολογοφμενωνΜεγάλου Ρλοφτου
κράτοσ - μζλοσ
Καταςτάςεισ Ρλθρωμισ
Κοινά Ταμεία Ειςπράξεων Λεωφορείων
Θλεκτρονικό Καταςχετιριο
Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ
Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
Κϊδικασ Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν
Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ
Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ
Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν
Ομόρρυκμθ Εταιρεία
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Τελωνείων
Ρράξθ επιβολισ προςτίμου
Ρολυγραφθμζνθ διαταγι
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οχθμάτων
Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ
Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβοφλιου
Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Κατοικίασ
Σφμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
Συμβοφλιο Διοίκθςθσ
Σθμείωμα Διαπιςτϊςεων Ελζγχων
Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ
Σφςτθμα Μθτρϊων Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν
Σφνταξθ Υπογραφι Ρρωτοκόλλθςθ
Τελωνειακι Ζγκριςθ Καταλλθλότθτασ Αυτοκινιτου
Τζλθ Κυκλοφορίασ
Ταυτότθτα Οφειλισ Καταςχετθρίου
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Υπουργείο Οικονομικϊν
Φόροσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
Φορτθγό Δθμοςίασ Χριςθσ
Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ
Φορολογικζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ
Φόροσ Μεταβίβαςθσ Ακινιτου
Φόροσ Μεγάλθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
Φόροσ Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν
Φυςικό Ρρόςωπο
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ
Authorised Economic Operator - ΑΕΟ
Common Communication Network/Common System Interface
Contrat de Transport International de Marchandises par Route
Change Request
Export Control System
Quarantee Reference Number
Διεκνισ Λογαριαςμόσ Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ
Movement/Master Reference Number
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
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SCAC
TAXUD
VAT
VIES

Standing Committee on Administrative Co-operation
Taxation and Customs Union Directorate-General
Value Added Tax
VAT Information Exchange System
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Ειςαγωγή
Θ ζκδοςθ του παρόντοσ Εγχειριδίου, αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ προςπάκειασ που άρχιςε το ζτοσ
2016 ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν και
ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα για τθν καταγραφι και τθν επικαιροποίθςθ διαδικαςιϊν των Υπθρεςιϊν
τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ αρμόηει ςε ζναν ςφγχρονο και αποδοτικό πρότυπο Οργανιςμό.
Το ανωτζρω Εγχειρίδιο περιλαμβάνει πενιντα εννζα (59) καταγεγραμμζνεσ λειτουργικζσ
διαδικαςίεσ τθσ Γ.Δ.Φ.Δ. και ςυγκεκριμζνα περιζχει, επικαιροποιθμζνεσ, από τισ κακ’ φλθν
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, τισ διαδικαςίεσ που είχαν ςυμπεριλθφκεί ςε παλαιότερα ςχετικά Εγχειρίδια,
ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ (Δ.ΟΓ.) τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο, θ οποία, ωσ επιςπεφδουςα
υπθρεςία, ςυντόνιςε και υποςτιριξε το ζργο των ανωτζρω υπθρεςιϊν, προζβθ ςτον ζλεγχο τθσ
ορκισ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων καταγραφισ όλων των διαδικαςιϊν του Εγχειριδίου, ωσ προσ τθ
ςαφινεια, τθ διατφπωςθ, τθν πλθρότθτά τουσ ι τθν αναγκαιότθτα ςυμπλιρωςισ τουσ με
περαιτζρω ςτοιχεία, κακϊσ, επίςθσ και ςτθν τελικι επεξεργαςία αυτϊν.
Στα ζντυπα καταγραφισ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφν αναγράφεται αναλυτικά ο τίτλοσ τθσ
διαδικαςίασ, θ αρμόδια για τθ διαδικαςία υπθρεςία, θ οποία τθν κατζγραψε, θ/οι υπθρεςία/ςίεσ
που εφαρμόηουν τθ διαδικαςία (ςτθν περίπτωςθ που είναι διαφορετικι/κζσ από τθν αρμόδια
υπθρεςία), θ ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ, το κεςμικό πλαίςιο που τθ διζπει, θ γενικι περιγραφι, τα
βιματα υλοποίθςισ τθσ και θ περιγραφι αυτϊν, οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, ο ςυνικθσ χρόνοσ
διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, κ.λπ.
Επιςθμαίνεται, ότι θ καταγραφι, θ ςυνεχισ επικαιροποίθςθ, θ ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι
των διαδικαςιϊν, αποτελεί βζλτιςτθ πρακτικι, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ ενόσ Οργανιςμοφ,
δεδομζνου ότι με τθν κακθμερινι χριςθ των Εγχειριδίων των καταγεγραμμζνων λειτουργικϊν
διαδικαςιϊν, ωσ εργαλείων, ςτα οποία περιλαμβάνεται αναλυτικι καταγραφι, τόςο των βθμάτων
των διαδικαςιϊν, όςο και τθσ εφαρμοηόμενθσ νομοκεςίασ, διαχζεται θ γνϊςθ, επιτυγχάνεται θ
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν, αυξάνεται θ παραγωγικότθτα αυτϊν,
διευκολφνονται οι διορκωτικζσ παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ και τθν απλοφςτευςθ των
διαδικαςιϊν, δθμιουργείται αίςκθςθ αςφάλειασ ςτουσ υπαλλιλουσ κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ και ταυτόχρονα διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον και θ γριγορθ και ποιοτικι
εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (Δ.Φ..)
1.1 Τακτικι μαηικι επικοινωνία, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail) ςε φορολογοφμενουσ, με ςκοπό
τθν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ
1.2 Ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ φορολογοφμενουσ
1.3 Αποτελζςματα μερικϊν επιτόπιων ελζγχων των Δθμόςιων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) και των
Υπθρεςιϊν Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

13

1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (Δ.Φ..)
1.1 Σακτικι μαηικι επικοινωνία, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail) ςε φορολογοφμενουσ, με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1)

Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
2) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.)

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.)

Τακτικι μαηικι επικοινωνία, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail)
φορολογουμζνουσ, με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.

ςε

ΚΟΠΟ:

Αφξθςθ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ των φορολογουμζνων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Αφξθςθ των εςόδων από τθν εκοφςια ςυμμόρφωςθ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανάπτυξθ μαηικισ τακτικισ επικοινωνίασ, μζςω αποςτολισ θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων (e-mails) ςε φορολογουμζνουσ, με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ για τθν
εκπλιρωςθ των φορολογικϊν τουσ υποχρεϊςεων, τθν υποβολι των δθλϊςεων
και τθν καταβολι των «φρζςκων» λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ανά μινα, κυρίωσ (όπωσ, Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ - Φ.Ρ.Α.) και μερικζσ
δράςεισ, ανά ζτοσ (όπωσ, Φόροσ Ειςοδιματοσ - Φ.Ε. Φυςικϊν και Νομικϊν
Ρροςϊπων).

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

1.

Αποςτολι αιτιματοσ ςτθν
αρμόδια υπθρεςία τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)
για τθν εξαγωγι αρχείου.

Αποςτζλλεται αίτθμα, είτε μζςω
ειδικισ εφαρμογισ , είτε εγγράφωσ ι
με θλεκτρονικό μινυμα (e-mail), ϊςτε
να χορθγθκοφν ςτοιχεία για τον
εντοπιςμό των υποχρζων, με τθ μορφι
αρχείου από τθν, κατά περίπτωςθ,
αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
ΣυμμόρφωςθσΤμιματα:
Αϋ-Δράςεων
Ρρολθπτικισ
Συμμόρφωςθσ,
Βϋ-Αξιολόγθςθσ και
Εκελοντικισ
Συμμόρφωςθσ
Φορολογουμζνων,
Δϋ-Συμμόρφωςθσ
ςτθν Υποβολι
Δθλϊςεων,
αντίςτοιχα.

2.

Αποςτολι αιτιματοσ
χοριγθςθσ ςτοιχείων από
Τρίτεσ Ρθγζσ (από
Υπθρεςίεσ εκτόσ τθσ ΑΑΔΕ
και από Τρίτουσ Φορείσ) για
τισ φορολογίεσ, όπου
απαιτείται.

Αποςτζλλεται αίτθμα, εγγράφωσ, ϊςτε
να χορθγθκοφν ςτοιχεία από Τρίτεσ
Ρθγζσ, είτε με τθ μορφι αρχείου, είτε
μζςω ειδικισ εφαρμογισ.

3.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι αρχείου από τθν
αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. ι από Τρίτεσ
Ρθγζσ και ζλεγχόσ του.

Ραραλαμβάνεται το αρχείο (από τθν,
κατά περίπτωςθ, αρμόδια Διεφκυνςθ
τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. ι από Τρίτεσ Ρθγζσ) και
ελζγχεται θ ορκότθτα των ςτοιχείων
που περιλαμβάνονται ς' αυτό.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Ηλεκτρο- ΣυποποιΕγγράφου
Ζντυπθ
νικι
θμζνο
/Αρχείου

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

Κατά περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.).

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείωνείδοσ
υποχρζωςθσμινασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υπθρεςίεσ εκτόσ τθσ
ΑΑΔΕ και Τρίτοι
Φορείσ.

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείωνόνομα
φορζαμινασ.

ΝΑΙ

-

Στοιχείαείδοσ
υποχρζωςθσμινασ.

-

Τμιμα Δϋ

-

Τμιματα Αϋ, Βϋ, Δϋ,
αντίςτοιχα.

Κατά
περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ
τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο (α)
Βιμα(τα)

ΝΑΙ

1 θμζρα

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ ζωσ
1 θμζρα.

1ι2
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Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.)
και Τρίτεσ
Ρθγζσ.

4.

5.

6.

Επιςτροφι για διόρκωςθ.

Εφόςον, διαπιςτωκοφν ςφάλματα ςτο
αρχείο, τότε επαναλαμβάνονται τα
βιματα 1 ι 2 και 3.

Τμιματα Αϋ, Βϋ, Δϋ,
αντίςτοιχα.

-

Κατά περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.)
και Τρίτεσ Ρθγζσ.

Κακοριςμόσ κριτθρίων για
τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων (e-mail), ςε
πραγματικά υποχρζουσ.

Ανάλογα με τθ φορολογία κεςπίηονται
κριτιρια που εξαςφαλίηουν τθν
πραγματικι υποχρζωςθ του
φορολογουμζνου που κα λάβει e-mail
(όπωσ, θ μθ πραγματοποίθςθ
διακοπισ επιχείρθςθσ ι ο κάνατοσ του
φορολογουμζνου).

Τμιματα Αϋ, Βϋ,
αντίςτοιχα.

-

-

-

-

-

-

4 ϊρεσ ζωσ
1 θμζρα.

3

Ζλεγχοσ εφαρμογισ για τθν
αποςτολι θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων (e-mail).

Ζλεγχοσ, ςε ςυνεργαςία με τον
αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. τθσ
εφαρμογισ, ωσ προσ τθν περίοδο κάκε
φορολογίασ και, ωσ προσ το κείμενο
του μθνφματοσ που ςυνοδεφει τθν
αποςτολι.

Τμιμα Αϋ.

Κατά
περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ
τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν

-

-

-

-

-

15 λεπτά.

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

3
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(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.).

7.

8.

9.

Δθμιουργία πίνακα
αποςτολισ.

Μετά από ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. ανεβαίνει το
αρχείο ςτθν ειδικι εφαρμογι για τθν
αποςτολι των μθνυμάτων.

Αποςτολι test e-mail.

Αποςτζλλεται test e-mail και γίνεται
ζλεγχοσ εάν θ διαδικαςία
πραγματοποιείται ςωςτά.

Αποςτολι μαηικϊν e-mails.

Αποςτζλλεται e-mail ςτουσ
φορολογουμζνουσ που
περιλαμβάνονται ςτο αρχείο, οι οποίοι
βάςει κριτθρίων κεωροφνται υπόχρεοι.

Κατά περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.)

-

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

1 θμζρα.

6

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

6 και 7

Τμιμα Αϋ.

Υπουργείο
Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ
Γενικι
Γραμματεία
Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων
Δθμόςιασ

Φορολογοφμενοι
του Ρίνακα
Αποςτολισ, με
καταχωρθμζνεσ και
ςωςτζσ
θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ ςτο
TAXISnet.

Είδοσ
φορολογίασ μινασ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 ζωσ 3
ϊρεσ.

8
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Διοίκθςθσ
(Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.).

10.

11.

12.

Αρχειοκζτθςθ δεδομζνων.

Καταγράφεται το πλικοσ των
υποχρζων που είχαν δθλϊςει
λογαριαςμό e-mail ςτο TAXISnet και
παρζλαβαν το e-mail.

Αποςτολι αιτιματοσ ςτθν
αρμόδια υπθρεςία για τθν
εξαγωγι αρχείου
αποτελεςμάτων.

Αποςτζλλεται αίτθμα, είτε με e-mail,
είτε εγγράφωσ, ϊςτε μετά από τθν
ολοκλιρωςθ των επικοινωνιακϊν
δράςεων να χορθγθκοφν ςτοιχεία
ειςπράξεων ι υποβολισ δθλϊςεων με
τθ μορφι αρχείου από τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Ραραλαβι αρχείου με τα
αποτελζςματα
ςυμμόρφωςθσ και ζλεγχοσ
αυτοφ.

Ραραλαμβάνεται το αρχείο με τισ
ειςπράξεισ ι το αρχείο με τισ
υποβαλλόμενεσ δθλϊςεισ, ελζγχεται
από το Τμιμα Αϋ τθσ Διεφκυνςθσ θ
ορκότθτα των ςτοιχείων που
περιλαμβάνονται ς' αυτό και
αποςτζλλεται ςτα Τμιματα Β' και Γ'
αυτισ.

Τμιμα Αϋ.

-

Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ
και Δϋ, αντίςτοιχα.

-

Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ,
αντίςτοιχα.

Κατά
περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ
τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
ΣυμμόρφωςθσΤμιμα ΓϋΜετριςεων και
Στατιςτικισ
Ανάλυςθσ.
Κατά περίπτωςθ, οι
Διευκφνςεισ τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.:
α) Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.),
β) Ανάπτυξθσ
Τελωνειακϊν,
Ελεγκτικϊν και
Επιχειρθςιακϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Τ.Ε.),
γ) Υπθρεςιϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.).

-

e-mail -Είδοσ
υποχρζωςθσμινασ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

9

Αίτθμα
παροχισ
αποτελεςμάτωνείδοσ
υποχρζωςθσμινασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

9

Αποτελζςματα-είδοσ
υποχρζωςθσμινασ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

11

18

Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.).

13.

Ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
«Ανάπτυξθ
εξατομικευμζνθσ
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ
με τουσ
φορολογουμζνουσ».

Ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ
φορολογουμζνουσ.

Τμιμα Α'.

-

-

-

-

-

-

-

φνολο
Χρόνου

7 ζωσ 8
θμζρεσ.

Ραροφςα
διαδικαςία.
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1.2 Ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ φορολογοφμενουσ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»
του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
2) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.)

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ φορολογουμζνουσ.

ΚΟΠΟ:

Άμεςθ ενθμζρωςθ των φορολογουμζνων ςτο θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο και
παροχι οδθγιϊν για τισ τυχόν μετζπειτα ενζργειζσ τουσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ φορολογουμζνων και Φορολογικισ
Διοίκθςθσ. Αποςυμφόρθςθ των Δθμόςιων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) από τον
φόρτο ενθμζρωςθσ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, μζςω θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων (e-mail), τθλεφωνθμάτων ι επιςτολϊν για τθν παροχι γενικϊν
κατευκφνςεων, διευκρινίςεων και αποςαφθνίςεων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων
φορολογουμζνων ςε κζματα υποβολισ δθλϊςεων και καταβολισ «φρζςκων»
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν.
Ζπεται τθσ διαδικαςίασ «Τακτικι μαηικι επικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ
(e-mail) ςε φορολογουμζνουσ, με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ».

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Σε κακθμερινι βάςθ με κλιμακοφμενθ ζνταςθ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κλπ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Ηλεκτρο- ΣυποποιΕγγράφου
Ζντυπθ
νικι
θμζνο
/Αρχείου

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ Τμιμα Αϋ- Δράςεων
Ρρολθπτικισ
Συμμόρφωςθσ.

-

Στοχευμζνο
κοινό φορολογουμζνων.

Είδοσ
φορολογίασμινασ.

-

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

ΝΑΙ

1 θμζρα.

-

Αποςτολι μαηικϊν emails.

Αποςτζλλονται μαηικά θλεκτρονικά
μθνφματα (e-mails) ενθμερωτικοφ
περιεχομζνου ςε ςυγκεκριμζνο
προεπιλεγμζνο πλικοσ
φορολογουμζνων.

Ραραλαβι ερωτθμάτων.

Ραραλαμβάνεται το ερϊτθμα από τον
φορολογοφμενο, το οποίο ζχει
αποςταλεί ςτθν πλειοψθφία των
περιπτϊςεων με e-mail ι
τθλεφωνικϊσ και ςε ελάχιςτεσ
περιπτϊςεισ εγγράφωσ.

Τμιμα Αϋ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 ϊρα.

1

3.

Κατανομι ερωτθμάτων.

Στθν περίπτωςθ των θλεκτρονικϊν
ερωτθμάτων (που είναι και ο
μεγαλφτεροσ όγκοσ), αυτά
κατανζμονται ςτουσ υπαλλιλουσ.

Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

-

-

30 λεπτά.

2

4.

Διερεφνθςθ ερωτιματοσ
και προετοιμαςία
απάντθςθσ.

Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

2ι3

5.

Μελζτθ τθσ εκάςτοτε
περίπτωςθσ και
επικοινωνία με άλλεσ
υπθρεςίεσ, εφόςον
απαιτείται.

Τμιμα Αϋ.

Αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ τθσ
ΑΑΔΕ

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

4

6.

Επικοινωνία με τον
φορολογοφμενο.

Τμιμα Αϋ.

-

Φορολογοφμενοσ.

-

-

ΝΑΙ

-

30 λεπτά.

5

7.

Καταγραφι και
αρχειοκζτθςθ τθσ

Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

6

1.

2.

Αναηιτθςθ, μζςω των ςυςτθμάτων τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ), ςτοιχείων του
φορολογουμζνου, ϊςτε να ςχθματιςτεί
θ φορολογικι του εικόνα (προφίλ).
Αναηιτθςθ του ιςχφοντοσ νομικοφ
πλαιςίου ςχετικά με τθν εκάςτοτε
περίπτωςθ και επικοινωνία με τθν
αρμόδια υπθρεςία (όπωσ, Δ.Ο.Υ.), με
ςτόχο τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ
επίλυςθ του αιτιματοσ.
Ενθμερϊνεται ο φορολογοφμενοσ,
θλεκτρονικά ι τθλεφωνικά, ςχετικά με
το αίτθμά του και δίνονται οδθγίεσ ωσ
προσ τον τρόπο επίλυςισ του.
Καταγράφονται ςε ειδικι εφαρμογι
(βάςθ δεδομζνων) τα ςτοιχεία τθσ κάκε
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επικοινωνίασ.

8.

Εξαγωγι ςυγκεντρωτικϊν
ςτοιχείων.

επικοινωνίασ (ςτοιχεία για τον
φορολογοφμενο, αντικείμενο
ερωτιματοσ, ποιοσ υπάλλθλοσ τον
εξυπθρζτθςε, με ποιον τρόπο ζγινε θ
επικοινωνία, χρόνοσ παραλαβισ και
απάντθςθσ αιτιματοσ, κ.τ.λ.).

Από τθ βάςθ δεδομζνων εξάγονται, ςε
μθνιαία βάςθ, ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία
για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ
δράςθσ.

Τμιμα Αϋ.

-

Αυτοτελζσ
Τμιμα
Υποςτιριξθσ
τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ
Διοίκθςθσ,
Διεφκυνςθ
Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ
(Δ.Σ.Σ).

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 ϊρεσ.

φνολο
Χρόνου

1,5 ζωσ 2
θμζρεσ.

7
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1.3 Αποτελζςματα μερικϊν επιτόπιων ελζγχων των Δθμόςιων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Τπθρεςιϊν Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).
1) αρικ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013/22-11-2013 εγκφκλιοσ του Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), «Οδθγίεσ για τθ διενζργεια
προλθπτικϊν ελζγχων»,
2) αρικ. ΔΕΛ Β 1103395 ΕΞ 2016/06-07-2016 εγκφκλιοσ του Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), «Οδθγίεσ διενζργειασ και
εντατικοποίθςθ των μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ»,
3) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
4) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
5) το εκάςτοτε Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ ΑΑΔΕ (Ε.Σ.) και
6) το εκάςτοτε Σχζδιο διενζργειασ προλθπτικϊν ελζγχων κερινισ
περιόδου.

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.).

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ (Δ.Φ.Σ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αποτελζςματα Μερικϊν Επιτόπιων Ελζγχων των Δθμόςιων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.)
και των Υπθρεςιϊν Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

ΚΟΠΟ:

Θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των μερικϊν επιτόπιων ελζγχων
των Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τθσ χϊρασ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν των Δ.Ο.Υ., που αφοροφν
ςτουσ μερικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ (από τθ διενζργεια του ελζγχου και τθ διαπίςτωςθ
παράβαςθσ ζωσ τθν ζκδοςθ Ρράξθσ Επιβολισ Ρροςτίμου (Ρ.Ε.Ρ.) και θ ενθμζρωςθ του
Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.) και του Διοικθτι ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

H Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ αντλεί μζςω του Discoverer Viewer, ςτον
δικτυακό τόπο https://elenxis1.ggps.gsis/discoverer/, τα αποτελζςματα των μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων που διενεργικθκαν από τισ Δ.Ο.Υ. και τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τα οποία
καταχωρίηονται ςε ειδικι εφαρμογι του Ο.Ρ.Σ. Elenxis με ευκφνθ των Ρροϊςταμζνων αυτϊν,
με ςκοπό τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία και τθν αξιολόγθςι τουσ. Στθ ςυνζχεια
πραγματοποιοφνται ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και ςυντάςςονται τακτικζσ και ζκτακτεσ
αναφορζσ, προσ ενθμζρωςθ τθσ Διοικθτικισ Ιεραρχίασ και του Διοικθτι ΑΑΔΕ

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Μθνιαία και εκτάκτωσ, ςφμφωνα με τθν αναλυτικι περιγραφι ςτο εκάςτοτε Βιμα.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Κάκε μινα κακϊσ και εκτάκτωσ πραγματοποιείται:
α) άντλθςθ των καταχωριςμζνων ςε ειδικι
εφαρμογι του Ο.Ρ.Σ. Elenxis δεδομζνων των
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων των Δ.Ο.Υ. και
Άντλθςθ & ζλεγχοσ
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., μζςω τθσ εξαγωγισ αρχείων αναφορϊν
δεδομζνων των μερικϊν
από το Discoverer Viewer ςτον δικτυακό τόπο:
1. επιτόπιων ελζγχων των Δ.Ο.Υ. https://elenxis1.ggps.gsis/discoverer/viewer ,
και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που ζχουν
β) ενςωμάτωςθ των αντλοφμενων ςτοιχείων ςε
καταχωριςτεί ςε ειδικι
προςωρινά αρχεία επεξεργαςίασ,
εφαρμογι του Ο.Ρ.Σ. Elenxis. γ) ζλεγχοσ των δεδομζνων για τυχόν λάκθ και
παραλείψεισ.
Ακολουκεί το Βιμα 4 και παράλλθλα το Βιμα 3,
για επίλυςθ προβλθμάτων που πικανϊσ
εντοπίςτθκαν ςτα αντλοφμενα δεδομζνα.
Κάκε μινα πραγματοποιείται άντλθςθ δεδομζνων
ζκδοςθσ πράξεων επιβολισ προςτίμου από τον
δικτυακό τόπο \\10.30.6.22\dfs, όπου αναρτϊνται
από τθ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Δεδομζνων τθσ
Άντλθςθ δεδομζνων ζκδοςθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
πράξεων επιβολισ
-κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων τθσ Δ.Φ.Σ.- 4 αρχεία
2. προςτίμου, βεβαίωςθσ και
xls, με ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςτεί ςτα
είςπραξθσ που ζχουν
υποςυςτιματα Κ.Β.Σ., Φ.Ρ.Α. και Εςόδων του
καταχωριςτεί ςτα
Neotaxis, ζωσ και τθν τελευταία θμζρα του
υποςυςτιματα NeoTAXIS.
προθγοφμενου μινα αναφοράσ.
Ακολουκεί το Βιμα 5 και παράλλθλα το Βιμα 3,
για επίλυςθ προβλθμάτων που πικανϊσ
εντοπίςτθκαν ςτα αντλοφμενα δεδομζνα.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδια Μονάδα
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ Τμιμα ΓϋΜετριςεων και
Στατιςτικισ
Ανάλυςθσ.

Τμιμα Γϋ

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Ηλεκτρο Συποποι-νικι
θμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

-

Ζλεγχοι.xls,
Ραραβάςεισ.xls,
Ελεγκτζσ ανά
εντολι.xls,
Ρροςωρινά αρχεία
επεξεργαςίασ.xls
& εκτάκτωσ
Ζντυπα.xls, ΦΘΜ.xls,
Ελεγκτζσ ανά
υπόκεςθ.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

-

-

α) pep_ kbs.xls
β) pep_vat.xls
γ1) esoda_kbs.xls
γ2) esoda_vat.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

-
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α) Ρραγματοποιείται επικοινωνία με τισ Δ.Ο.Υ., τισ
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τθ ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε., τισ Φορ. Ρεριφζρειεσ κ.ά:
Επικοινωνία με τισ Δ.Ο.Υ. και
αα) για εγγραφζσ ςτθν ειδικι εφαρμογι με λάκθ ι
τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για διόρκωςθ ι
παραλείψεισ, με ςκοπό τθν τροποποίθςθ ι τθν
ςυμπλιρωςθ δεδομζνων
ολοκλιρωςθ των καταχωρίςεων και τθν
ςτθν ειδικι εφαρμογι και τθν
ελαχιςτοποίθςθ των προβλθμάτων ςτισ αναφορζσ,
ανατροφοδότθςθ ςτοιχείων
αβ) για τθν ανατροφοδότθςθ εκτόσ ειδικισ
εκτόσ ειδικισ εφαρμογισ,
3.
εφαρμογισ μζςω κρυπτογραφθμζνων αρχείων,
κακϊσ και με τθ Δ/νςθ
β) Ρραγματοποιείται επικοινωνία με τθ Δ.Α.Τ.Ε.
Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν,
κ.ά. για τθν επίλυςθ τεχνικϊν ηθτθμάτων, που
Ελεγκτικϊν & Επιχειρθςιακϊν
εντοπίηονται κατά τθν επεξεργαςία των
Εφαρμογϊν τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.,
αντλοφμενων δεδομζνων και μπορεί να απαιτοφν
για τθν επίλυςθ τεχνικϊν
βα) κεντρικι ςυςτθμικι επίλυςθ ι
ηθτθμάτων.
ββ) αναπροςαρμογι των προδιαγραφϊν τθσ
ειδικισ εφαρμογισ.

Τμιμα Γϋ

-

α) Δ.Ο.Υ. και
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που
ςυμμετζχουν ςτουσ
μερικοφσ επιτόπιουσ
Το κατά περίπτωςθ
ελζγχουσ και
κρυπτογραφθμζνο
αντιςτοίχωσ
αρχείο.xls με το
Φορολογικζσ
αντίςτοιχο
Ρεριφζρειεσ,
διαβιβαςτικό.doc
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.,
κ.ά.
β) Δ.Α.Τ.Ε.
κ.ά.

Επεξεργαςία δεδομζνων
4. ειδικισ εφαρμογισ Ο.Ρ.Σ.
Elenxis

Μετά τθν τακτικι ι ζκτακτθ άντλθςθ ςτοιχείων
από τθν ειδικι εφαρμογι του Ο.Ρ.Σ. Elenxis,
πραγματοποιείται θ επεξεργαςία τουσ με χριςθ
βοθκθτικϊν αρχείων excel.
Ακολουκεί το Βιμα 7.

Τμιμα Γϋ

-

-

Επεξεργαςία δεδομζνων
5. ζκδοςθσ Ρ.Ε.Ρ.
υποςυςτθμάτων NeoTAXIS.

Μετά τθν τακτικι άντλθςθ ςτοιχείων από τον
δικτυακό τόπο \\10.30.6.22\dfs, πραγματοποιείται
θ επεξεργαςία τουσ, με χριςθ διαςταυρωτικϊν
queries ςε βοθκθτικι βάςθ δεδομζνων accdb,
κακϊσ και με χριςθ βοθκθτικϊν αρχείων excel.
Ακολουκεί το Βιμα 8.

Τμιμα Γϋ

-

-

Επεξεργαςία δεδομζνων
6. εκτόσ ειδικισ εφαρμογισ
Ο.Ρ.Σ. Elenxis

Μετά τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ελζγχων κατόπιν
ανατροφοδότθςθσ από τισ Δ.Ο.Υ. και τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
μζςω Φορολογικϊν Ρεριφερειϊν και ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.
κάκε 3-4 μινεσ, πραγματοποιείται θ επεξεργαςία
τουσ με χριςθ βοθκθτικϊν αρχείων excel.
Ακολουκεί το Βιμα 7 ι το Βιμα 8.

Τμιμα Γϋ

-

-

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.xls,
Συγκεντρωτικό
αρχείο
αποτελεςμάτων.xls
Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων
.xls/.accdb,
Συγκεντρωτικό
αρχείο
παραβάςεων.xls
Ανατροφοδότθςθ.xls
& Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

1ι2

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1-2 θμζρεσ

1

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2-3 θμζρεσ

2

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2-4 θμζρεσ

3
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Επικαιροποίθςθ
7. ςυγκεντρωτικοφ αρχείου
αποτελεςμάτων μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων.

Επικαιροποίθςθ
8. ςυγκεντρωτικοφ αρχείου
παραβάςεων μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων.

9. Επεξεργαςία του ςυνόλου
των δεδομζνων.

Ρραγματοποιείται επικαιροποίθςθ του
ςυγκεντρωτικοφ αρχείου αποτελεςμάτων με τθν
ενςωμάτωςθ ςτοιχείων που καταχωρίςτθκαν ςτθν
ειδικι εφαρμογι, από τθν θμερομθνία τθσ
προθγοφμενθσ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ νζασ
άντλθςθσ δεδομζνων και αφοροφν είτε ςε αρχικζσ
καταχωρίςεισ, είτε ςε ιδθ καταχωριςμζνουσ
μερικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ, που εμφανίηουν
ςθμαντικζσ μεταβολζσ.
Στο εν λόγω ςυγκεντρωτικό αρχείο -για ιδθ
καταχωριςμζνεσ υποκζςεισ ελζγχων- δφναται να
ενςωματϊνονται πλθροφορίεσ που ζχουν αντλθκεί
μαηικά, εκτόσ τθσ ειδικισ εφαρμογισ, κατόπιν
ανατροφοδότθςθσ από τισ Δ.Ο.Υ. και τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Οι νζεσ υποκζςεισ ελζγχων με εντοπιςμό
παράβαςθσ που προκφπτουν από το Βιμα 4
ενςωματϊνονται ςτο ςυγκεντρωτικό αρχείο
παραβάςεων μερικϊν επιτόπιων ελζγχων.
Σε αυτό κα προςτεκοφν -για ιδθ καταχωριςμζνεσ
υποκζςεισ- ςτοιχεία που αφοροφν τθ διαβίβαςθ
των εκκζςεων ελζγχου, τθν ζκδοςθ Ρ.Ε.Ρ., τθ
βεβαίωςθ, τθν είςπραξθ κ.ά., όπωσ προκφπτουν:
α) κάκε μινα από τθν ειδικι εφαρμογι και τα
υποςυςτιματα Κ.Β.Σ.-Φ.Ρ.Α.-Εςόδων του Neotaxis,
β) κάκε 3-4 μινεσ, κατόπιν ανατροφοδότθςθσ
ςτοιχείων από τισ Δ.Ο.Υ. και τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Μετά τθν τακτικι ι ζκτακτθ επικαιροποίθςθ των
ςυγκεντρωτικϊν αρχείων αποτελεςμάτων και
παραβάςεων ακολουκεί θ περαιτζρω επεξεργαςία
δεδομζνων, με τθ χριςθ ςυγκεντρωτικϊν pivots
και τθ δθμιουργία κατανομϊν και γραφθμάτων
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνταξθ τακτικϊν &
ζκτακτων ςτατιςτικϊν αναφορϊν.

Συντάςςεται μθνιαία ςτατιςτικι αναφορά για τουσ
μερικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. και τθν
Σφνταξθ μθνιαίασ ςτατιςτικισ
παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
αναφοράσ μερικϊν επιτόπιων
10.
ςτοχοκεςίασ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ΑΑΔΕ,
ελζγχων Δ.Ο.Υ.
προσ ενθμζρωςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ και
ςυμβοφλων του Γραφείου του, κακϊσ και των
Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.Σ.Σ., Δ.ΕΛ. και Φορολ. Ρεριφερειϊν.

Τμιμα Γϋ

Τμιμα Γϋ

Τμιμα Γϋ

Τμιμα Γϋ

-

-

-

-

-

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.xls,
Συγκεντρωτικό
αρχείο
αποτελεςμάτων.xls
& εκτάκτωσ
Ανατροφοδότθςθ.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

4ι6

-

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.xls,
Συγκεντρωτικό
αρχείο
παραβάςεων.xls &
εκτάκτωσ
Ανατροφοδότθςθ.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

4, 5 ι 6

-

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.xls,
Συγκεντρωτικό
αρχείο
αποτελεςμάτων.xls /
παραβάςεων.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3-5 θμζρεσ

7, 8

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

-

Μθνιαία ςτατιςτικι
αναφορά μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων
των Δ.Ο.Υ.doc

9
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11.

12.

13.

14.

15.

Συντάςςεται μθνιαία ςτατιςτικι αναφορά για τουσ
μερικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και
Σφνταξθ μθνιαίασ ςτατιςτικισ τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
αναφοράσ μερικϊν επιτόπιων ςτοχοκεςίασ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ΑΑΔΕ,
ελζγχων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
προσ ενθμζρωςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ, ςυμβοφλων
του Γραφείου του, κακϊσ και των Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.Σ.Σ.,
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Για τουσ μινεσ Μάιο ζωσ Οκτϊβριο, ςυντάςςεται
ενιαία ςτατιςτικι αναφορά για τουσ μερικοφσ
επιτόπιουσ ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και
Σφνταξθ ενιαίασ ςτατιςτικισ τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ
αναφοράσ μερικϊν επιτόπιων του Σχεδίου διενζργειασ προλθπτικϊν ελζγχων,
ελζγχων Δ.Ο.Υ. & Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προσ ενθμζρωςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ και
ςυμβοφλων του Γραφείου του, κακϊσ και των
Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.Σ.Σ., Δ.ΕΛ., Φορολ. Ρεριφερειϊν,
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Συντάςςεται μθνιαία ςτατιςτικι αναφορά για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ του
Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ΑΑΔΕ, που αφορά ςτθν
Σφνταξθ μθνιαίασ ςτατιςτικισ ζκδοςθ Ρράξεων Επιβολισ Ρροςτίμου επί
αναφοράσ παρακολοφκθςθσ υποκζςεων εντοπιςμοφ παράβαςθσ μερικϊν
προςτίμων.
επιτόπιων ελζγχων Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προσ
ενθμζρωςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ και ςυμβοφλων του
Γραφείου του, κακϊσ και των Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.Σ.Σ.,
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Δ.ΕΛ., Φορολ. Ρεριφερειϊν.
Κάκε μινα ενθμερϊνονται τα θλεκτρονικά ζντυπα
παρακολοφκθςθσ υλοποίθςθσ ςτοχοκεςίασ του
Ενθμζρωςθ θλεκτρονικϊν
Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ΑΑΔΕ που αφοροφν ςτουσ
εντφπων παρακολοφκθςθσ μερικοφσ επιτόπιουσ ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. και
υλοποίθςθσ ςτοχοκεςίασ των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και ςτθν ζκδοςθ Ρράξεων Επιβολισ
Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Ρροςτίμου επί υποκζςεων εντοπιςμοφ παράβαςθσ
ςτουσ ελζγχουσ αυτοφσ, προσ ενθμζρωςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ.
Κάκε μινα ςυμπλθρϊνεται πίνακασ ςυνοπτικισ
Συμπλιρωςθ θλεκτρονικοφ απεικόνιςθσ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων των Δ.Ο.Υ.
πίνακα ςυνοπτικϊν
και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τθσ τελευταίασ 3ετίασ, και ζκδοςθσ
αποτελεςμάτων μερικϊν
Ρ.Ε.Ρ. επί υποκζςεων εντοπιςμοφ παράβαςθσ
επιτόπιων ελζγχων 3ετίασ
ςτουσ ελζγχουσ αυτοφσ, προσ ενθμζρωςθ του
Γραφείου Υφυπουργοφ.
Γραφείου Υφυπουργοφ μζςω ςυμβοφλου του
Γραφείου Διοικθτι ΑΑΔΕ

Τμιμα Γϋ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

Τμιμα Γϋ

Στατιςτικι αναφορά
παρακολοφκθςθσ
ζκδοςθσ των
πράξεων επιβολισ
προςτίμου.doc

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

Τμιμα Γϋ

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ.xls,
Ζντυπα
παρακολοφκθςθσ
ςτόχων.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

Τμιμα Γϋ

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ.xls,
Συνοπτικά
αποτελζςματα
3ετίασ.xls

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

Τμιμα Γϋ

-

-

-

Μθνιαία ςτατιςτικι
αναφορά μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων
των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.doc

-

Αποτελζςματα
μερικϊν επιτόπιων
ελζγχων Δ.Ο.Υ.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.doc
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Εκτάκτωσ ςυντάςςεται ενθμερωτικό ςθμείωμα με
πίνακεσ οιαςδιποτε κατανομισ δφναται να εξαχκεί
βάςει επεξεργαςίασ επί των ςυγκεντρωτικϊν
Σφνταξθ ζκτακτου
αρχείων αποτελεςμάτων και παραβάςεων, προσ
16.
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ. ενθμζρωςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ και ςυμβοφλων του
Γραφείου του, κακϊσ και των Γ.Δ.Φ.Δ., Δ.Σ.Σ.,
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Δ.ΕΛ., Φορολ. Ρεριφερειϊν,
κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων τουσ.

Βοθκθτικά αρχεία
επεξεργαςίασ.xls,
Ενθμερωτικό
ςθμείωμα.doc

Τμιμα Γϋ

Υποβολι αναφοράσ,
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ,
17.
πινάκων ι εντφπων
παρακολοφκθςθσ
αποτελεςμάτων.

Κατόπιν ζγκριςθσ του Ρροϊςταμζνου Γϋ Τμιματοσ,
θ αναφορά, το ενθμερωτικό ςθμείωμα, οι πίνακεσ
ι τα ζντυπα παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων
υποβάλλονται με θλεκτρονικό μινυμα (e-mail)
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ για αξιολόγθςθ.

Τμιμα Γϋ

Αξιολόγθςθ αναφοράσ,
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ,
18.
πινάκων ι εντφπων
παρακολοφκθςθσ
αποτελεςμάτων.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ αξιολογεί τθν αναφορά, το
ενθμερωτικό ςθμείωμα, τουσ πίνακεσ ι τα ζντυπα
παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων και εγκρίνει τθ
διαβίβαςι τουσ ι τα επιςτρζφει με ςχόλια ι
παρατθριςεισ (Βιμα 10, 11, 12, 13, 14, 15 ι 16).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ.

-

-

Μθνιαία ςτατιςτικι
αναφορά μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων
των Δ.Ο.Υ.doc,
Μθνιαία ςτατιςτικι
αναφορά μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων
των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.doc,
Αποτελζςματα
μερικϊν επιτόπιων
ελζγχων Δ.Ο.Υ.Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.doc,
Διεφκυνςθσ
Στατιςτικι αναφορά
Φορολογικισ
παρακολοφκθςθσ
Συμμόρφωςθσ
ζκδοςθσ των
πράξεων επιβολισ
προςτίμου.doc,
Ζντυπα
παρακολοφκθςθσ
ςτόχων.xls,
Συνοπτικά
αποτελζςματα
3ετίασ.xls,
Ενθμερωτικό
ςθμείωμα.doc

Τμιμα Γϋ

Το εκάςτοτε
αρχείο.doc ι
αρχείο.xls του
Βιματοσ 17

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

9

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

10, 11, 12,
13, 14, 15 ι
16

-

-

-

1 θμζρα

17

28

Διαβίβαςθ αναφοράσ,
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ,
19.
πινάκων ι εντφπων
παρακολοφκθςθσ
αποτελεςμάτων.

Κατόπιν αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ, θ αναφορά, το ενθμερωτικό
ςθμείωμα, οι πίνακεσ ι τα ζντυπα
παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων διαβιβάηονται
αρμοδίωσ.

Τμιμα Γϋ.

-

Ο Διοικθτισ ΑΑΔΕ
και ςφμβουλοι του
Το εκάςτοτε
Γραφείου του,
αρχείο.pdf (ςτθ κζςθ
κακϊσ οι Γ.Δ.Φ.Δ.,
αρχείου.doc) ι
Δ.Σ.Σ., ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.,
αρχείο.xls του
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Δ.ΕΛ.,
Βιματοσ 17
Φορολ. Ρεριφζρειεσ,
με το αντίςτοιχο
όπωσ αναφζρεται
διαβιβαςτικό.doc
ςτθν περιγραφι του
εκάςτοτε βιματοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα

φνολο
Χρόνου

15-20
θμζρεσ/
μινα

18

29

2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
2.1 Διοικθτικι ςυνδρομι μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) για τθν καταπολζμθςθ
τθσ απάτθσ ςτον τομζα του Φ.Ρ.Α., κατϋ εφαρμογι του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 904/2010, όπωσ ιςχφει
μετά τθν τροποποίθςι του από τον κανονιςμό (Ε.Ε.) αρικ. 2018/1541
2.2 Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ κοινοτικϊν Αρικμϊν Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)/Φόρου Ρροςτικζμενθσ
Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), κατόπιν γραπτοφ ι και τθλεφωνικοφ αιτιματοσ ελλθνικϊν επιχειριςεων
2.3 Σφνταξθ εκκζςεων ελζγχου και ζκδοςθ καταλογιςτικϊν πράξεων
2.4 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ μθ
ζκδοςθσ ι ανακριβοφσ ζκδοςθσ παραςτατικϊν (άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
2.5 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ
παρεμπόδιςθσ τθσ διενζργειασ του φορολογικοφ ελζγχου (άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
2.6 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ
παραβίαςθσ ι παραποίθςθσ ι επζμβαςθσ ςτθ λειτουργία των φορολογικϊν θλεκτρονικϊν μθχανιςμϊν
(άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
2.7 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και επιβολι ειδικοφ προςτίμου ςε περίπτωςθ
απειλισ χριςθσ βίασ με όπλα ι άλλα αντικείμενα ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ
εκτζλεςθσ υπθρεςίασ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ (άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
2.8 Αποδοχι ςυμμετοχισ ι μθ τθσ χϊρασ μασ ςε πρόταςθ διεξαγωγισ πολυμεροφσ ελζγχου αλλοδαπισ
αρμόδιασ αρχισ
2.9 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο και ςτθν Ζναρξθ Εργαςιϊν Φυςικϊν Ρροςϊπων (Δθλϊςεισ/
Δικαιολογθτικά)
2.10 Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Φυςικϊν Ρροςϊπων
2.11 Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Νομικϊν Ρροςϊπων και Νομικϊν Οντοτιτων
2.12 Εγγραφι και ζναρξθ δραςτθριότθτασ υποκαταςτιματοσ αλλοδαπισ
2.13 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο αλλοδαπϊν Φυςικϊν Ρροςϊπων
2.14 Μεταβολι ςτοιχείων εγγραφισ Φυςικϊν Ρροςϊπων
2.15 Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο αλλοδαπισ εταιρείασ ιδιοκτθςίασ ακίνθτου
2.16 Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο ανιλικου φυςικοφ προςϊπου
2.17 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο Κοινωνιϊν Αςτικοφ Δικαίου και Κοινωνιϊν Κλθρονόμων
2.18 Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων), βάςει
του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των εργαςιϊν τουσ (ΡΟΛ 1163/2016 απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων)
2.19 Εγγραφι νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TAXISnet (χοριγθςθ
κλειδαρίκμου)
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2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
2.1 Διοικθτικι ςυνδρομι μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) για τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του Φ.Π.Α., κατϋ εφαρμογι του κανονιςμοφ (Ε.Ε.)
αρικ. 904/2010, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του από τον κανονιςμό (Ε.Ε.) αρικ. 2018/1541
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διοικθτικι ςυνδρομι μεταξφ των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) για τθν
καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), κατϋ
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) αρικ. 904/2010, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του
από τον Κανονιςμό (Ε.Ε.) αρικ .2018/1541.

ΚΟΠΟ:

Διοικθτικι ςυνδρομι μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν ορκι εφαρμογι του Φ.Ρ.Α. επί των
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του Φ.Ρ.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιςεωσ, ανταλλαγι πλθροφοριϊν χωρίσ προθγοφμενθ
αίτθςθ και αίτθςθ διοικθτικισ κοινοποίθςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα
του Φ.Ρ.Α..

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ παροφςα διαδικαςία αφορά ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιςεωσ μεταξφ των
αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν - μελϊν, ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν χωρίσ προθγοφμενθ
αίτθςθ και ςτθν αίτθςθ διοικθτικισ κοινοποίθςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον
τομζα του Φ.Ρ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 904/2010 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2010,
για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα
του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.),
2) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2018/1541 του Συμβουλίου τθσ 2ασ Οκτωβρίου 2018, για
τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (Ε.Ε.), αρικ. 904/2010 και (Ε.Ε.) 2017/2454
ςχετικά με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα του
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 79/2012 τθσ Επιτροπισ τθσ 31θσ Ιανουαρίου
2012, για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων
του κανονιςμοφ (Ε.Ε.), αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου, για τθ διοικθτικι
ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του Φόρου
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ,
4) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2019/1129 τθσ Επιτροπισ τθσ 2ασ Ιουλίου
2019 για τθν τροποποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (Ε.Ε.), αρικ. 79/2012
τθσ Επιτροπισ, ςχετικά με τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ
οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ (Ε.Ε.), αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου
για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα
του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), «όπωσ ιςχφει,
6) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
7) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ»,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κακθμερινά.
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Λαμβάνεται αίτθμα αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςε ζντυπο
SCAC (Standing Committee on Administrative Cooperation) για τθν παροχι πλθροφοριϊν (αίτθμα
παροχισ πλθροφοριϊν, αυκόρμθτο αίτθμα, αίτθμα
διοικθτικισ κοινοποίθςθσ) από τθν αρμόδια αρχι
άλλου κράτουσ - μζλουσ, μζςω τθσ Κεντρικισ
Εφαρμογισ τθσ Ε. Επιτροπισ (e-FCA) και του
κοινοτικοφ ςυςτιματοσ Common Communication
Network/Common System Interface (CCN/CSI).
Ρρωτοκολλείται και καταχωρείται ςτο θλεκτρονικό
πρωτόκολλο για τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Ζλεγχοσ ορκότθτασ αιτιματοσ, ζλεγχοσ ςε βάςεισ
δεδομζνων - VAT Information Exchange System
(VIES), TAXISnet και ELENXIS, μετάφραςθ αιτιματοσ.

1.

Λιψθ αιτιματοσ αμοιβαίασ
διοικθτικισ ςυνδρομισ από άλλο
κράτοσ - μζλοσ.

2.

Επεξεργαςία αιτιματοσ αμοιβαίασ
ςυνδρομισ.

3.

Σφνταξθ εγγράφου προσ τθν αρμόδια Ελλθνικι
ελεγκτικι υπθρεςία (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.), ςτο
Σφνταξθ και αποςτολι εγγράφου προσ
οποίο αναφζρονται οι πλθροφορίεσ που δόκθκαν
τθν αρμόδια Ελλθνικι ελεγκτικι
από το άλλο κράτοσ - μζλοσ, τα ερωτιματα που ζχουν
υπθρεςία (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
τεκεί και όποιεσ παρατθριςεισ ζχουν προκφψει από
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Δ.Ο.Υ., Τελωνεία,
τον ζλεγχο τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων ςτισ βάςεισ
ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.).
δεδομζνων. Αποςτολι εγγράφου και ςυνθμμζνων
εγγράφων (αν υπάρχουν), μζςω Livelink και
καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο για τθν
τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.

4.

Ραραλαβι και αξιολόγθςθ τθσ
απάντθςθσ και ζκκεςθσ ελζγχου τθσ
αρμόδιασ Ελλθνικισ ελεγκτικισ
υπθρεςίασ

Ραραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και καταχωρείται
ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο. Αξιολογείται θ
απάντθςθ και θ ζκκεςθ ελζγχου που απεςτάλθ από
τθν Ελλθνικι ελεγκτικι υπθρεςία.

Αρμόδια
Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ Παραλιπτεσ
τθσ
των αποτελεΑρμόδιασ
ςμάτων
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

Διεφκυνςθ
Ελζγχων(Δ.ΕΛ.) Τμιμα ΣΤϋΔιοικθτικισ
Συνεργαςίασ και
Ανταλλαγισ
Ρλθροφοριϊν
ςτον Τομζα του
Φ.Ρ.Α.

-

-

SCAC

OΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

-

Τμιμα ΣΤϋ.

-

-

SCAC

OΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ.

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ.

2

OΧΙ

4 ϊρεσ (για
τθν
αξιολόγθςθ).

3

Τμιμα ΣΤϋ.

-

Τμιμα ΣΤϋ.

Θ αρμόδια
ελεγκτικι
υπθρεςία.

Δελτίο ελζγχου
Αρμόδια
Φ.Ρ.Α.
Ελλθνικι
ενδοκοινοτικϊν
ελεγκτικι
ςυναλλαγϊν,
υπθρεςία
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ςτα πλαίςια τθσ
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
αμοιβαίασ
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
ςυνδρομισ
Δ.Ο.Υ.,
μεταξφ των
Τελωνεία,
κρατϊν - μελϊν
ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.).
τθσ Ε.Ε.

-

Ζκκεςθ ελζγχου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.

Σφνταξθ και αποςτολι απάντθςθσ
προσ τθν αιτοφςα αρχι του άλλου
κράτουσ - μζλουσ.

Σφνταξθ απαντθτικοφ εγγράφου SCAC, ςτο οποίο
περιλαμβάνονται οι πλθροφορίεσ τθσ Ελλθνικισ
ελεγκτικισ υπθρεςίασ, ςε μια από τισ τρεισ (3)
γλϊςςεσ εργαςίασ και αποςτολι μαηί με τα ςχετικά
ζγγραφα ςτθν αιτοφςα αρχι του άλλου κράτουσ –
μζλουσ, μζςω τθσ Κεντρικισ Εφαρμογισ τθσ Ε.
Επιτροπισ (e-FCA) και του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ
Common Communication Network/Common System
Interface (CCN/CSI). Αν κρικεί απαραίτθτο, ηθτείται θ
αποςτολι αναπλθροφόρθςθσ (feedback).
Καταχωρείται ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο για τθν
τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.

Τμιμα ΣΤϋ.

6.

Λιψθ εγγράφου από τθν Ελλθνικι
ελεγκτικι υπθρεςία, με το οποίο
ηθτείται θ υποβολι αιτιματοσ
αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ ι θ
παροχι πλθροφοριϊν ςε άλλο κράτοσ
- μζλοσ.

Λαμβάνεται ζγγραφο από Ελλθνικι ελεγκτικι
υπθρεςία, με το οποίο ηθτείται θ υποβολι αιτιματοσ
αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ/ παροχι
αυκόρμθτθσ πλθροφόρθςθσ/αιτιματοσ διοικθτικισ
κοινοποίθςθσ/ προσ τθν αρμόδια αρχι άλλου
κράτουσ - μζλουσ. Ρρωτοκολλείται και καταχωρείται
ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο για τθν τιρθςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.

7.

Αξιολόγθςθ του αιτιματοσ τθσ
Ελλθνικισ ελεγκτικισ υπθρεςίασ.

Ελζγχεται θ ορκότθτα των ςτοιχείων, αν πλθροφνται
οι προχποκζςεισ υποβολισ, πραγματοποιείται
ζλεγχοσ ςε βάςεισ δεδομζνων, TAXISnet και ELENXIS.

8.

9.

Σφνταξθ εγγράφου SCAC, ςτο οποίο
περιλαμβάνονται οι πλθροφορίεσ και οι ερωτιςεισ
τθσ Ελλθνικισ ελεγκτικισ υπθρεςίασ, ςε μια από τισ
τρεισ (3) γλϊςςεσ εργαςίασ και αποςτολι μαηί με τα
ςχετικά ζγγραφα ςτθν αρμόδια αρχι του άλλου
Σφνταξθ και αποςτολι αιτιματοσ
διοικθτικισ ςυνδρομισ SCAC προσ τθν κράτουσ - μζλουσ, μζςω τθσ Κεντρικισ Εφαρμογισ τθσ
Ε. Επιτροπισ (e-FCA) και του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ
αρμόδια αρχι του άλλου κράτουσ Common Communication Network/Common System
μζλουσ.
Interface (CCN/CSI). Σε περίπτωςθ υποβολισ
αυκόρμθτου αιτιματοσ, αν κρικεί απαραίτθτο,
ηθτείται αποςτολι αναπλθροφόρθςθσ (feedback).
Καταχωρείται ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο για τθν
τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Λαμβάνεται θ απάντθςθ (ζντυπο SCAC) από τθν
Λιψθ απάντθςθσ από τθν αρμόδια
αρμόδια αρχι άλλου κράτουσ - μζλουσ, μζςω τθσ
αρχι του άλλου κράτουσ – μζλουσ,
Κεντρικισ Εφαρμογισ τθσ Ε. Επιτροπισ (e-FCA) και
ςτθν οποία υπεβλικθ το αίτθμα
του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ Common
Communication Network/Common System Interface
διοικθτικισ ςυνδρομισ και
(CCN/CSI). Αξιολογείται θ πλθρότθτα τθσ
αξιολόγθςθ αυτισ.
απάντθςθσ. Ρρωτοκολλείται και καταχωρείται ςτο

-

Αιτοφςα αρχι
του άλλου
κράτουσ μζλουσ.

SCAC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ.

4

Τμιμα ΣΤϋ.

Ελλθνικι
ελεγκτικι
υπθρεςία.

-

«Αίτθμα».

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OΧΙ

1 ϊρα.

0

Τμιμα ΣΤϋ.

Ελλθνικι
ελεγκτικι
υπθρεςία.

-

-

-

-

-

4 ϊρεσ.

6

Τμιμα ΣΤϋ.

-

Αρμόδια αρχι
του άλλου
κράτουσ μζλουσ.

SCAC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ.

7

Τμιμα ΣΤϋ.

Αρμόδια
αρχι του
άλλου
κράτουσ μζλουσ.

-

SCAC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4 ϊρεσ.

8
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θλεκτρονικό πρωτόκολλο για τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων.

10.

Μετάφραςθ απάντθςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ του
άλλου κράτουσ - μζλουσ και ςφνταξθ του
απαντθτικοφ εγγράφου. Αποςτολι μζςω Livelink του
Σφνταξθ απαντθτικοφ εγγράφου προσ απαντθτικοφ εγγράφου και των ςχετικϊν
τθν αιτοφςα Ελλθνικι ελεγκτικι
παραςτατικϊν ςτθν αιτοφςα Ελλθνικι ελεγκτικι
υπθρεςία.
υπθρεςία και καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό
πρωτόκολλο για τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Αν κρικεί απαραίτθτο, ηθτείται θ αποςτολι
αναπλθροφόρθςθσ (feedback).

Τμιμα ΣΤϋ.

-

Αιτοφςα
ελλθνικι
ελεγκτικι
υπθρεςία.

Απαντθτικό
ζγγραφο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

φνολο
Χρόνου

1 θμζρα.

9

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να
κακοριςτεί, δεδομζνου ότι
διαφοροποιείται και
εξαρτάται από τον βακμό
δυςκολίασ τθσ κάκε
ελεγχόμενθσ υπόκεςθσ, που
αφορά ςτο ςχετικό αίτθμα
αμοιβαίασ διοικθτικισ
ςυνδρομισ για τον ζλεγχο
των ενδοκοινοτικϊν
ςυναλλαγϊν.
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2.2 Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ κοινοτικϊν Αρικμϊν Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)/Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.), κατόπιν γραπτοφ ι και τθλεφωνικοφ αιτιματοσ ελλθνικϊν
επιχειριςεων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ κοινοτικϊν Αρικμϊν Φορολογικοφ Μθτρϊου
(Α.Φ.Μ.)/Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), κατόπιν γραπτοφ ι και
τθλεφωνικοφ αιτιματοσ ελλθνικϊν επιχειριςεων.

ΚΟΠΟ:

Αποςτολι επιβεβαιϊςεων εγκυρότθτασ κοινοτικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α. από το
ςφςτθμα VIES ςε Ελλθνικζσ επιχειριςεισ, κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ τουσ και
τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ εγκυρότθτασ κοινοτικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α. από το
ςφςτθμα VIES ςε Ελλθνικζσ επιχειριςεισ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ να επαλθκεφςουν ότι ο
ςυναλλαςςόμενόσ τουσ από το άλλο κράτοσ - μζλοσ διακζτει ζγκυρο
Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α ςτο ςφςτθμα VIES, προκειμζνου να δικαιολογιςει τθν απαλλαγι
από Φ.Ρ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ παροφςα διαδικαςία αφορά ςτθν αποςτολι επιβεβαιϊςεων εγκυρότθτασ
κοινοτικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α., από το ςφςτθμα VIES, ςε Ελλθνικζσ επιχειριςεισ,
κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ τουσ και τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ εγκυρότθτασ
κοινοτικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α. από το ςφςτθμα VIES ςε Ελλθνικζσ επιχειριςεισ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 904/2010 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2010 για τθ
διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
2) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2018/1541 του Συμβουλίου τθσ 2ασ Οκτωβρίου 2018 για
τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (Ε.Ε.) αρικ. 904/2010 και (Ε.Ε.)
2017/2454, ςχετικά με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον
τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
3) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει ,
4) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
5) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ»,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

1.

Λιψθ αιτιματοσ
Ελλθνικισ επιχείρθςθσ,
μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, για τθν
αποςτολι επιβεβαίωςθσ
εγκυρότθτασ κοινοτικοφ
Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α..

Λαμβάνεται αίτθμα Ελλθνικισ επιχείρθςθσ, μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, για τθν αποςτολι
επιβεβαίωςθσ εγκυρότθτασ κοινοτικοφ Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α.,
ςε ςυνδυαςμό με τθν επωνυμία του, ςτο ςφςτθμα
VIES επιχείρθςθσ κράτουσ – μζλουσ, το οποίο δεν
παρζχει τα ςτοιχεία αυτά ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
καταχωρείται ςτο ςχετικό θλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα ΣΤϋΔιοικθτικισ
Συνεργαςίασ και
Ανταλλαγισ
Ρλθροφοριϊν ςτον
Τομζα του Φ.Ρ.Α.

-

2.

Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ
VIES - πεδίο «ξζνο
μθτρϊο».

Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ςτο ςφςτθμα VIES, από το
πεδίο «Ξζνο μθτρϊο», μζςω τθσ επιλογισ «Τρζχοντα
ςτοιχεία».

Τμιμα ΣΤϋ.

Γενικι
Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.).

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

-

Αίτθμα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

-

-

-

-

-

-

30 λεπτά.

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5 λεπτά.

-

3.

Σφνταξθ απαντθτικοφ
εγγράφου και αποςτολι
του ςτθν αιτοφςα
Ελλθνικι επιχείρθςθ,
μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.

Συντάςςεται το απαντθτικό ζγγραφο και αποςτζλλεται
ςτθν αιτοφςα Ελλθνικι επιχείρθςθ που υπζβαλε το
αίτθμα, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Τμιμα ΣΤϋ.

-

Αιτοφςα
Ελλθνικι
επιχείρθςθ.

Ζλεγχοσ
εγκυρότθτασ
κοινοτικοφ
Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α.
επιχειριςεων τθσ
Ε.Ε., ςε
ςυνδυαςμό με
τθν επαλικευςθ
τθσ επωνυμίασ
τουσ.

4.

Τθλεφωνικι
επιβεβαίωςθ
εγκυρότθτασ κοινοτικϊν
Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α. από το
ςφςτθμα VIES ςε
Ελλθνικζσ επιχειριςεισ.

Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ςτο ςφςτθμα VIES, από το
πεδίο «Ξζνο μθτρϊο», μζςω τθσ επιλογισ «Τρζχοντα
ςτοιχεία» και ακολοφκωσ ενθμερϊνεται τθλεφωνικά
θ Ελλθνικι επιχείρθςθ ςχετικά με τθν εγκυρότθτα του
Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α. τθσ κοινοτικισ επιχείρθςθσ ςτο
ςφςτθμα VIES.

Τμιμα ΣΤϋ.

-

Αιτοφςα
Ελλθνικι
επιχείρθςθ.

Τθλεφωνικό
αίτθμα.

φνολο Χρόνου

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ δεν
μπορεί να κακοριςτεί, δεδομζνου ότι εξαρτάται από το
πλικοσ των κοινοτικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Ρ.Α., που
περιλαμβάνονται ςτο εκάςτοτε αίτθμα, για τουσ οποίουσ
ηθτείται ο ζλεγχοσ εγκυρότθτάσ τουσ για τθ διενζργεια των
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν, κακϊσ και από το πλικοσ των
λαμβανόμενων τθλεφωνθμάτων.
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2.3 φνταξθ εκκζςεων ελζγχου και ζκδοςθ καταλογιςτικϊν πράξεων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ (Φ.Ε.Υ.):
Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Σφνταξθ εκκζςεων ελζγχου και ζκδοςθ καταλογιςτικϊν
πράξεων.

ΚΟΠΟ:

Ζλεγχοσ ορκισ εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Εντοπιςμόσ τθσ φοροδιαφυγισ και ςυμμόρφωςθ με τθν
κείμενθ νομοκεςία.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» :
α) άρκρο 23 «Εξουςίεσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ» και
β) άρκρο 26 «Επιλογι υποκζςεων προσ ζλεγχο»,
2) αρικ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (Βϋ2873) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ του αρικμοφ
φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2016», αρικ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28-122016 (Βϋ4270) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων “Κακοριςμόσ του αρικμοφ
φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2017”, αρικ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/2212-2017 (Β’ 4640) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. “Κακοριςμόσ του αρικμοφ φορολογικϊν
ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2018”, αρικ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β’ 6211)
απόφαςθ του ιδίου «Κακοριςμόσ του αρικμοφ φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το
ζτοσ 2019», αρικ. Α.1476/20-12-2019(Βϋ4907) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ του
αρικμοφ φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2020» και τθν υπό ςτοιχεία
Α.1288/24-12-2020 (Βϋ5790) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ του αρικμοφ
φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2021», όπωσ ιςχφουν,
3) αρικ. Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013/ 11-06-2013 «Διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο του Θλεκτρονικοφ
φακζλου» και Δ15Α 1114418 ΕΞ 2013/17-07-2013 «Διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο του
θλεκτρονικοφ φακζλου», ζγγραφα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ,
4) α) ν. 4172/2013 (Αϋ167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
β) ν. 2238/1994 (Αϋ151) «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ»,
γ) ν. 2859/2000 (Αϋ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
δ) ν. 4093/2012 (Αϋ222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013-2016»,
ε) ν. 4308/2014 (Αϋ251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ»,
ςτ) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
η) ν. 2523/1997 (Αϋ179) «Διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθ φορολογικι νομοκεςία και άλλεσ
διατάξεισ»,
θ) ν. 4755/1930 (Αϋ198) «Ρερί κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου»,
κ) ν. 2459/1997 (Αϋ17) «Κατάργθςθ φορολογικϊν απαλλαγϊν και άλλεσ διατάξεισ»,
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ Φορολογικι Διοίκθςθ ζχει τθν εξουςία να επαλθκεφει, να
ελζγχει και να διαςταυρϊνει τθν εκπλιρωςθ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του φορολογουμζνου, τθν ακρίβεια
των φορολογικϊν δθλϊςεων που υποβάλλονται ςε αυτιν και
να επιβεβαιϊνει τον υπολογιςμό και τθν καταβολι του
οφειλόμενου φόρου, διενεργϊντασ ζλεγχο ςε ζγγραφα,
λογιςτικά ςτοιχεία και ςτοιχεία γνωςτοποιιςεων και
παρόμοιεσ
πλθροφορίεσ,
κζτοντασ
ερωτιςεισ
ςτον
φορολογοφμενο και ςε τρίτα πρόςωπα, ερευνϊντασ
εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ
που ορίηει θ νομοκεςία και χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ, οι
οποίεσ προβλζπονται ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ
(ν. 4174/2013- Αϋ 170).
Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ Φορολογικι Διοίκθςθ επιλζγει τισ
προσ ζλεγχο υποκζςεισ και προβαίνει ςτθ ςφνταξθ ςχετικϊν
εκκζςεων ελζγχου και τθν ζκδοςθ καταλογιςτικϊν πράξεων
ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα βιματα.

ι) ν. 3634/2008 (Αϋ9) «Κατάργθςθ φόρου κλθρονομιϊν και γονικϊν παροχϊν-Απαλλαγι πρϊτθσ
κατοικίασ-Ενιαίο τζλοσ ακινιτων - Αντιμετϊπιςθ λακρεμπορίου καυςίμων και άλλεσ διατάξεισ»,
ια) ν. 3842/2010 (Αϋ58) «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ
και άλλεσ διατάξεισ»,
ιβ) ν. 4223/2013 (Αϋ287) «Ενιαίοσ Φόροσ Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων και άλλεσ διατάξεισ»,
ιγ) ν. 4337/2015 (Αϋ129) «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων»,
ιδ) ν. 4557/2018 (Αϋ139) «Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ (ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2015/849/Ε.Ε.)
και άλλεσ διατάξεισ»,
ιε) ν. 3932/2011 (Αϋ49) «Σφςταςθ Αρχισ Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από
Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ»,
ιςτ) ν. 4446/2016 (Α’240) «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ,
Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ»,
ιη) ν. 4509/2017 (Α’201) «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ
ι διανοθτικισ διαταραχισ και άλλεσ διατάξεισ»,
ιθ) ν. 4512/2018 (Α’5) «υκμίςεισ για τθν εφαρμογι των Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του
Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Ρροςαρμογισ και άλλεσ διατάξεισ»,
ικ) π.δ. 186/1992 (Αϋ84) «Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων» κ.λπ.
5) Αποφάςεισ / Εγκφκλιοι :
α) αρικ. ΥΡΟΙΚ 1021681/1120/ΔΕ-Α/ΡΟΛ 1037/01-03-2005 (Βϋ302) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν, «Ζλεγχοσ εκκρεμϊν φορολογικϊν υποκζςεων επιτθδευματιϊν και
βεβαίωςθ και καταβολι των φόρων» (μόνο όςον αφορά τισ ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ),
β) ΡΟΛ 1159/22-07-2011 (Βϋ1657) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 82 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
(ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετιςιο Ριςτοποιθτικό που κα εκδίδεται από Νόμιμουσ Ελεγκτζσ ι
ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμζνα ςτο δθμόςιο Μθτρϊο του ν. 3693/2008 (Αϋ174)»,
γ) ΡΟΛ 1038/03-02-2012 (Βϋ431) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρρόγραμμα
ελζγχου επιχειριςεων που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ του Κ.Β.Σ. και κλείνουν ιςολογιςμό από
30/6/2011 και μετά»,
δ ) ΡΟΛ 1124/18-06-2015(Βϋ1196) απόφαςθ τθσ του Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ των διατάξεων του
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Σε κάκε επιλεγμζνθ υπόκεςθ προσ ζλεγχο.

άρκρου 65Α του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ ν. 4174/2013 (Αϋ170) ςχετικά με το Ετιςιο
Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από Νόμιμουσ Ελεκτζσ και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμζνα ςτο
δθμόςιο Μθτρϊο του ν. 3693/2008 Α’ 174), όπωσ ιςχφει»,
ε) ΡΟΛ 1036/2017 (Βϋ1023) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ρρόγραμμα ελζγχου επιχειριςεων,
που τθροφν διπλογραφικά βιβλία
του ν. 4308/2014 ( ΦΕΚ Αϋ251), για φορολογικά ζτθ που
αρχίηουν από 1θσ Ιανουαρίου 2014»,
ςτ) Α. 1293/3-07-2019 (Βϋ3085) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ρρόγραμμα ελζγχου προςϊπων
που τθροφν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014
και μετά» κ.λπ., κατά περίπτωςθ,
η) ΡΟΛ 1142/15-09-2016 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του νζου Κεφαλαίου Δωδζκατου
«ΕΓΚΛΘΜΑΤΑ ΦΟΟΔΙΑΦΥΓΘΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΩΣΕΙΣ» (άρκρα 66-71) του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ
Φορολογικισ Διαδικαςίασ – Κ.Φ.Δ.), όπωσ αυτό προςτζκθκε ςτον Κ.Φ.Δ., με το άρκρο 8 του ν.
4337/2015(Αϋ129/17-10-2015)»,
θ).αρικ. ΟΔΕΛ Θ 1128719 ΕΞ2020/2.11.2020 Οδθγία του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κοινοποίθςθ τθσ αρικ.
Α.1103/6.5.2020 (1919Bϋ/19.5.2020) Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Σροποποίθςθ και
ςυμπλιρωςθ τθσ ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/16.1.2014), όπωσ ιςχφει, ςχετικά
με τθν επιβολι προλθπτικών ι διαςφαλιςτικών του δθμοςίου ςυμφζροντοσ μζτρων άμεςου και
επείγοντοσ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 46 του
ν.4174/2013» και παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ»
κ) ΡΟΛ 1209/20.12.2017 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν οδθγιϊν
ςχετικά με τθν υποβολι μθνυτιριων αναφορϊν για τα εγκλιματα φοροδιαφυγισ ςτθ φορολογία
ειςοδιματοσ»,
ι) Ε.2045/19.03.2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Διευκρινίςεισ αναφορικά με τθν εφαρμογι
των διατάξεων του άρκρου 66 του ν.4174/2013 ςτα τζλθ χαρτοςιμου»,
ια) ΔΕΛΓ ΡΟΛ 1049/24-02-2012 εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Υποβολι
μθνυτθρίων αναφορϊν και αναφορϊν του ν.2331/1995 και του ν.3691/2008, όπωσ ιςχφει»,
ιβ) ΡΟΛ 1180/16-07-2014 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.
3691/2008( Αϋ166) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 68 του ν.4174/2013(Αϋ170)»,
ιγ) ΡΟΛ 1214/22-12-2017 (Βϋ4618 και 4867) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ και κάκε αναγκαίου κζματοσ, για τθν εφαρμογι των παραγράφων 1 ζωσ 3 του άρκρου
49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α’) ωσ προσ τθν επιβολι τθσ επιεικζςτερθσ κφρωςθσ για
φορολογικζσ παραβάςεισ»,
ιδ) ΡΟΛ 1012/22-01-2018 ( Βϋ126) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ ηθτθμάτων
προκεςμιϊν, καταβολισ, αρμοδιοτιτων και κάκε αναγκαίου κζματοσ για τθν εφαρμογι τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 398 του ν. 4512/2018 (Α’5), ωσ προσ τθν μείωςθ των προςτίμων ι των
πρόςκετων φόρων»,
ιε) ΡΟΛ 1003/03-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΗΚ446ΜΡ3Η-ΡΘΨ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι
οδθγιϊν αναφορικά με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρκρου 49 του ν. 4509/2017
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(ΦΕΚ Α’/201/22-12-2017) ωσ προσ τθν επιβολι τθσ επιεικζςτερθσ κφρωςθσ κατά τθν ζκδοςθ
πράξεων διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου»,
ιςτ) ΡΟΛ 1019/02-02-2018 (ΑΔΑ: ΟΛ3346ΜΡ2Η-ΔΙΝ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Κοινοποίθςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου2 του άρκρου 398 του ν. 4512/2018(Αϋ5), με τισ
οποίεσ προςτζκθκε παράγραφοσ 50 ςτο άρκρο 72 του ν. 4174/2013 (Αϋ170)»,
ιη) ΡΟΛ 1073/17-04-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΡΓ46ΜΡ3Η-6ΒΚ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν κοινοποίθςθ των εντολϊν ελζγχου για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων
397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’5) αναφορικά με τθν τροποποίθςθ των άρκρων 18, 19 και
72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ - Κ.Φ.Δ., Αϋ170 )»,
ιθ) ΡΟΛ 1119/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΟΘ46ΜΡ3Η-2ΦΗ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’5) και του άρκρου
49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α’201) αναφορικά με τθν τροποποίθςθ των άρκρων 18, 19 και
72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ - Κ.Φ.Δ., Αϋ170)»,
ικ) Ε.2161 εγκφκλιοσ «Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 5, 9, 13, 14, 15, 20, 29 και 32 του ν.
4816/2021 (Αϋ 118) «Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ - Τροποποίθςθ του ν. 4557/2018 Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
23θσ Οκτωβρίου 2018, ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ μζςω του ποινικοφ δικαίου, επιτάχυνςθ τθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ
επείγουςεσ διατάξεισ.» και
κ) εγκφκλιοσ Ε.2038 « Αποςτολι αναφορϊν ςτθν Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ του άρκρου 47 του ν.4557/2018 (Αϋ139)
«Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2015/849/ΕΕ) και άλλεσ διατάξεισ»
6) Αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν:
α) αρικ. ΔΕΛ Α 1198414 ΕΞ 2013/ 30-12-2013 (Β' 3367) «Τφποσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου»,
β) αρικ. ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ 2013 / 31-12-2013 (Β' 3366) «Αποτελζςματα φορολογικοφ ελζγχου»,
γ) αρικ. ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014/25-02-2014 (Βϋ 550) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ Φ.Ρ.Α.» και θ αρικ. ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017/12-04-2017 (Β' 1606) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ Οριςτικισ Ρράξθσ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ ΦΡΑ και Ρράξθσ
Επιβολισ Ρροςτίμου»,
7) Aποφάςεισ που αφοροφν ςτον τφπο οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ Φόρου
Ειςοδιματοσ, κατά περίπτωςθ:
α) του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν:
αα) ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 2014/01-04-2014 (Βϋ873) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τραπεηικζσ και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ που δεν
εφαρμόηουν τα Δ.Λ.Ρ. για ειςοδιματα που απζκτθςαν μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2013»,
ββ) ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 2014/01-04-2014( Βϋ873) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
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προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 101 του ν.
2238/1994 (Αϋ 151) που δεν εφαρμόηουν τα Δ.Λ.Ρ. για ειςοδιματα που απζκτθςαν μζχρι και το
οικονομικό ζτοσ 2014 (εκτόσ από τραπεηικζσ και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ για ειςοδιματα που
απζκτθςαν μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2013)»,
γγ) ΔΕΛ Α 1055543 ΕΞ 2014/01-04-2014 (Βϋ874) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τραπεηικζσ και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ που
εφαρμόηουν τα Δ.Λ.Ρ. για ειςοδιματα που απζκτθςαν μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2013»,
δδ) ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014/01-04-2014 (Βϋ874) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 101
του ν. 2238/1994 (Αϋ 151) που εφαρμόηουν τα Δ.Λ.Ρ. για ειςοδιματα που απζκτθςαν μζχρι και
το οικονομικό ζτοσ 2014 (εκτόσ από τραπεηικζσ και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ για ειςοδιματα
που απζκτθςαν μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2013),
εε) ΔΕΛ Α 1055436 ΕΞ 2014/01-04-2014 (Βϋ874) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 101
του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Αϋ)»,
ςτςτ) ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014/27-03-2014 (Βϋ812) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ (για φυςικά πρόςωπα), για πράξεισ που αφοροφν χριςεισ
ωσ τθν 31-12-2013»,
ηη) ΔΕΛ Α 1053222 ΕΞ 2014/27-03-2014 (Βϋ812) «Τφποσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ για τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.
2238/1994 (Αϋ 151), για πράξεισ που αφοροφν χριςεισ ωσ τθν 31-12-2013»,
β) του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.):
αα) ΡΟΛ 1197/06-12-2017 (Β’ 4385/2017 & Β’ 437/2018) «Τφποσ Οριςτικισ Ρράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ και πράξθσ προςτίμου για φυςικά πρόςωπα, που αφοροφν
φορολογικά ζτθ 2014 και επόμενα»,
ββ) ΡΟΛ 1198/06-12-2017 (Β’ 4385/2017 & Β’ 4726/2017) «Τφποσ Οριςτικισ Ρράξθσ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ και πράξθσ επιβολισ προςτίμου (για νομικά πρόςωπα νομικζσ οντότθτεσ) που αφοροφν φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από 1/1/2014 και μετά»,
8) ΡΟΛ 1030/15-02-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΟ46ΜΡ3Η–ΛΜΟ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι
διευκρινίςεων αναφορικά με τθν ζκδοςθ καταλογιςτικϊν πράξεων φόρων ι προςτίμων ςε βάροσ
πτωχϊν για παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ»,
9) ΡΟΛ 1282/31-12-2013 (Βϋ54/16-01-2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Ρρολθπτικά ι διαςφαλιςτικά του δθμοςίου ςυμφζροντοσ μζτρα
άμεςου και επείγοντοσ χαρακτιρα ςε περίπτωςθ φοροδιαφυγισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 εξειδίκευςθ των προςϊπων ςε βάροσ των
οποίων αυτά επιβάλλονται, κακοριςμόσ των περιπτϊςεων ολικισ ι μερικισ άρςθσ των μζτρων και
μθ εφαρμογισ αυτϊν, προςδιοριςμόσ χρόνου διατιρθςισ τουσ και άλλων ειδικότερων κεμάτων»,
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν αρικ. ΡΟΛ 1038/30-01-2015 (Βϋ239) όμοια
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και τθν αρικ. Α.1103/6.5.2020 (1919Bϋ)

41

Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.»
10) ΡΟΛ 1255/27-11-2015 (ΑΔΕ: 6Ε9ΚΘ-7ΚΚ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων των άρκρων 3 και 7
του ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/ Αϋ/17-10-2015) και του άρκρου 51 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/ Αϋ/0911-2015) ςχετικά με τθν επιβολι προλθπτικϊν ι διαςφαλιςτικϊν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ
μζτρων άμεςου και επείγοντοσ χαρακτιρα»,
11) αρικ. ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017/20-12-2017 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Διευκρινίςεισ
αναφορικά με τθν επιβολι των προλθπτικϊν ι διαςφαλιςτικϊν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ μζτρων
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), ςτισ περιπτϊςεισ τελϊν χαρτοςιμου»,
12) ΡΟΛ 1204/29-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΩΟΘ-5ΧΘ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
«Κοινοποίθςθ διατάξεων του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/ Αϋ/22-12-2016) Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ,
Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ – Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ
παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ
διατάξεισ»,
13) αρικ. ΔΕΛ Β 1168052 ΕΞ 2015/30-12-2015 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 22 τθσ από 24-12-2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου ςχετικά με τθν επιβολι προλθπτικϊν ι διαςφαλιςτικϊν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ
μζτρων άμεςου και επείγοντοσ χαρακτιρα και του άρκρου 65 του ν.4356/2015»,
14) αρικ. ΟΔΕΛ Β 1106081 ΕΞ 2019/24-7-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ρροςζλευςθ
Φορολογουμζνων ςτα Τμιματα Ελζγχου των Δ.Ο.Υ., ςτα Ελεγκτικά Κζντρα, ςτισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και ςτθν
Δ.Ε.Δ. »,
15) αρικ. ΔΕΛ Ε 1050451 ΕΞ 2015 /17-04-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Γνωςτοποίθςθ
ανάρτθςθσ εγχειριδίου του Ο.Ο.Σ.Α. με κζμα τθν ενθμζρωςθ εφοριακϊν και φορολογικϊν ελεγκτϊν
για τθν δωροδοκία και τθν διαφκορά»,
16) Σχζςεισ Δθμοςίων Υπαλλιλων και Ρολιτϊν: Οδθγόσ ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ, του
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ακινα 2012,
17) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν.
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
18) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει και
19) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι
Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Επιλογι υπόκεςθσ προσ
ζλεγχο.

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Αα) Συγκζντρωςθ δεδομζνων από
εςωτερικζσ-εξωτερικζσ πθγζσ.
β) Οι προσ ζλεγχο υποκζςεισ επιλζγονται
με βάςθ κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου,
ςτοιχεία από εςωτερικζσ και εξωτερικζσ
πθγζσ πλθροφόρθςθσ ι με βάςθ άλλα
κριτιρια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 26 του ν.4174/2013 (Α’170).

Διεφκυνςθ Ελζγχων
Τμιματα :
- Βϋ Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Ελζγχου
Μεγάλων Επιχειριςεων,
- Γϋ Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Ελζγχου
Φυςικϊν Ρροςϊπων
Μεγάλου Ρλοφτου,
- Δϋ Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Ελζγχου
Μεςαίων και Μικρϊν
Επιχειριςεων και
Φυςικϊν Ρροςϊπων,
- Ηϋ Ρροτεραιοποίθςθσ
Υποκζςεων Ελζγχου και
Ανίχνευςθσ Τάςεων
Ραραβατικότθτασ,
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ και
Αναφορϊν και
Φορολογικι Ελεγκτικι
Υπθρεςία (Φ.Ε.Υ.).

Β) Ειςιγθςθ από τισ Φ.Ε.Υ. μζςω
ειςαγωγισ τουσ ςτο ELENXIS και ζγκριςθ
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ(Γ.Δ.Φ.Δ.).

Αρμόδια Φ.Ε.Υ.

Εμπλεκόμε
νεσ
Εξωτερικζσ
τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ελεγκτικισ
Υπθρεςίασ
Φορολογικι
Ελεγκτικι
Υπθρεςία
(Φ.Ε.Υ.).

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

-

Ζντυπθ

ΟΧΙ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

Διενζργεια
Risk
Analysis με
προκακοριςμζνα
κριτιρια ι
με βάςθ
άλλα
κριτιρια.

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

-

Φπαρξθ
δεδομζνων
για τθ
διενζργεια
ανάλυςθσ
κινδφνου.
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2.

Ζκδοςθ εντολισ
ελζγχου.

3.

Κοινοποίθςθ τθσ
εντολισ ελζγχου.

4.

Συγκρότθςθ και μελζτθ
του φακζλου τθσ
υπόκεςθσ.

Θ εντολι ελζγχου εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Ελεγκτικισ
Αρχισ μζςω του Ο.Ρ.Σ. ELENXIS.

α) Ο οριηόμενοσ ελεγκτισ κοινοποιεί,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5
του ν.4174/2013 (Α’ 170), ςτον
ελεγχόμενο φορολογοφμενο αντίγραφο
τθσ εντολισ ελζγχου εντόσ 5 θμερϊν από
τθν ζκδοςθ τθσ ΡΟΛ 1073/2018.
β) Σε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ επιςτολισ
αποςτζλλει ταχυδρομικά τθν εντολι
ελζγχου.
γ) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
αιτιολογείται ειδικά από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Ελεγκτικισ Υπθρεςίασ θ
μθ τιρθςθ τθσ προκεςμίασ των 5 θμερϊν.
δ) Ο ελεγκτισ καταχωρεί ςτο ςφςτθμα
ELENXIS τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ εντολισ ελζγχου ι τθσ αποςτολισ με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι τθσ ειδικισ
αιτιολογίασ.
Ο ελεγκτισ, ςτο όνομα του οποίου ζχει
εκδοκεί θ εντολι ελζγχου, διενεργεί
ζρευνα, με χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων
TAXIS & ELENXIS, προκειμζνου να
ςυλλζξει τισ πρϊτεσ πλθροφορίεσ για τον
φορολογοφμενο, αποςτζλλει ζγγραφα για
τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν
(υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ και λοιπά
ςτοιχεία ανά αντικείμενο ελζγχου) από
λοιπζσ Υπθρεςίεσ εντόσ και εκτόσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Ελεγκτικισ Υπθρεςίασ
(Φ.Ε.Υ.).

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Ελζγχου/ων και
οι Ελεγκτζσ τθσ
Φ.Ε.Υ. που
ορίηονται ςτθν
εντολι ελζγχου.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Ο ελεγχόμενοσ
φορολογοφμενοσ.

Εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

Τμιμα Ελζγχου/ων.

ΝΑΙ

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

Μόνο ωσ
πλθροφοριακό
δεδομζνο
ςτθν
εφαρμογι
ELENXIS.

ΝΑΙ

15 λεπτά.

1

Ζωσ 1
θμζρα.

2

1 ζωσ 2
θμζρεσ.

3
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5.

Ζναρξθ ελεγκτικϊν
επαλθκεφςεων και,
όπου απαιτείται,
κοινοποίθςθ Αιτιματοσ
Ραροχισ Ρλθροφοριϊν.

6.

Ενθμζρωςθ εφαρμογισ
ELENXIS.

7.

8.

Διενζργεια ελεγκτικϊν
επαλθκεφςεων,
ςφμφωνα με το
πρόγραμμα ελζγχου,
όπωσ αυτό ορίηεται από
το περιεχόμενο των
οικείων ΡΟΛ
διενζργειασ ελζγχου
(ΡΟΛ 1037/2005, μόνο,
όςον αφορά ςτισ
ελεγκτικζσ
επαλθκεφςεισ,
ΡΟΛ 1159/2011,
ΡΟΛ 1038/2012,
ΡΟΛ 1050/2014,
ΡΟΛ 1124/2015,
ΡΟΛ 1036/2017,
A.1293/2019)
και εν γζνει των οικείων
φορολογικϊν
διατάξεων.
Σφνταξθ Ειδικισ ζκκεςθσ
ελζγχου τθσ παρ. 5 του

Ο ελεγκτισ αποκτά πρόςβαςθ ςτα βιβλία
και ςτοιχεία του ελεγχομζνου με
εφαρμογι των άρκρων 24 & 25 του
ν.4174/2013 (Αϋ170) και, όπου
απαιτείται, κοινοποιεί Αίτθμα Ραροχισ
Ρλθροφοριϊν του άρκρου 14 του ν.
4174/2013 (Αϋ170), με το οποίο τον καλεί,
εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από
τθν επομζνθ τθσ λιψθσ του αιτιματοσ
αυτοφ, να κζςει ςτθν διάκεςθ του
ελζγχου οποιοδιποτε ςτοιχείο που
αφορά ςτον ζλεγχο.
Ο ελεγκτισ αλλάηει τθν κατάςταςθ τθσ
ελεγχόμενθσ υπόκεςθσ ςτο ςφςτθμα
ELENXIS από «Σε Ανάκεςθ» ςε «Σε
Διενζργεια».
α) Επεξεργαςία λογιςτικϊν &
φορολογικϊν δεδομζνων με χριςθ
θλεκτρονικϊν εργαλείων (π.χ. SESAM,
κ.λπ.).
β) Επεξεργαςία ςτοιχείων από βάςεισ
δεδομζνων που διακζτει ι ζχει
πρόςβαςθ θ Υπθρεςία (π.χ. ELENXIS,
TAXIS, V.I.E.S., TRANSFER PRICING
ANALYSIS, Ειδικό Λογιςμικό
Ρροςαφξθςθσ Ρεριουςίασ, Σφςτθμα
Μθτρϊων Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν και
Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν (Σ.Μ.Τ.Λ. &
Λ.Ρ.), κ.λπ.).

Αίτθμα
Ραροχισ
Ρλθροφοριϊν.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

4

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Ο ελεγχόμενοσ
φορολογοφμενοσ.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

-

OXI

NAI

NAI

5 λεπτά.

4

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

-

-

-

-

1 ζωσ 2
μινεσ.

6

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Το
ελεγχόμενο/α

Ειδικι
Ζκκεςθ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1 ζωσ 3
θμζρεσ

5

γ) Λοιπά ςτοιχεία που ςυλλζγονται από
τον ελεγχόμενο φορολογοφμενο.

Εφόςον θ Φορολογικι Διοίκθςθ
διαπιςτϊνει μθ απόδοςθ, ανακριβι
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άρκρου 46 του ν. 4174/
2013 (Αϋ170), για τθν
επιβολι προλθπτικϊν ι
διαςφαλιςτικϊν του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ
μζτρων άμεςου και
επείγοντοσ χαρακτιρα.

απόδοςθ, ςυμψθφιςμό, ζκπτωςθ ι
διακράτθςθ Φ.Ρ.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου
αςφαλίςτρων, παρακρατοφμενων,
επιρριπτόμενων φόρων, τελϊν και
ειςφορϊν, με ςκοπό τθ μθ πλθρωμι
ςυνολικά ςτο Δθμόςιο ποςοφ πάνω από
εκατόν πενιντα χιλιάδεσ (150.000) ευρϊ,
κακϊσ και είςπραξθ επιςτροφισ των
παραπάνω φόρων κατόπιν
παραπλάνθςθσ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ, ςυντάςςεται Ειδικι ζκκεςθ
ελζγχου που αφορά ςτθν λιψθ
προλθπτικϊν ι διαςφαλιςτικϊν του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ μζτρων άμεςου
και επείγοντοσ χαρακτιρα, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6
του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 (Αϋ170)
(ςχετ. οι ΡΟΛ 1282/2013 & 1038/2015 &
1255/2015), & Α.1103/2020 όπωσ ιςχφει,
θ οποία υπογράφεται και
ςυνυπογράφεται από τα όργανα που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 65 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-072017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με
εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει.

πρόςωπο/α
(φορολογοφμενοσ/οι)
και τα
πρόςωπα του
άρκρου 2 τθσ
ΡΟΛ 1282/2013
(Βϋ54).

Ελζγχου τθσ
παρ. 5 του
άρκρου 46
του ν. 4174 /
2013 (Αϋ170).

(Ενδεικτικόσ
χρόνοσ που
εξαρτάται
από τα
πραγματικά
περιςτατικά).
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9.

Σφνταξθ Ρράξθσ
Διαςφάλιςθσ των
ςυμφερόντων του
Δθμοςίου τθσ παρ. 1
του άρκρου 4
τθσ ΡΟΛ 1282/2013.

Σε ςυνζχεια τθσ ςφνταξθσ τθσ Ειδικισ
Ζκκεςθσ Ελζγχου ςυντάςςεται θ Ρράξθ
Διαςφάλιςθσ, θ οποία υπογράφεται από
τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Φ.Ε.Υ.
που διενεργεί τον ζλεγχο.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

10.

Ενθμζρωςθ του
ελεγχόμενου επί των
διαπιςτϊςεων του
ελζγχου.

Κοινοποίθςθ τθσ Ρράξθσ Διαςφάλιςθσ
μαηί με τθν Ειδικι Ζκκεςθ Ελζγχου τθσ
παρ.5 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013
(Α’ 170).

Τμιμα Ελζγχου/ων.

11.

Κλιςθ προσ
επιγενόμενθ ακρόαςθ.

Ταυτόχρονα ι εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από
τθν εφαρμογι των μζτρων επιδίδεται με

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ
-Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και
Δανείων
(Τ.Ρ.&Δ.)
Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.)Διεφκυνςθ
Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)
Πλεσ οι
φορολογικζσ
αρχζσ
Θ ελεγχόμενθ
επιχείρθςθ
- πρόςωπο/α
και πρόςωπα
του άρκρου 2
τθσ ΡΟΛ
1282/2013.

Ρράξθ
Διαςφάλιςθσ
των ςυμφερόντων του
Δθμοςίου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

Θ ελεγχόμενθ
επιχείρθςθ και
τα πρόςωπα
του άρκρου 2
τθσ ΡΟΛ
1282/2013.

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

Το
ελεγχόμενο/α
πρόςωπο/α

Κλιςθ προσ
επιγενόμενθ
ακρόαςθ του

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1 ζωσ 2
θμζρεσ
(Ενδεικτικόσ
χρόνοσ που
εξαρτάται
από τα
πραγματικά
περιςτατικά).

1 ζωσ 3
θμζρεσ
(Ενδεικτικόσ
χρόνοσ που
εξαρτάται
από τα
πραγματικά
περιςτατικά).
1 θμζρα
(Ενδεικτικόσ

8

8 και 9

10
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12.

13.

Σφνταξθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου
και των προςωρινϊν
διορκωτικϊν
προςδιοριςμϊν φόρου
και προςωρινϊν
προςδιοριςμϊν
προςτίμου.

Ενθμζρωςθ εφαρμογισ
ELENXIS.

απόδειξθ ςτον παραβάτθ και ςτα
πρόςωπα τθσ παραγράφου 6 του άρκρου
46 του ν. 4174/2013, όπωσ εξειδικεφονται
με το άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ 1282/2013, κλιςθ
προσ επιγενόμενθ ακρόαςθ για τισ
διαπιςτϊςεισ που καταγράφθκαν ςτθν
Ειδικι Ζκκεςθ Ελζγχου.
α) Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ τθσ
φορολογθτζασ φλθσ μεταξφ των
υποβλθκζντων δθλϊςεων και των
ευρθμάτων του ελζγχου, ακολουκείται θ
διαδικαςία που ορίηεται από τισ διατάξεισ
των άρκρων 28 & 62 του ν. 4174/2013
(Αϋ170) με τθν ςφνταξθ Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου και των
προςωρινϊν διορκωτικϊν
προςδιοριςμϊν φόρου και προςωρινϊν
προςδιοριςμϊν προςτίμου.
β) Υπογραφι του Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου κακϊσ και των
προςωρινϊν διορκωτικϊν
προςδιοριςμϊν φόρου και προςωρινϊν
προςδιοριςμϊν προςτίμου από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Ελζγχου, τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ και τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου.
Ο ελεγκτισ ενθμερϊνει τον φάκελο τθσ
Υπόκεςθσ, καταχωρϊντασ τα ςτοιχεία
που αφοροφν ςτο Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου (αρικμό &
θμερομθνία ςφνταξθσ) και τα προςωρινά
αποτελζςματα ανά φορολογία και
φορολογικι περίοδο.

(φορολογοφμεν
οσ/οι) και τα
πρόςωπα του
άρκρου 2 τθσ
ΡΟΛ
1282/2013.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

Ρροϊςτάμενοσ του
Τμιματοσ Ελζγχου,
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υποδιεφκυνςθσ και
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ.
ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

άρκρου 4 τθσ
ΡΟΛ 1282/
2013.

Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου/
Ρροςωρινόσ
διορκωτικόσ
προςδιοριςμόσ
φόρου/
Ρροςωρινόσ
προςδιοριςμόσ
προςτίμου.

-

χρόνοσ που
εξαρτάται
από τα
πραγματικά
περιςτατικά).

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1 ζωσ 10
θμζρεσ.

7

ΝΑΙ

Yλοποίθςθ
μζςω του
ςυςτιματοσ
ELENXIS.

1 ϊρα.

12
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Ενθμζρωςθ
ελεγχομζνου επί των
αποτελεςμάτων του
ελζγχου.

Κοινοποίθςθ του Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου και των
προςωρινϊν διορκωτικϊν
προςδιοριςμϊν φόρου και προςωρινϊν
προςδιοριςμϊν προςτίμου ςτον
φορολογοφμενο, ο οποίοσ δφναται εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν να διατυπϊςει
εγγράφωσ τισ απόψεισ του ςχετικά με τα
αποτελζςματα του ελζγχου.

15.

Ενθμζρωςθ τθσ
εφαρμογισ ELENXIS.

Μετά τθν κοινοποίθςθ των Σθμειωμάτων
Διαπιςτϊςεων Ελζγχου του ν. 4174/2013
(Αϋ170), ενθμερϊνεται καταλλιλωσ θ
εφαρμογι ELENXIS.

16.

Ζγγραφθ απάντθςθ του
ελεγχόμενου
φορολογοφμενου ςτουσ
προςωρινοφσ
διορκωτικοφσ
προςδιοριςμοφσ φόρου
και προςωρινοφσ
προςδιοριςμοφσ
προςτίμου.

14.

17.

Ενθμζρωςθ εφαρμογισ
ELENXIS.

18.

Σφνταξθ Εκκζςεων
Ελζγχου όλων των
φορολογικϊν
αντικειμζνων και των
οριςτικϊν πράξεων
διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου
και πράξεων επιβολισ
προςτίμου.

Ο φορολογοφμενοσ δφναται να
ανταποκρικεί με ζνα ι περιςςότερα
απαντθτικά υπομνιματα ςτουσ
προαναφερόμενουσ προςωρινοφσ
διορκωτικοφσ προςδιοριςμοφσ φόρου και
προςωρινοφσ προςδιοριςμοφσ προςτίμου
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ
των είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν.
Μετά τθν ζγγραφθ απάντθςθ του
ελεγχομζνου ςτουσ οικείουσ
προςωρινοφσ διορκωτικοφσ
προςδιοριςμοφσ φόρου και προςωρινοφσ
προςδιοριςμοφσ προςτίμου,
ενθμερϊνεται θ εφαρμογι ELENXIS.
α) Ο ελεγκτισ, μετά από τθν επεξεργαςία
των απόψεων του φορολογουμζνου,
προβαίνει ςτθν ςφνταξθ των αντίςτοιχων
εκκζςεων ελζγχου, ςτισ οποίεσ
διατυπϊνονται τα τελικά ςυμπεράςματα
του ελζγχου και ςτθ ςφνταξθ των
Οριςτικϊν Ρράξεων διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου και των πράξεων
επιβολισ προςτίμου.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Ελεγχόμενοσ
φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

1 θμζρα.

13

10 λεπτά.

14

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

-

OXI

NAI

Yλοποίθςθ
μζςω του
ςυςτιματοσ
ELENXIS.

-

-

Αρμόδια Φ.Ε.Υ.

-

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

1 ζωσ 20
θμζρεσ.

15

10 λεπτά.

16

1 ζωσ 30
θμζρεσ.

17

Τμιμα Ελζγχου/ων.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

-

-

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Yλοποίθςθ
μζςω του
ςυςτιματοσ
ELENXIS.

-

Ζκκεςθ
ελζγχου/
Οριςτικι
Ρράξθ
Διορκωτικοφ
Ρροςδιοριςμ
οφ φόρου/
Ρράξθ
επιβολισ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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β) Ο ελεγκτισ ενθμερϊνει τθν Υπόκεςθ
ςτο ςφςτθμα ELENXIS, καταχωρϊντασ τα
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Ζκκεςθ
Ελζγχου και ςτισ οριςτικζσ πράξεισ
διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου και
τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου.

19.

Ζγκριςθ και υπογραφι
των εκκζςεων ελζγχου
και ενθμζρωςθ του
ςυςτιματοσ ELENXIS.

α) Οι εκκζςεισ ελζγχου εγκρίνονται από
τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ
Ελζγχου/ων.

β) Οι εκκζςεισ ελζγχου εγκρίνονται από
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ.

20.

21.

Θεϊρθςθ των εκκζςεων
ελζγχου και ζκδοςθ των
οριςτικϊν πράξεων
διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου
και των πράξεων
επιβολισ προςτίμων

Οι εκκζςεισ ελζγχου κεωροφνται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Φ.Ε.Υ. και εκδίδονται οι
οριςτικζσ πράξεισ διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου και οι πράξεισ
επιβολισ προςτίμων.

Σφνταξθ μθνυτιριασ
αναφοράσ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των
άρκρων 55Α και 68 του
ν. 4174/2013 (Αϋ170).

Συντάςςεται και υποβάλλεται αμελλθτί
μθνυτιρια αναφορά (παρ. 1 του αρκ. 68
), εάν ςυντρζχει περίπτωςθ τζλεςθσ ι
απόπειρασ τζλεςθσ εγκλιματοσ κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 66 του ν.
4174/2013 (Αϋ170), με βάςθ τθν Οριςτικι
Ρράξθ Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ του ι
τθν πράξθ επιβολισ προςτίμου.

προςτίμου.
ΟΧΙ

Ο Ρροϊςτάμενοσ του
Τμιματοσ Ελζγχου/ων.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υποδιεφκυνςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Ελεγκτικισ Υπθρεςίασ.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ
Υποδιεφκυνςθσ.

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ελεγκτικισ
Υπθρεςίασ.

-

-

-

Ζκκεςθ
ελζγχου/
Οριςτικι
Ρράξθ
Διορκωτικοφ
Ρροςδιοριςμ
οφ φόρου/
Ρράξθ
επιβολισ
προςτίμου.

-

Ειςαγγελζασ
Ρρωτοδικϊν
τθσ ζδρασ τθσ
αρμόδιασ για
τθν
φορολόγθςθ
Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ.
υποβολισ τθσ
διλωςθσ).

Μθνυτιρια
Αναφορά των
άρκρων 55Α
και 68 του ν.
4174/2013.

-

ΝΑΙ ωσ
προσ
τισ
υπογραφζσ
ΝΑΙ ωσ
προσ
τισ
υπογραφζσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 ϊρα.

ΝΑΙ ωσ
προσ τθν
ενθμζρωςθ του
ELENXIS.

-

Ζωσ 10
θμζρεσ.

18
ΝΑΙ ωσ
προσ τθν
ενθμζρωςθ του
ELENXIS.

-

Ζωσ 5
θμζρεσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

Ζωσ 3
θμζρεσ.

19

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

20
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22.

Κοινοποίθςθ των
εκκζςεων ελζγχου και
των οριςτικϊν πράξεων
διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου
και πράξεων επιβολισ
προςτίμων.

23.

Ενθμζρωςθ εφαρμογισ
ELENXIS.

24.

Σφνταξθ και αποςτολι
αναφοράσ του
ν.4557/2018 (Αϋ139),
όπωσ ιςχφει, προσ τθν
Αρχι Καταπολζμθςθσ
τθσ Νομιμοποίθςθσ
Εςόδων από
Εγκλθματικζσ
Δραςτθριότθτεσ του
άρκρου 47,
ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου
25 αυτοφ.
(ΡΟΛ.1180/2014).

Υπάλλθλοσ τθσ Φορολογικισ Ελεγκτικισ
Υπθρεςίασ (Φ.Ε.Υ.) ι δικαςτικόσ
επιμελθτισ κοινοποιεί τισ εκκζςεισ
ελζγχου και τισ οριςτικζσ πράξεισ
διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου και
πράξεισ επιβολισ προςτίμων ςτον
ελεγχόμενο φορολογοφμενο, ςφμφωνα
με το άρκρο 5 του ν. 4174/2013 (Αϋ170).
Ο ελεγκτισ ενθμερϊνει το ςφςτθμα
ELENXIS με τα ςτοιχεία τθσ κοινοποίθςθσ
των εκκζςεων ελζγχου και των οριςτικϊν
πράξεων διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ
φόρου και πράξεων επιβολισ προςτίμων
(θμερομθνία κοινοποίθςθσ, πρόςωπο
που παραλαμβάνει και ιδιότθτα). και
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ καταχωρεί
τα ςτοιχεία τθσ μθνυτιριασ αναφοράσ
Ο ελεγκτισ ςτζλνει αναφορά, εφόςον:
α) ο φορολογοφμενοσ δεν υποβάλει
ενδικοφανι προςφυγι (30 θμζρεσ μετά
τθν κοινοποίθςθ) και δεν εξοφλιςει το
καταλογιςκζν ποςόν,
β) ο φορολογοφμενοσ υποβάλει
ενδικοφανι προςφυγι και:
αα) ςε ςυνζχεια απάντθςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.),
ο φορολογοφμενοσ δεν εξοφλιςει τθν
οφειλι,
ββ) μετά τθν παρζλευςθ του διαςτιματοσ
των 120 θμερϊν, ο φορολογοφμενοσ δεν
εξοφλιςει τθν οφειλι ι προςφφγει ςτα
διοικθτικά δικαςτιρια.

Υπάλλθλοσ τθσ Φ.Ε.Υ. ι
δικαςτικόσ επιμελθτισ.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

Τμιμα Ελζγχου/ων.

-

Ελεγχόμενοσ
φορολογοφμενοσ.

Ζκκεςθ
ελζγχου/
Οριςτικι
Ρράξθ
Διορκωτικοφ
Ρροςδιοριςμοφ φόρου/
Ρράξθ
επιβολισ
προςτίμου.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

1 θμζρα.

21

10 λεπτά.

22

1 θμζρα.

23

-

-

-

ΠΧΙ

ΝΑΙ

Yλοποίθςθ
μζςω του
ςυςτιματοσ
ELENXIS.

-

1) Αρχι
Καταπολζμθςθσ
τθσ
Νομιμοποίθςθσ
Εςόδων από
Εγκλθματικζσ
Δραςτθριότθτεσ
2) ΑΑΔΕ –
Γενικι
Διεφκυνςθ
Φορολογικισ
Διοίκθςθσ –
Διεφκυνςθ
Ελζγχων.

Αναφορά του
άρκρου 25
του ν.
4557/2018.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

2 ζωσ 4 μινεσ (ενδεικτικόσ
χρόνοσ που εξαρτάται από
τθν πολυπλοκότθτα κάκε
υπόκεςθσ).
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2.4 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ ι ανακριβοφσ ζκδοςθσ παραςτατικϊν (άρκρο 13Α του ν.
2523/1997- Αϋ179)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία υπάγεται
το ςυνεργείο ελζγχου, Υπθρεςίεσ Ερευνϊν & Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων
Εςόδων ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), ελεγκτικά όργανα μθ υπαγόμενα ςτθν Ανεξάρτθτθ
Αρχι Δθμοςίων Εςόδων)
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν οποία
ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997
•Ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ για τθν ζκδοςθ των πράξεων επιβολισ
προςτίμων
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ Ρεριφζρειασ
• Θ αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι
κφρωςθ ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ ι ανακριβοφσ ζκδοςθσ παραςτατικϊνΣφράγιςθ/Αποςφράγιςθ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ-Ραραβίαςθ
αναςτολισ (παράγραφοι 1,2,4,5,8 και 10 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997).

ΚΟΠΟ:

Εντοπιςμόσ και αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων υψθλισ παραβατικότθτασ
κατά τθ διενζργεια μερικϊν επιτόπιων φορολογικϊν ελζγχων (πρόλθψθσ)
με πρόβλεψθ για επιβολι μζτρων και κυρϊςεων ςε βάροσ των υπόχρεων
παραβατϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ εμπζδωςθ κλίματοσ ςυμμόρφωςθσ και θ αποτροπι επανάλθψθσ των
παραβάςεων που ορίηονται ςτο άρκρο 13 Α του ν.2523/1997.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

α)Διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
ςτθν οποία διενεργείται ο ζλεγχοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται θ
μθ ζκδοςθ ι θ ανακριβισ ζκδοςθ παραςτατικϊν πϊλθςθσ ςφμφωνα με τισ
προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 Α του ν.2523/1997, ςτο

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 13 Α του ν.2523/1997 (Αϋ179) «Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων, επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και ειδικοφ προςτίμου»
όπωσ αυτό προςτζκθκε ωσ νζο άρκρο με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 47 του ν.
4465/2017 (Αϋ 47) και τροποποιικθκε με το άρκρο 100 του ν.4714/2020 (Αϋ148)
και παράγραφοσ 9 του άρκρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179) «Διοικθτικζσ και
ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθ φορολογικι νομοκεςία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
2) Α.1166/16-7-2021 (Βϋ3193) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν υπόχρεων για τθν επιβολι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 13A του ν.2523/1997, του
είδουσ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο πλαίςιο του οποίου επιβάλλεται το μζτρο
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, το ειδικό πρόςτιμο, θ
ειδικι χρθματικι κφρωςθ και κάκε ειδικότερου κζματοσ»,
3) Α.1169/21-7-2021 (Βϋ3294) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ του
τρόπου, των διαδικαςιϊν και των οργάνων για τθν εφαρμογι του άρκρου 13A του
ν.2523/1997, για τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, τθν
επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ προςτίμου από τα
όργανα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»,
4) Ο ΔΕΛ Θ 1068997 ΕΞ 2021/12-8-2021«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων
Α.1166/16.7.2021 (Φ.Ε.Κ.Βϋ3193/20.7.2021) και Α.1169/21.7.2021 (Φ.Ε.Κ.
Βϋ3294/26.7.2021) αναφορικά με τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ, τθν επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ
προςτίμου του άρκρου 13Α του ν.2523/1997»,
5) αρικ. 1135781/4484/17-12-1997 (Β'6/19-01-1998) κοινι Υπουργικι απόφαςθ
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ «Τρόποσ και διαδικαςία
εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α' 179) για τθν αναςτολι
λειτουργίασ
επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων
επιτθδευματιϊν»,
όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7-11-2000 (Β'
1442) όμοια, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποπαρ. γ' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 (Α’ 94),
6) αρικ. ΔΕΛ Θ 152871 ΕΞ 2021 ΕΜΡ/1-7-2021 ζγγραφο του Γ.Δ.Φ.Δ. «Διαβίβαςθ
εγχειριδίου περιγραφισ διαδικαςίασ μερικοφ επιτόπιου ελζγχου πρόλθψθσ και
διαχείριςθσ εντφπων»,
7) αρικ. ΔΙΕΡΙΔΙ ΥΡΑΕΦ Γ 1013720 ΕΞ 2021/18-2-2021 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.
«Αναβάκμιςθ
εφαρμογισ
ΕΝΤΥΡΟΥ
ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ,
8) αρικ. ΔΕΛ Β 135494 ΕΞ 2019 ΕΜΡ/13-06-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Επικαιροποίθςθ οδθγιϊν διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
9) αρικ. ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΡ/2-7-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) για «Ρρόςκετεσ οδθγίεσ διενζργειασ μερικϊν
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πλαίςιο διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων (πρόλθψθσ),
β)επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου
13Α του ν. 2523/1997 ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν
αρικ. Α.1166/2021 κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
γ) διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται παραβίαςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ
από τον υπόχρεο (παράγραφοσ 5 του άρκρου 13 Α του ν. 2523/1997).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διακόςιεσ είκοςι (220) και πλζον περιπτϊςεισ αναςτολισ λειτουργίασ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ κατά το
ζτοσ 2020.

επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
10) αρικ. ΔΘΛΕΔ Θ 1121270 ΕΞ 2017/11-8-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) «Αναβάκμιςθ εφαρμογισ ΕΝΤΥΡΟΥ ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ςτο Ο.Ρ.Σ. Elenxis»,
11) αρικ. ΔΕΛ Γ 1116722 ΕΞ 2017/2.8-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Κοινοποίθςθ των αποφάςεων ΡΟΛ 1102/2017
(Βϋ 2382) και ΡΟΛ 1074 (Βϋ 1927) και παροχι οδθγιϊν για τθν αναςτολι
λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων και τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997»,
12) αρικ. ΔΕΛ Β 1107997 ΕΞ2017/13-07-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Οδθγίεσ διενζργειασ και εντατικοποίθςθ των
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
13) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
14) παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 47 του ν. 4465/2017 (Αϋ47) «Ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
15) ν. 4308/2014 (Αϋ 251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ»,
16) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
17) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
18) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
19) αρικ. Δ.ΟΓ.Α.1101923 ΕΞ 2016/6-7-2016 (Βϋ2108) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Ανακακοριςμόσ τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ των Δ.Ο.Υ.».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

3.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ζκδοςθ εντολισ
ελζγχου.

Από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ υπθρεςίασ εκδίδεται
εντολι ελζγχου για τθ διαπίςτωςθ
τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων, τθσ τιρθςθσ των
βιβλίων και τθσ ζκδοςθσ των
φορολογικϊν ςτοιχείων, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για
φορολογουμζνουσ που αςκοφν
οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι
διακινοφν αγακά (μερικοί επιτόπιοι
ζλεγχοι πρόλθψθσ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ
υπθρεςίασ.

Διενζργεια μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου.

Τα μζλθ του ςυνεργείου ελζγχου,
που φζρουν τθ ςχετικι εντολι
ελζγχου, διενεργοφν μερικοφσ
επιτόπιουσ ελζγχουσ (πρόλθψθσ) και
εξετάηουν μεταξφ άλλων εάν
ςυντρζχουν τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997 (ςχετ. και οι Α.1166/2021
και Α.1169/2021 αποφάςεισ).

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

Κοινοποίθςθ
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ
και Ρροςωρινοφ
Ρροςδιοριςμοφ
Ρροςτίμου.

Με το πζρασ του διενεργοφμενου
ελζγχου κοινοποιείται ςτο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο, ςτθν εγκατάςταςθ
του οποίου πραγματοποιείται ο
ζλεγχοσ, Σθμείωμα Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.) με τα αποτελζςματα
του φορολογικοφ ελζγχου και
αναγράφεται ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
διαπιςτϊςεισ επιςφρουν τθν επιβολι
του μζτρου τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ κατά
περίπτωςθ( άρκρο 1,2 και 9 τθσ

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

Τα μζλθ του
ςυνεργείου ελζγχου.

Εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μζχρι μια 1
ϊρα
(ενδεικτικόσ
χρόνοσ).

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ.

-

-

-

-

Μζχρι μια 1
ϊρα
(ενδεικτικόσ
χρόνοσ).

1

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ.

α) Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ
β) Ρροςωρινόσ
Ρροςδιοριςμόσ
Ρροςτίμου.

ΝΑΙ

Ρριν τθν
αποχϊρθςθ του
ςυνεργείου
ελζγχου από
τθν
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ.

2

-

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

ΟΧΙ

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

-
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αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

4.

5.

Ενθμζρωςθ των
αρμόδιων
Ρροϊςταμζνων

Καταχϊριςθ των απότελεςμάτων ςτο
Ο.Ρ.Σ. Elenxis.

Τα όργανα που διενεργοφν τον
ζλεγχο ενθμερϊνουν άμεςα :
α) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ
τουσ, ςυμπλθρϊνοντασ και
αποςτζλλοντασ το Συνοπτικό Ζντυπο
Ρρολθπτικϊν Ελζγχων για τθν άμεςθ
καταχϊρθςθ εκ μζρουσ του των
ςτοιχείων του εντφπου ςτθν
εφαρμογι παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου πρόλθψθσ,
β) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, ςτθν
οποία ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997 ανεξαρτιτωσ
υπαγωγισ του υπόχρεου ςε ειδικι
Δ.Ο.Υ., αποςτζλλοντασ (αντίγραφο)
του Σθμειϊματοσ Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.),
γ) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ, ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ
προαναφερκείςα Δ.Ο.Υ. ( άρκρο 1
και 2 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Καταχωροφνται τα οριηόμενα
ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι
παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου (προλθπτικοφ).

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του ςυνεργείου
που διενεργεί τον
ζλεγχο.

-

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.).

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Υπθρεςίασ του
ςυνεργείου ελζγχου,
β) ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ,
γ) ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ,
δ) ο αρμόδιοσ
Ρροϊςτάμενοσ για
τθν ζκδοςθ των
πράξεων επιβολισ
προςτίμων.

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ,
β) ο αρμόδιοσ
Ρροϊςτάμενοσ για
τθν ζκδοςθ των
πράξεων επιβολισ
προςτίμων.

α) Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)
- Κλιςθ προσ
Ακρόαςθ
β) Συνοπτικό
Ζντυπο
Ρρολθπτικϊν
Ελζγχων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

3

Συνοπτικό
Ζντυπο
Ρρολθπτικϊν
Ελζγχων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

4
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6.

7.

Διαπίςτωςθ
παραβάςεων που
επιςφρουν τθν
αναςτολι λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
διαπίςτωςθσ τθσ μθ
ζκδοςθσ ι τθσ
ανακριβοφσ ζκδοςθσ
των προβλεπόμενων
παραςτατικϊν,
ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 1 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

Επιβολι του μζτρου
αναςτολισ
λειτουργίασ ι ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
κατόπιν διενζργειασ
ελζγχου από μθ
υπαγόμενα ςτθν
Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ), ελεγκτικά
όργανα (παρ.10 του
άρκρου 13 Α του
ν.2523/1997 και
άρκρο 10 τθσ
αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Εφόςον, από τον μερικό επιτόπιο
φορολογικό ζλεγχο (πρόλθψθσ)
διαπιςτϊνεται θ μθ ζκδοςθ ι θ
ανακριβισ ζκδοςθ των
προβλεπόμενων παραςτατικϊν
πϊλθςθσ, αναςτζλλεται
άμεςα ι αμελλθτί θ λειτουργία τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν
οποία διενεργικθκε ο ζλεγχοσ.

Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ
διενεργείται από όργανα μθ
υπαγόμενα ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), ςτα
πλαίςια ελζγχων τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ και εφόςον ςυντρζχει θ
εφαρμογι του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997, τα ςχετικά ζγγραφα
διαπίςτωςθσ διαβιβάηονται αμελλθτί
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν
οποία ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997, ανεξαρτιτωσ
υπαγωγισ του υπόχρεου ςε ειδικι
Δ.Ο.Υ., ο οποίοσ διαβιβάηει άμεςα τα
ωσ άνω ζγγραφα ςτον αρμόδιο
Ρροϊςτάμενο για τθν ζκδοςθ τθσ
πράξθσ επιβολισ προςτίμου ςτθν
περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι
επιβολισ ειδικισ χρθματικισ.

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

Πργανα μθ
υπαγόμενα ςτθν
Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)
που διενεργοφν
τον ζλεγχο (όπωσ,
Οικονομικι
Αςτυνομία).

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/ οντότθτα
ςτθν εγκατάςταςθ
του οποίου
διενεργείται ο
ζλεγχοσ.

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ που
πρόκειται να
αναςταλεί και β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων.

-

Σχετικά
ζγγραφα
διαπίςτωςθσ.

-

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

-

-

5

ΝΑΙ

Εξαρτάται από
τον χρόνο κατά
τον οποίο
περιζρχονται
ςτθν αρμόδια
υπθρεςία τθσ
Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ
Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)
τα ςχετικά
ζγγραφα
διαπίςτωςθσ.

6

56

8.

9.

Ζκδοςθ ειδικισ
εντολισ ελζγχου (μετά
τθ διαπίςτωςθ των
οριηομζνων ςτθν
παράγραφο 1 του
άρκρου 13 Α του
ν.2523/1997).

Εκδίδεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ
ελεγχόμενθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Ζκδοςθ τθσ πράξθσ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Εκδίδεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ για
τθν οποία ςυντρζχουν οι
διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 13Α του ν. 2523/1997,
ανεξαρτιτωσ υπαγωγισ του
υπόχρεου ςε ειδικι Δ.Ο.Υ.. Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ ωσ άνω Δ.Ο.Υ.
εκδίδει κατά τθν θμζρα ζκδοςθσ τθσ
ειδικισ εντολισ και τθν κατά
περίπτωςθ πράξθ αναςτολισ
λειτουργίασ (άρκρο 2 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ θ
οποία πρόκειται
να αναςταλεί.

10.

Καταχϊριςθ των
αποτελεςμάτων ςτο
Ο.Ρ.Σ. Elenxis.

Καταχωροφνται τα οριηόμενα
ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι
παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου (προλθπτικοφ).

11α.

Κοινοποίθςθ τθσ
πράξθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ άμεςα

Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν οι
διαπιςτϊςεισ που επιςφρουν τθν
αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
άμεςα για ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ,

Επί αναςτολισ
λειτουργίασ
επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων,
ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του
άρκρου 13 Α του
ν.2523/1997,
αρμόδιοσ είναι ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ) ι
ο

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ.

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί

Ειδικι εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Άμεςα ι
αμελλθτί.

6, 7

6,7,8

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ.

α) Το φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
άμεςα για
ςαράντα οκτϊ
(48) ϊρεσ ι
αμελλθτί για
ενενιντα ζξι
(96) ϊρεσ ι για
δζκα (10)
θμζρεσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Άμεςα ςτισ
περιπτϊςεισ
αναςτολισ
λειτουργίασ για
ςαράντα οκτϊ
(48) ϊρεσ και
αμελλθτί για
ενενιντα ζξι
(96) ϊρεσ ι για
δζκα (10)
θμζρεσ.

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ που
πρόκειται να
αναςταλεί.
β) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ προςτίμου.

Εκδοκείςεσ
πράξεισ ςτα
πλαίςια τθσ
διαδικαςίασ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

9

-

α) Ο υπόχρεοσ του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ

ΝΑΙ

Άμεςα, εντόσ
τθσ θμζρασ
ζκδοςθσ τθσ
πράξθσ ςε ϊρεσ
λειτουργίασ τθσ

9

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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για ςαράντα οκτϊ (48)
ϊρεσ.

11β.

Κοινοποίθςθ τθσ
πράξθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
αμελλθτί για ενενιντα
ζξι (96) ϊρεσ ι για
δζκα (10) θμζρεσ.

με τθν πράξθ αναςτολισ ορίηεται θ
αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και
προςδιορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ
εφαρμογισ του μζτρου ςε ϊρα εντόσ
τθσ θμζρασ ζκδοςθσ τθσ πράξθσ,
κακϊσ και ο ςχετικόσ χρόνοσ λιξθσ.
Αντίγραφο τθσ πράξθσ αναςτολισ
λειτουργίασ επιδίδεται ςτον υπόχρεο
και ςτθν οικεία Αςτυνομικι αρχι από
τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.
(χωρικισ αρμοδιότθτασ) ι τον
εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν
υπάλλθλο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτα άρκρα 2 και 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.
Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν οι
διαπιςτϊςεισ που επιςφρουν τθν
αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
αμελλθτί για ενενιντα ζξι (96) ϊρεσ ι
για δζκα (10) θμζρεσ, θ πράξθ τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ κοινοποιείται
με αποδεικτικό επίδοςθσ ςτον
υπόχρεο και ςτθν αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι μαηί με ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ) για τον ακριβι χρόνο
εφαρμογισ του μζτρου, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2 και 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ

εξουςιοδοτθμζνο
σ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

άμεςα για
ςαράντα οκτϊ
(48) ϊρεσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ)

α) Ο υπόχρεοσ του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
αμελλθτί για
ενενιντα ζξι
(96) ϊρεσ ι για
δζκα (10)
θμζρεσ.

-

επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ι
αμζςωσ μόλισ
καταςτεί
δυνατό.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αμελλθτί
(τουλάχιςτον 2
θμζρεσ πριν τθν
αναςτολι).

9
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12.

13.

Σφράγιςθ
Επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Για τθ ςφράγιςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ
Αςτυνομικισ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Σφνταξθ Ρρακτικοφ
Σφράγιςθσ.

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
ςφράγιςθσ ςυντάςςεται πρακτικό το
οποίο υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο εφόςον παρευρίςκεται,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο εδάφιο
τθσ παραγράφου 2 και τισ
παραγράφουσ 3, 5 και 7 τθσ αρικ.
135781/4484/17-12-1997 (Β' 6/1998)
κοινισ Υπουργικισ απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.)
των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δθμόςιασ Τάξθσ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
αρικ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-112000 (Βϋ 1442) όμοια απόφαςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

-

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί,
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι,

-

-

-

-

-

11α,11β

Ρρακτικό
ςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

12
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14.

Αποςφράγιςθ και
ςφνταξθ πρακτικοφ
αποςφράγιςθσ.

15.

Ρράξθ επιβολισ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ του
μζτρου αναςτολισ για
δζκα (10) θμζρεσ.

Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν
αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι παρουςία
του υπόχρεου και ςυντάςςεται
ςχετικό πρακτικό, το οποίο και
υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο, ςφμφωνα με το άρκρο 6
τθσ αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ και τθν αρικ.
1135781/4484
/17-12-1997 (Β' 6/1998) κοινι
Υπουργικι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τθν αρικ.
1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-11-2000 (Βϋ
1442) όμοια απόφαςθ.

Σε κάκε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ,
εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 7 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ

α) Αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ θ
λειτουργία τθσ
οποίασ ανεςτάλθ
ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ
υπάλλθλοσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ).

Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
ανεςτάλθ
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι

Θ αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Ρρακτικό
αποςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

13

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
λόγω
παραβίαςθσ
του μζτρου
αναςτολισ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

12
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16.

17.

Επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

Σφνταξθ, υπογραφι,
κλπ., τθσ ζκκεςθσ
ελζγχου επιβολισ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

Στισ περιπτϊςεισ που ςτθν
επαγγελματικι εγκατάςταςθ που
διενεργείται ο ζλεγχοσ διαπιςτϊνεται
θ μθ ζκδοςθ ι θ ανακριβισ ζκδοςθ
των προβλεπόμενων παραςτατικϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 13Α του
ν.2523/1997 και αςκοφνται
δραςτθριότθτεσ κατθγοριϊν
υπόχρεων που προςδιορίηονται ςτο
άρκρο 1 τθσ αρικ. Α.1166/2021
κοινισ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν και του Διοικθτι, αντί
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
επιβάλλεται θ ειδικι χρθματικι
κφρωςθ.
Τα όργανα που διενιργθςαν τον
ζλεγχο είναι αρμόδια για τθ ςφνταξθ
και υπογραφι τθσ ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ παραγράφου 8 του
άρκρου 13Α του ν. 2523/1997
αναφορικά με τισ διαπιςτϊςεισ που
επιςφρουν τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ( άρκρο 9 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο και
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των
πράξεων
επιβολισ
προςτίμων

18.

Ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
(περ.αϋ, βϋ, γϋ παρ. 8
του άρκρου 13Α του
ν.2523/1997, κατά
περίπτωςθ).

Θ πράξθ εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ των
πράξεων επιβολισ προςτίμων (άρκρο
9 τθσ αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

19.

Κοινοποίθςθ τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ

Κοινοποίθςθ ςτον υπόχρεο τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ χρθματικισ

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ

-

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων
και
β) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο/
οντότθτα ςτο οποίο
κα επιβλθκεί θ
ειδικι χρθματικι
κφρωςθ.

Ζκκεςθ ελζγχου
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8
του άρκρου
13Α του ν.
2523/1997.

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/ οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι

Ρράξθ επιβολισ
τθσ ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
περ. αϋ, βϋ, γϋ
παρ. 8 του
άρκρου 13Α
του ν.
2523/1997,
κατά
περίπτωςθ.
α) Ρράξθ
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

-

1,2,3,4,5

ΟΧΙ

Σε διάςτθμα
μετά από τισ 20
θμζρεσ από τθν
επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.

16

ΝΑΙ

Μετά τθν
προςυπογραφι
, κεϊρθςθ και
παραλαβι τθσ
ζκκεςθσ
ελζγχου
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
Κφρωςθσ.

17

ΝΑΙ

Μετά τθν
ζκδοςθ τθσ
πράξθσ
επιβολισ τθσ

18
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και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ.

20.

Καταχϊριςθ των
αποτελεςμάτων ςτο
Ο.Ρ.Σ. Elenxis.

κφρωςθσ.

Καταχωροφνται τα οριηόμενα
ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι
παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου (προλθπτικοφ).

των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων ι
υπάλλθλοσ τθσ εν
λόγω Δ.Ο.Υ.

Επί επιβολισ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των
πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

χρθματικι κφρωςθ.

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

α)Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ προςτίμου
β) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

κφρωςθσ και
β) Ζκκεςθ
ελζγχου
επιβολισ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ.

Εκδοκείςεσ
πράξεισ ςτα
πλαίςια τθσ
διαδικαςίασ.

ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

Αμζςωσ.

18

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνθσ τθσ φφςθσ των
μερικϊν επιτόπιων
φορολογικϊν ελζγχων
(πρόλθψθσ) και τθσ
ςυνάρτθςθσ πολλϊν
παραγόντων που επθρεάηουν
χρονικά τθ διαδικαςία.
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2.5 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ παρεμπόδιςθσ τθσ διενζργειασ του φορολογικοφ ελζγχου (άρκρο 13Α του ν.
2523/1997- Αϋ179)
1)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία υπάγεται
το ςυνεργείο ελζγχου, Υπθρεςίεσ Ερευνϊν & Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων
Εςόδων ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Ελεγκτικό Κζντρο)
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν οποία
ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 περ. αϋ του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997
•Ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ για τθν ζκδοςθ των πράξεων επιβολισ
προςτίμων
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ Ρεριφζρειασ
• Θ Διεφκυνςθ Ελζγχων
• Θ αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι
κφρωςθ ςε περίπτωςθ παρεμπόδιςθσ τθσ διενζργειασ επιτόπιων
φορολογικϊν ελζγχων –Σφράγιςθ/Αποςφράγιςθ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ-Ραραβίαςθ αναςτολισ (παράγραφοι 3 περ. αϋ ,4, 5 και 8
του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997).

ΚΟΠΟ:

Αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων παρεμπόδιςθσ τθσ διενζργειασ επιτόπιων
φορολογικϊν ελζγχων με χρθςιμοποίθςθ βίασ ι απειλισ κατά των
ελεγκτικϊν οργάνων με πρόβλεψθ για επιβολι μζτρων και κυρϊςεων ςε
βάροσ των υπόχρεων παραβατϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ εμπζδωςθ κλίματοσ ςυμμόρφωςθσ και θ αποτροπι επανάλθψθσ των
παραβάςεων που ορίηονται ςτο άρκρο 13 Α του ν.2523/1997.

2)

3)

4)

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
5)

6)

7)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

α) Διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
ςτθν οποία αφορά ο ζλεγχοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που παρεμποδίηεται θ
διενζργεια επιτόπιου φορολογικοφ ελζγχου με χρθςιμοποίθςθ βίασ ι
απειλισ κατά των οργάνων που διενεργοφν τον ζλεγχο ( παράγραφοσ 3

8)

9)

Άρκρο 13 Α του ν.2523/1997 (Αϋ179) «Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων, επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και ειδικοφ προςτίμου»
όπωσ αυτό προςτζκθκε ωσ νζο άρκρο με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 47 του ν.
4465/2017 (Αϋ 47) και τροποποιικθκε με το άρκρο 100 του ν.4714/2020 (Αϋ148)
και παράγραφοσ 9 του άρκρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179) «Διοικθτικζσ και
ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθ φορολογικι νομοκεςία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Α.1166/16-7-2021 (Βϋ3193) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν υπόχρεων για τθν επιβολι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 13A του ν.2523/1997, του
είδουσ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο πλαίςιο του οποίου επιβάλλεται το μζτρο
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, το ειδικό πρόςτιμο, θ
ειδικι χρθματικι κφρωςθ και κάκε ειδικότερου κζματοσ»,
Α.1169/21-7-2021 (Βϋ3294) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ του
τρόπου, των διαδικαςιϊν και των οργάνων για τθν εφαρμογι του άρκρου 13A του
ν.2523/1997, για τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, τθν
επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ προςτίμου από τα
όργανα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»,
Ο ΔΕΛ Θ 1068997 ΕΞ 2021/12-8-2021«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων
Α.1166/16.7.2021 (Φ.Ε.Κ.Βϋ3193/20.7.2021) και Α.1169/21.7.2021 (Φ.Ε.Κ.
Βϋ3294/26.7.2021) αναφορικά με τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ, τθν επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ
προςτίμου του άρκρου 13Α του ν.2523/1997»,
αρικ. 1135781/4484/17-12-1997 (Β'6/19-01-1998) κοινι Υπουργικι απόφαςθ
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ «Τρόποσ και διαδικαςία
εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α' 179) για τθν αναςτολι
λειτουργίασ
επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων
επιτθδευματιϊν»,
όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7-11-2000 (Β'
1442) όμοια, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποπαρ. γ' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 (Α’ 94),
αρικ. ΔΕΛ Θ 152871 ΕΞ 2021 ΕΜΡ/1-7-2021 ζγγραφο του Γ.Δ.Φ.Δ. «Διαβίβαςθ
εγχειριδίου περιγραφισ διαδικαςίασ μερικοφ επιτόπιου ελζγχου πρόλθψθσ και
διαχείριςθσ εντφπων»,
αρικ. ΔΙΕΡΙΔΙ ΥΡΑΕΦ Γ 1013720 ΕΞ 2021/18-2-2021 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.
«Αναβάκμιςθ
εφαρμογισ
ΕΝΤΥΡΟΥ
ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ,
αρικ. ΔΕΛ Β 135494 ΕΞ 2019 ΕΜΡ/13-06-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Επικαιροποίθςθ οδθγιϊν διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
αρικ. ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΡ/2-7-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) για «Ρρόςκετεσ οδθγίεσ διενζργειασ μερικϊν
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περ. αϋ του άρκρου 13 Α του ν.2523/1997),
β) επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου
13Α του ν. 2523/1997 ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν
αρικ. Α.1166/2021 κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
γ) διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται παραβίαςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ
από τον υπόχρεο (παράγραφοσ 5 του άρκρου 13 Α του ν. 2523/1997).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ζξι (6) περιπτϊςεισ αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
κατά το ζτοσ 2020.

επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
10) αρικ. ΔΘΛΕΔ Θ 1121270 ΕΞ 2017/11-8-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) «Αναβάκμιςθ εφαρμογισ ΕΝΤΥΡΟΥ ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ςτο Ο.Ρ.Σ. Elenxis»,
11) αρικ. ΔΕΛ Γ 1116722 ΕΞ 2017/2.8-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Κοινοποίθςθ των αποφάςεων ΡΟΛ 1102/2017
(Βϋ 2382) και ΡΟΛ 1074 (Βϋ 1927) και παροχι οδθγιϊν για τθν αναςτολι
λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων και τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997»,
12) αρικ. ΔΕΛ Β 1107997 ΕΞ2017/13-07-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Οδθγίεσ διενζργειασ και εντατικοποίθςθ των
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
13) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
14) παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 47 του ν. 4465/2017 (Αϋ47) «Ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
15) ν. 4308/2014 (Αϋ 251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ»,
16) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
17) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
18) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
19) αρικ. Δ.ΟΓ.Α.1101923 ΕΞ 2016/6-7-2016 (Βϋ2108) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Ανακακοριςμόσ τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ των Δ.Ο.Υ.».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

3.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ζκδοςθ εντολισ
ελζγχου.

Διενζργεια επιτόπιου
ελζγχου.

Κοινοποίθςθ
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ.

Περιγραφι

Από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ υπθρεςίασ εκδίδεται
εντολι ελζγχου ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ (επιτόπιοι
φορολογικοί ζλεγχοι).
Τα μζλθ του ςυνεργείου ελζγχου,
που φζρουν τθ ςχετικι εντολι
ελζγχου, διενεργοφν επιτόπιουσ
ελζγχουσ πρόλθψθσ και
παρεμποδίηεται θ διενζργεια του
ελζγχου με χρθςιμοποίθςθ βίασ ι
απειλισ κατά των ελεγκτικϊν
οργάνων.
Με το πζρασ του διενεργοφμενου
ελζγχου ι αμζςωσ μόλισ αυτό
καταςτεί δυνατό κοινοποιείται ςτο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ςτθν
εγκατάςταςθ του οποίου
πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ,
Σθμείωμα Διαπιςτϊςεων Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ προσ Ακρόαςθ με τα
αποτελζςματα του φορολογικοφ
ελζγχου και αναγράφεται ότι οι
ςυγκεκριμζνεσ διαπιςτϊςεισ
επιςφρουν τθν επιβολι του μζτρου
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ(άρκρα 3
και 9 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Αρμόδια Μονάδα

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ
υπθρεςίασ.

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

υνικθσ Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Τα μζλθ του
ςυνεργείου ελζγχου.

Εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μζχρι μια 1 ϊρα
(ενδεικτικόσ χρόνοσ).

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ.

-

-

-

-

Μζχρι μια 1 ϊρα
(ενδεικτικόσ χρόνοσ).

1

Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ.

ΝΑΙ

Ρριν τθν αποχϊρθςθ
του ςυνεργείου
ελζγχου από τθν
εγκατάςταςθ ι
αμζςωσ μόλισ αυτό
καταςτεί δυνατό.

2

Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-
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4.

Ενθμζρωςθ των
αρμόδιων
Ρροϊςταμζνων
και τθσ Διεφκυνςθσ
Ελζγχων ςτισ
περιπτϊςεισ
διαπίςτωςθσ
παρεμπόδιςθσ
διενζργειασ κάκε
είδουσ επιτόπιου
φορολογικοφ ελζγχου
με χρθςιμοποίθςθ
βίασ ι απειλισ.

Τα όργανα που διενεργοφν τον
ζλεγχο ενθμερϊνουν αμζςωσ :
α) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ
τουσ,
β) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ, ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ
προαναφερκείςα Δ.Ο.Υ. ,
γ) τθ Διεφκυνςθ Ελζγχων – Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και Ροινικϊν Κυρϊςεων
και Ραρακολοφκθςθσ τθσ
Δικαςτθριακισ Νομολογίασ
αποςτζλλοντασ (αντίγραφο) του
Σθμειϊματοσ Διαπιςτϊςεων Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ προσ Ακρόαςθ.

5.

Καταχϊριςθ των απότελεςμάτων ςτο
Ο.Ρ.Σ. Elenxis.

Καταχωροφνται τα οριηόμενα
ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι
παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου (προλθπτικοφ).

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του ςυνεργείου
που διενεργεί τον
ζλεγχο.

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.).

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Υπθρεςίασ του
ςυνεργείου ελζγχου,
β) ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ,
γ) ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ
Ρεριφζρειασ,
δ) ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδια για τθν
ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ προςτίμου,
ε) θ Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και
Ραρακολοφκθςθσ
Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.
α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ,
β) ο αρμόδιοσ
Ρροϊςτάμενοσ για
τθν ζκδοςθ τθσ
πράξθσ επιβολισ
προςτίμου.

α) Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)
- Κλιςθ προσ
Ακρόαςθ
β) Συνοπτικό
Ζντυπο
Ρρολθπτικϊν
Ελζγχων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

3

Συνοπτικό
Ζντυπο
Ρρολθπτικϊν
Ελζγχων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

4
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6.

7.

Ζκδοςθ απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περιπτϊςεισ
παρεμπόδιςθσ
διενζργειασ του
φορολογικοφ ελζγχου
με χρθςιμοποίθςθ
βίασ ι απειλισ.

Κοινοποίθςθ τθσ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι τθσ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Σε περίπτωςθ που παρεμποδίηεται θ
διενζργεια κάκε είδουσ επιτόπιου
φορολογικοφ ελζγχου με
χρθςιμοποίθςθ βίασ ι απειλισ κατά
των ελεγκτικϊν οργάνων
αναςτζλλεται μζχρι ζνα (1) μινα με
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε) θ λειτουργία τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ του
υπόχρεου ςτθν οποία αφορά ο
ζλεγχοσ (περ.αϋ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 13Α του ν. 2523/1997).

Θ Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
για τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
κοινοποιείται με αποδεικτικό
επίδοςθσ ςτον υπόχρεο και ςτθν
οικεία Αςτυνομικι Αρχι από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ (άρκρο 3 τθσ
Α.1169/2021 απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ). Ταυτόχρονα επιδίδεται
και ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ ωσ άνω Δ.ΟΥ. για
τον ακριβι χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
απόφαςθσ.

Ο Διοικθτισ τθσ
Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ) ι
ο
εξουςιοδοτθμζνο
σ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
β) Το φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
γ) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ
ΑΑΔΕ
Αναςτολισ
Λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
μζχρι ζνα (1)
μινα.

-

α) Ο υπόχρεοσ του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ για τθν
αναςτολι
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
μζχρι ζνα (1)
μινα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Με τθν παρζλευςθ
του χρόνου
υποβολισ απόψεων
και κατόπιν
αποςτολισ τθσ
ςχετικισ ζκκεςθσ
ζλεγχου και των
λοιπϊν ςτοιχείων
του φακζλου από
τθν αρμόδια
υπθρεςία ςτθ
Διεφκυνςθ Ελζγχων.

4

ΝΑΙ

Αμελλθτί
(τουλάχιςτον 2
θμζρεσ πριν τθν
αναςτολι).

6
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8.

9.

Σφράγιςθ
Επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Για τθ ςφράγιςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ
Αςτυνομικισ Αρχισ (άρκρο 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Σφνταξθ Ρρακτικοφ
Σφράγιςθσ.

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
ςφράγιςθσ ςυντάςςεται πρακτικό το
οποίο υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο εφόςον παρευρίςκεται,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο εδάφιο
τθσ παραγράφου 2 και τισ
παραγράφουσ 3, 5 και 7 τθσ αρικ.
135781/4484/17-12-1997 (Β' 6/1998)
κοινισ Υπουργικισ απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.)
των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δθμόςιασ Τάξθσ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
αρικ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-112000 (Βϋ 1442) όμοια απόφαςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

-

-

-

-

-

-

7

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί,
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι,
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και
Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
ςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8
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Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν
αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι παρουςία
του υπόχρεου και ςυντάςςεται
ςχετικό πρακτικό, το οποίο και
υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο, ςφμφωνα με το άρκρο 6
τθσ αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ και τθν αρικ.
1135781/4484
/17-12-1997 (Β' 6/1998) κοινι
Υπουργικι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τθν αρικ.
1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-11-2000 (Βϋ
1442) όμοια απόφαςθ.

α) Αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ θ
λειτουργία τθσ
οποίασ ανεςτάλθ
ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ.

10.

Αποςφράγιςθ και
ςφνταξθ πρακτικοφ
αποςφράγιςθσ.

11.

Ρράξθ επιβολισ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ του
μζτρου αναςτολισ για
δζκα (10) θμζρεσ.

Σε κάκε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ,
εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 7 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ).

Επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 13Α του
ν.2523/1997 αντί τθσ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Σε περίπτωςθ που παρεμποδίηεται θ
διενζργεια κάκε είδουσ επιτόπιου
φορολογικοφ ελζγχου με
χρθςιμοποίθςθ βίασ ι απειλισ κατά
των ελεγκτικϊν οργάνων και ςτθν
επαγγελματικι εγκατάςταςθ
αςκοφνται δραςτθριότθτεσ
κατθγοριϊν υπόχρεων που
προςδιορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ
αρικ. Α.1166/2021 κοινι απόφαςθ
του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και
του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε, αντί τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
επιβάλλεται θ ειδικι χρθματικι
κφρωςθ.

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

12.

α) Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι
β) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν
Κυρϊςεων και
Ραρακολοφκθςθ
τθσ
Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
ανεςτάλθ.
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
αποςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

9

Θ αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί.
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
λόγω
παραβίαςθσ
του μζτρου
αναςτολισ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

8

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ςτθν
εγκατάςταςθ του
οποίου διενεργείται
ο ζλεγχοσ

-

-

-

-

-

1,2,3,4,5
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13.

Σφνταξθ, υπογραφι,
κλπ., τθσ ζκκεςθσ
ελζγχου επιβολισ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

Τα όργανα που διενιργθςαν τον
ζλεγχο είναι αρμόδια για τθ ςφνταξθ
και υπογραφι τθσ ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997 αναφορικά με τισ
διαπιςτϊςεισ που επιςφρουν τθν
επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ( άρκρο 9 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο και
β) Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων

14.

Ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
(περ. γϋτθσ παρ. 8 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

Θ πράξθ εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ των
πράξεων επιβολισ προςτίμων (άρκρο
9 τθσ αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

Κοινοποίθςθ ςτον υπόχρεο τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων ι
υπάλλθλοσ τθσ εν
λόγω Δ.Ο.Υ.

15.

Κοινοποίθςθ τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ.

-

-

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων
και
β) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο/
οντότθτα ςτο οποίο
κα επιβλθκεί θ
ειδικι χρθματικι
κφρωςθ.

Ζκκεςθ ελζγχου
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8
του άρκρου
13Α του ν.
2523/1997.

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

Ρράξθ επιβολισ
τθσ ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
περ. γϋτθσ παρ.
8 του άρκρου
13Α του
ν.2523/1997.

ΝΑΙ

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/ οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

α) Ρράξθ
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ και
β) Ζκκεςθ
ελζγχου
επιβολισ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε διάςτθμα μετά
από τισ 20 θμζρεσ
από τθν επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.

12

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μετά τθν
προςυπογραφι,
κεϊρθςθ και
παραλαβι τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ
Κφρωςθσ.

13

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ
πράξθσ επιβολισ τθσ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ.

14

ΟΧΙ
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16.

Καταχϊριςθ των
αποτελεςμάτων ςτο
Ο.Ρ.Σ. Elenxis.

Καταχωροφνται τα οριηόμενα
ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι
παρακολοφκθςθσ των
αποτελεςμάτων του μερικοφ
επιτόπιου ελζγχου (προλθπτικοφ).

Επί επιβολισ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των
πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων.

Εκδοκείςεσ
πράξεισ ςτα
πλαίςια τθσ
διαδικαςίασ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

Αμζςωσ.

14

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ
τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να
προςδιοριςτεί, δεδομζνθσ τθσ
φφςθσ των επιτόπιων ελζγχων και
τθσ ςυνάρτθςθσ πολλϊν
παραγόντων που επθρεάηουν
χρονικά τθ διαδικαςία.
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2.6 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι κφρωςθ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ ι παραποίθςθσ ι επζμβαςθσ ςτθ λειτουργία των φορολογικϊν
θλεκτρονικϊν μθχανιςμϊν (άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
1)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

2)

• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία υπάγεται
το ςυνεργείο ελζγχου, Υπθρεςίεσ Ερευνϊν & Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων
Εςόδων ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Ελεγκτικό Κζντρο)
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν οποία
ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 περ. γϋ του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997
•Ο αρμόδιοσ Ρροϊςτάμενοσ για τθν ζκδοςθ των πράξεων επιβολισ
προςτίμων
• Θ Διεφκυνςθ Ελζγχων
• Θ αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι Ειδικι χρθματικι
κφρωςθ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ ι παραποίθςθσ ι επζμβαςθσ ςτθ
λειτουργία
των
φορολογικϊν
θλεκτρονικϊν
μθχανιςμϊνΣφράγιςθ/Αποςφράγιςθ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ-Ραραβίαςθ
αναςτολισ (παράγραφοι 3 περ. γϋ,4, 5 και 8 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997).

ΚΟΠΟ:

Εντοπιςμόσ και αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων υψθλισ παραβατικότθτασ
κατά τθ διενζργεια φορολογικϊν ελζγχων με πρόβλεψθ για επιβολι
μζτρων και κυρϊςεων ςε βάροσ των υπόχρεων παραβατϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ εμπζδωςθ κλίματοσ ςυμμόρφωςθσ και θ αποτροπι επανάλθψθσ των
παραβάςεων που ορίηονται ςτο άρκρο 13 Α του ν.2523/1997.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

α) Διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται θ παραβίαςθ ι παραποίθςθ ι επζμβαςθ
κατά οποιονδιποτε τρόπο ςτθ λειτουργία των φορολογικϊν θλεκτρονικϊν
μθχανιςμϊν ςτο πλαίςιο διενζργειασ φορολογικοφ ζλεγχου (παράγραφοσ
3 περ. γϋ του άρκρου 13 Α του ν. 2523/1997)

3)

4)

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
5)

6)

7)

8)

9)

Άρκρο 13 Α του ν.2523/1997 (Αϋ179) «Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων, επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και ειδικοφ προςτίμου»
όπωσ αυτό προςτζκθκε ωσ νζο άρκρο με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 47 του ν.
4465/2017 (Αϋ 47) και τροποποιικθκε με το άρκρο 100 του ν.4714/2020 (Αϋ148)
και παράγραφοσ 9 του άρκρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179) «Διοικθτικζσ και
ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθ φορολογικι νομοκεςία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Α.1166/16-7-2021 (Βϋ3193) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν υπόχρεων για τθν επιβολι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 13A του ν.2523/1997, του
είδουσ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο πλαίςιο του οποίου επιβάλλεται το μζτρο
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, το ειδικό πρόςτιμο, θ
ειδικι χρθματικι κφρωςθ και κάκε ειδικότερου κζματοσ»,
Α.1169/21-7-2021 (Βϋ3294) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ του
τρόπου, των διαδικαςιϊν και των οργάνων για τθν εφαρμογι του άρκρου 13A του
ν.2523/1997, για τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, τθν
επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ προςτίμου από τα
όργανα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»,
Ο ΔΕΛ Θ 1068997 ΕΞ 2021/12-8-2021«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων
Α.1166/16.7.2021 (Φ.Ε.Κ.Βϋ3193/20.7.2021) και Α.1169/21.7.2021 (Φ.Ε.Κ.
Βϋ3294/26.7.2021) αναφορικά με τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ, τθν επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ
προςτίμου του άρκρου 13Α του ν.2523/1997»,
αρικ. 1135781/4484/17-12-1997 (Β'6/19-01-1998) κοινι Υπουργικι απόφαςθ
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ «Τρόποσ και διαδικαςία
εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α' 179) για τθν αναςτολι
λειτουργίασ
επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων
επιτθδευματιϊν»,
όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7-11-2000 (Β'
1442) όμοια, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποπαρ. γ' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 (Α’ 94),
αρικ. ΔΕΛ Θ 152871 ΕΞ 2021 ΕΜΡ/1-7-2021 ζγγραφο του Γ.Δ.Φ.Δ. «Διαβίβαςθ
εγχειριδίου περιγραφισ διαδικαςίασ μερικοφ επιτόπιου ελζγχου πρόλθψθσ και
διαχείριςθσ εντφπων»,
αρικ. ΔΙΕΡΙΔΙ ΥΡΑΕΦ Γ 1013720 ΕΞ 2021/18-2-2021 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.
«Αναβάκμιςθ
εφαρμογισ
ΕΝΤΥΡΟΥ
ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ,
αρικ. ΔΕΛ Β 135494 ΕΞ 2019 ΕΜΡ/13-06-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Επικαιροποίθςθ οδθγιϊν διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
αρικ. ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΡ/2-7-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) για «Ρρόςκετεσ οδθγίεσ διενζργειασ μερικϊν
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β) επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου
13Α του ν. 2523/1997 ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν
αρικ. Α.1166/2021 κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
γ) διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται παραβίαςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ από
τον υπόχρεο (παράγραφοσ 5 του άρκρου 13 Α του ν. 2523/1997).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
10) αρικ. ΔΘΛΕΔ Θ 1121270 ΕΞ 2017/11-8-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) «Αναβάκμιςθ εφαρμογισ ΕΝΤΥΡΟΥ ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ςτο Ο.Ρ.Σ. Elenxis»,
11) αρικ. ΔΕΛ Γ 1116722 ΕΞ 2017/2.8-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Κοινοποίθςθ των αποφάςεων ΡΟΛ 1102/2017
(Βϋ 2382) και ΡΟΛ 1074 (Βϋ 1927) και παροχι οδθγιϊν για τθν αναςτολι
λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων και τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997»,
12) αρικ. ΔΕΛ Β 1107997 ΕΞ2017/13-07-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Οδθγίεσ διενζργειασ και εντατικοποίθςθ των
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
13) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
14) παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 47 του ν. 4465/2017 (Αϋ47) «Ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
15) ν. 4308/2014 (Αϋ 251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ»,
16) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
17) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
18) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
19) αρικ. Δ.ΟΓ.Α.1101923 ΕΞ 2016/6-7-2016 (Βϋ2108) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Ανακακοριςμόσ τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ των Δ.Ο.Υ.».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Ζκδοςθ εντολισ
ελζγχου.

Από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ υπθρεςίασ εκδίδεται
εντολι ελζγχου ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
ελεγκτικισ
υπθρεςίασ.

-

Τα μζλθ του
ςυνεργείου ελζγχου.

Εντολι
ελζγχου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μζχρι μια 1 ϊρα
(ενδεικτικόσ χρόνοσ).

2.

Διενζργεια
φορολογικοφ ελζγχου.

Τα μζλθ του ςυνεργείου ελζγχου,
που φζρουν τθ ςχετικι εντολι
ελζγχου, διενεργοφν ελζγχουσ και
εξετάηουν μεταξφ άλλων εάν
ςυντρζχουν τα οριηόμενα ςτθν περ.
γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997 (ςχετ. και άρκρο 5 τθσ
Α.1169/2021 απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ).

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

-

Το ελεγχόμενο
φυςικό ι νομικό
πρόςωπο.

-

-

-

-

Μζχρι μια 1 ϊρα
(ενδεικτικόσ χρόνοσ).

1

3.

Κοινοποίθςθ
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ
και Ρροςωρινοφ
Ρροςδιοριςμοφ
Ρροςτίμου.

-

Το ελεγχόμενο
φυςικό ι νομικό
πρόςωπο.

α) Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ
β) Ρροςωρινόσ
Ρροςδιοριςμόσ
Ρροςτίμου

ΝΑΙ

Κατά περίπτωςθ
λόγω τθσ
ιδιαιτερότθτασ τθσ
παράβαςθσ.

2

4.

Ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ πράξθσ
επιβολισ προςτίμου
του άρκρου 54 ΣΤ του
ν.4174/2013.

Ο Ρροϊςτάμενοσ που είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων εκδίδει και
κοινοποιεί τθν πράξθ επιβολισ
προςτίμου του άρκρου 54 ΣΤ του
ν.4174/2013.

-

Το ελεγχόμενο
φυςικό ι νομικό
πρόςωπο.

Ρράξθ
επιβολισ
προςτίμου του
άρκρου 54 ΣΤ
του
ν.4174/2013

-

Σε διάςτθμα μετά
από δφο (2) μινεσ
από τθν επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.

3

5.

Κοινοποίθςθ
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ
για τθν επιβολι του
μζτρου τθσ αναςτολισ

Kοινοποιείται ςτον υπαίτιο ςθμείωμα
διαπιςτϊςεων ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ και
αναγράφεται από τα ελεγκτικά
όργανα ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
διαπιςτϊςεισ μπορεί να επιςφρουν
τθν επιβολι του μζτρου τθσ

Το ελεγχόμενο
φυςικό ι νομικό
πρόςωπο.

α) Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ
για τθν επιβολι
του μζτρου τθσ

1.

Με το πζρασ του διενεργοφμενου
ελζγχου κοινοποιείται ςτο
ελεγχόμενο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο Σθμείωμα Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ προσ
Ακρόαςθ με τα αποτελζςματα του
φορολογικοφ ελζγχου

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των
πράξεων
επιβολισ
προςτίμων

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ, με τθν
κοινοποίθςθ τθσ
πράξθσ επιβολισ
προςτίμου του
άρκρου 54 ΣΤ του
ν.4174/2013.

-

4

74

λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ι τθσ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ κατά
περίπτωςθ.

6.

Σφνταξθ ειςιγθςθσ
για τθ διάρκεια
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ και
αποςτολι φάκελου.

αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ κατά
περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 13Α του ν. 2523/1997
(άρκρα 5 κα 9 τθσ αρικ.
Α.1169/2021 απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ).
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ τθσ
οποίασ οι υπάλλθλοι διενεργοφν τον
ζλεγχο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
υποβλθκείςεσ απόψεισ, τα οριηόμενα
ςτο δεφτερο εδάφ. τθσ περ. γϋ τθσ
παρ. 3 του άρκρου 13Α του ν.
2523/1997 και κάκε πρόςφορο
ςτοιχείο για τθν υπόκεςθ ςυντάςςει
ειςιγθςθ προσ τον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
για τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ. Θ ειςιγθςθ και
ςχετικόσ φάκελοσ υποβάλλονται
αμελλθτί δια τθσ Διεφκυνςθσ
Ελζγχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ
ςτον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ(άρκρο 5 τθσ
αρικ. Α.1166/2021 Απόφαςθσ του
Διοικθτι).

αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ι
τθσ ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ κατά
περίπτωςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ υπθρεςίασ τθσ
οποίασ οι
υπάλλθλοι
διενεργοφν τον
ζλεγχο

-

α) Το φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί,
β) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ειςιγθςθ για τθ
διάρκεια
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Σε διάςτθμα μετά
από τισ 5 θμζρεσ από
τθν επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.

5
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7.

Ζκδοςθ απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ ι
παραποίθςθσ ι
επζμβαςθσ
φορολογικϊν
θλεκτρονικϊν
μθχανιςμϊν

8.

Κοινοποίθςθ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι τθσ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ ι
παραποίθςθσ ι
επζμβαςθσ των ΦΘΜ.

Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ ι
παραποίθςθσ ι επζμβαςθσ κατά
οποιονδιποτε τρόπο ςτθ λειτουργία
των φορολογικϊν θλεκτρονικϊν
μθχανιςμϊν με απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, αναςτζλλεται: α)
Πταν ο υπαίτιοσ τθσ παράβαςθσ είναι
ο κάτοχοσ-χριςτθσ του φορολογικοφ
θλεκτρονικοφ μθχανιςμοφ, θ
λειτουργία τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςτθν οποία αφορά ο
ζλεγχοσ, από δφο (2) ζωσ δϊδεκα
(12) μινεσ, β) όταν ο υπαίτιοσ τθσ
παράβαςθσ είναι θ επιχείρθςθ που
ζχει λάβει ζγκριςθ λογιςμικοφ
(software) και υλιςμικοφ (hardware)
από τα αρμόδια όργανα ι
οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει
μεταπωλιςει λογιςμικό ι παρζχει
τεχνικι υποςτιριξθ για τθν
παραβίαςθ ι παραποίθςθ ι
επζμβαςθ με οποιονδιποτε τρόπο
ςτθ λειτουργία φορολογικϊν
θλεκτρονικϊν μθχανιςμϊν, θ
λειτουργία τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ που ορίηεται με τθν
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
από τρεισ (3) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24)
μινεσ (περ.γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
13Α του ν. 2523/1997).
Θ Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
για τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ
κοινοποιείται με αποδεικτικό
επίδοςθσ ςτον υπόχρεο και ςτθν
οικεία Αςτυνομικι Αρχι από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ( άρκρο 5 τθσ
Α.1169/2021 απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ). Ταυτόχρονα επιδίδεται
και ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ ωσ άνω Δ.ΟΥ. για
τον ακριβι χρόνο εκτζλεςθσ τθσ

Ο Διοικθτισ τθσ
Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ) ι
ο εξουςιοδοτθμζνοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
β) Το φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
γ) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ
Αναςτολισ
Λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
α) από δφο (2)
ζωσ δϊδεκα
(12) μινεσ ι β)
από τρεισ (3)
ζωσ είκοςι
τζςςερισ (24)
μινεσ, κατά
περίπτωςθ.

-

α) Ο υπόχρεοσ του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ για τθν
αναςτολι
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κατόπιν αποςτολισ
τθσ ςχετικισ
ειςιγθςθσ και των
λοιπϊν ςτοιχείων
του φακζλου από
τθν αρμόδια
υπθρεςία ςτθ
Διεφκυνςθ Ελζγχων.

6

ΝΑΙ

Αμελλθτί
(τουλάχιςτον 5
θμζρεσ πριν τθν
αναςτολι).

7
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απόφαςθσ.

9.

10.

Σφράγιςθ
Επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Για τθ ςφράγιςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ
Αςτυνομικισ Αρχισ (άρκρο 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Σφνταξθ Ρρακτικοφ
Σφράγιςθσ.

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
ςφράγιςθσ ςυντάςςεται πρακτικό το
οποίο υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο εφόςον παρευρίςκεται,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο εδάφιο
τθσ παραγράφου 2 και τισ
παραγράφουσ 3, 5 και 7 τθσ αρικ.
135781/4484/17-12-1997 (Β' 6/1998)
κοινισ Υπουργικισ απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.)
των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δθμόςιασ Τάξθσ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
αρικ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-112000 (Βϋ 1442) όμοια απόφαςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

-

-

-

-

-

-

8

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί,
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι,
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν
Κυρϊςεων και
παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
ςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

9
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Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν
αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι παρουςία
του υπόχρεου και ςυντάςςεται
ςχετικό πρακτικό, το οποίο και
υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο ςφμφωνα με το άρκρο 4
τθσ απόφαςθσ ΡΟΛ 1102/2017 και
τθν αρικ. 1135781/4484
/17-12-1997 (Β' 6/1998) κοινι
Υπουργικι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τθν αρικ.
1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-11-2000 (Βϋ
1442) όμοια απόφαςθ.

α) Αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ θ
οποία ανεςτάλθ
ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ
υπάλλθλοσ.

α) Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι
β) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν
Κυρϊςεων και
παρακολοφκθςθ
σ τθσ
Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
ανεςτάλθ
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
αποςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

10

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
λόγω
παραβίαςθσ
του μζτρου
αναςτολισ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

9

-

-

-

-

1,2,3,4,5

11.

Αποςφράγιςθ και
ςφνταξθ πρακτικοφ
αποςφράγιςθσ.

12.

Ρράξθ επιβολισ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ του
μζτρου αναςτολισ για
δζκα (10) θμζρεσ.

Σε κάκε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ,
εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 7 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ).

Θ αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί.
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 13Α του
ν.2523/1997 αντί τθσ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Στισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται
παραβίαςθ ι παραποίθςθ ι
επζμβαςθ κατά οποιονδιποτε τρόπο
ςτθ λειτουργία των φορολογικϊν
θλεκτρονικϊν μθχανιςμϊν ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν περ.γϋ τθσ παρ.
3 του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997
και ςτθν επαγγελματικι εγκατάςταςθ
ςτθν οποία αφορά ο ζλεγχοσ ι ςτθν
επαγγελματικι εγκατάςταςθ που
ορίηεται με τθν απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ αςκοφνται
δραςτθριότθτεσ κατθγοριϊν
υπόχρεων που προςδιορίηονται ςτο
άρκρο 1 τθσ αρικ. Α.1166/2021 κοινι
απόφαςθ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, αντί τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ

Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο.

-

Το ελεγχόμενο
φυςικό ι νομικό
πρόςωπο.

13.
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εγκατάςταςθσ επιβάλλεται θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

14.

Σφνταξθ, υπογραφι,
κλπ., τθσ ζκκεςθσ
ελζγχου επιβολισ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

15.

Ζκδοςθ τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
(περ. δϋ παρ. 8
άρκρου 13 Α του
ν.2523/1997).

16.

Κοινοποίθςθ τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ
και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ.

Τα όργανα που διενιργθςαν τον
ζλεγχο ςυντάςςουν και υπογράφουν
τθν ζκκεςθ ελζγχου επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του
άρκρου 13Α του ν. 2523/1997
αναφορικά με τισ διαπιςτϊςεισ που
επιςφρουν τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ( άρκρο 9 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο και
β) Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

Θ πράξθ εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ των
πράξεων επιβολισ προςτίμων (άρκρο
9 τθσ αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων.

Κοινοποίθςθ ςτον υπόχρεο τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου επιβολισ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ και τθσ πράξθσ
επιβολισ τθσ ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιοσ
για τθν ζκδοςθ
των πράξεων
επιβολισ
προςτίμων ι
υπάλλθλοσ τθσ εν
λόγω Δ.Ο.Υ.

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδιοσ για τθν
ζκδοςθ των πράξεων
επιβολισ προςτίμων
και
β) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο/
οντότθτα ςτο οποίο
κα επιβλθκεί θ
ειδικι χρθματικι
κφρωςθ.

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

-

Το φυςικό ι νομικό
πρόςωπο/ οντότθτα
ςτο οποίο κα
επιβλθκεί θ ειδικι
χρθματικι κφρωςθ.

Ζκκεςθ ελζγχου
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
παραγράφου 8
του άρκρου
13Α του ν.
2523/1997.
Ρράξθ επιβολισ
τθσ ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ τθσ
περ. δϋπαρ. 8
του άρκρου
13Α του ν.
2523/1997.
α) Ρράξθ
επιβολισ τθσ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ και
β) Ζκκεςθ
ελζγχου
επιβολισ
ειδικισ
χρθματικισ
κφρωςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Σε διάςτθμα μετά
από τισ 20 θμζρεσ
από τθν επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.

13

14

15

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μετά τθν
προςυπογραφι,
κεϊρθςθ και
παραλαβι τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου
επιβολισ τθσ ειδικισ
χρθματικισ
Κφρωςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ
πράξθσ επιβολισ τθσ
ειδικισ χρθματικισ
κφρωςθσ.

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ
τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να
προςδιοριςτεί, δεδομζνθσ τθσ
φφςθσ των φορολογικϊν ελζγχων
και τθσ ςυνάρτθςθσ πολλϊν
παραγόντων που επθρεάηουν
χρονικά τθ διαδικαςία.
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2.7 Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και επιβολι ειδικοφ προςτίμου ςε περίπτωςθ απειλισ χριςθσ βίασ με όπλα ι άλλα αντικείμενα ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ
κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ (άρκρο 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179)
1)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

•Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετεί ο υπάλλθλοσ ςε
βάροσ του οποίου τελζςκθκαν οι πράξεισ που ορίηονται ςτθν περ. βϋ τθσ
παρ.3 του άρκρου 13 Α του ν.2523/1997
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία υπάγεται
το ςυνεργείο ελζγχου, Υπθρεςίεσ Ερευνϊν & Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων
Εςόδων ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Ελεγκτικό Κζντρο)
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
βρίςκεται θ διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςτθν οποία
ςυντρζχουν οι διαπιςτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 περ. βϋ του άρκρου 13Α
του ν. 2523/1997
• Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τθν παραλαβι τθσ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
• Θ Διεφκυνςθ Ελζγχων
• Θ αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι

2)

3)

4)

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
5)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και επιβολι ειδικοφ
προςτίμου ςε περίπτωςθ απειλισ χριςθσ βίασ με όπλα ι άλλα
αντικείμενα ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ
εκτζλεςθσ υπθρεςίασ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ-Ραραβίαςθ αναςτολισ
(παράγραφοι 3 περ. βϋ,4 και 5 του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997- Αϋ179).

ΚΟΠΟ:

Αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων τζλεςθσ πράξεων βίασ που δφνανται να
προκαλζςουν ςωματικι βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ κατά
τθ διάρκεια και εξαιτίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ του με πρόβλεψθ για
επιβολι μζτρων και κυρϊςεων ςε βάροσ των υπαίτιων διάπραξθσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ εμπζδωςθ κλίματοσ ςυμμόρφωςθσ και θ αποτροπι επανάλθψθσ
τζλεςθσ πράξεων βίασ ςε βάροσ των υπαλλιλων τθσ ΑΑΔΕ, που ορίηονται
ςτθν παράγραφο 3 περ. βϋ του άρκρου 13 Α του ν.2523/1997.

6)

7)

8)

9)

Άρκρο 13 Α του ν.2523/1997 (Αϋ179) «Αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων, επιβολι ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και ειδικοφ προςτίμου»
όπωσ αυτό προςτζκθκε ωσ νζο άρκρο με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 47 του ν.
4465/2017 (Αϋ 47) και τροποποιικθκε με το άρκρο 100 του ν.4714/2020 (Αϋ148)
και παράγραφοσ 9 του άρκρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179) «Διοικθτικζσ και
ποινικζσ κυρϊςεισ ςτθ φορολογικι νομοκεςία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Α.1166/16-7-2021 (Βϋ3193) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ρροςδιοριςμόσ κατθγοριϊν υπόχρεων για τθν επιβολι τθσ
ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 13A του ν.2523/1997, του
είδουσ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο πλαίςιο του οποίου επιβάλλεται το μζτρο
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, το ειδικό πρόςτιμο, θ
ειδικι χρθματικι κφρωςθ και κάκε ειδικότερου κζματοσ»,
Α.1169/21-7-2021 (Βϋ3294) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ του
τρόπου, των διαδικαςιϊν και των οργάνων για τθν εφαρμογι του άρκρου 13A του
ν.2523/1997, για τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, τθν
επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ προςτίμου από τα
όργανα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»,
Ο ΔΕΛ Θ 1068997 ΕΞ 2021/12-8-2021«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων
Α.1166/16.7.2021 (Φ.Ε.Κ.Βϋ3193/20.7.2021) και Α.1169/21.7.2021 (Φ.Ε.Κ.
Βϋ3294/26.7.2021) αναφορικά με τθν αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ, τθν επιβολι τθσ ειδικισ χρθματικισ κφρωςθσ και του ειδικοφ
προςτίμου του άρκρου 13Α του ν.2523/1997»,
αρικ. 1135781/4484/17-12-1997 (Β'6/19-01-1998) κοινι Υπουργικι απόφαςθ
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ «Τρόποσ και διαδικαςία
εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α' 179) για τθν αναςτολι
λειτουργίασ
επαγγελματικϊν
εγκαταςτάςεων
επιτθδευματιϊν»,
όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7-11-2000 (Β'
1442) όμοια, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποπαρ. γ' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 (Α’ 94),
αρικ. ΔΕΛ Θ 152871 ΕΞ 2021 ΕΜΡ/1-7-2021 ζγγραφο του Γ.Δ.Φ.Δ. «Διαβίβαςθ
εγχειριδίου περιγραφισ διαδικαςίασ μερικοφ επιτόπιου ελζγχου πρόλθψθσ και
διαχείριςθσ εντφπων»,
αρικ. ΔΙΕΡΙΔΙ ΥΡΑΕΦ Γ 1013720 ΕΞ 2021/18-2-2021 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.
«Αναβάκμιςθ
εφαρμογισ
ΕΝΤΥΡΟΥ
ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ,
αρικ. ΔΕΛ Β 135494 ΕΞ 2019 ΕΜΡ/13-06-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Επικαιροποίθςθ οδθγιϊν διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
αρικ. ΔΕΛ 137027 ΕΞ 2018 ΕΜΡ/2-7-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

α) Διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και
επιβολι ειδικοφ προςτίμου ςε περίπτωςθ απειλισ χριςθσ βίασ με όπλα ι
άλλα αντικείμενα που δφνανται να προκαλζςουν ςωματικι βλάβθ ι
κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ ςωματικι βλάβθ ι τον κίνδυνο ηωισ ι που κα μποροφςε
να προκαλζςει ςωματικι βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ,
κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ του ι για λόγουσ
ςχετικοφσ με τθν εκτζλεςι τθσ,
β) διαδικαςία αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται παραβίαςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ από
τον υπόχρεο (παράγραφοσ 5 του άρκρ. 13 Α του ν. 2523/1997).

_

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) για «Ρρόςκετεσ οδθγίεσ διενζργειασ μερικϊν
επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
10) αρικ. ΔΘΛΕΔ Θ 1121270 ΕΞ 2017/11-8-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) «Αναβάκμιςθ εφαρμογισ ΕΝΤΥΡΟΥ ΜΕΙΚΟΥ
ΕΡΙΤΟΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΟΛΘΡΤΙΚΟΥ) ςτο Ο.Ρ.Σ. Elenxis»,
11) αρικ. ΔΕΛ Γ 1116722 ΕΞ 2017/2.8-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Κοινοποίθςθ των αποφάςεων ΡΟΛ 1102/2017
(Βϋ 2382) και ΡΟΛ 1074 (Βϋ 1927) και παροχι οδθγιϊν για τθν αναςτολι
λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων και τθν επιβολι τθσ ειδικισ
χρθματικισ κφρωςθσ του άρκρου 13Α του ν. 2523/1997»,
12) αρικ. ΔΕΛ Β 1107997 ΕΞ2017/13-07-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Οδθγίεσ διενζργειασ και εντατικοποίθςθ των
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων πρόλθψθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων»,
13) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
14) παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 47 του ν. 4465/2017 (Αϋ47) «Ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
15) ν. 4308/2014 (Αϋ 251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ»,
16) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
17) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
18) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
19) αρικ. Δ.ΟΓ.Α.1101923 ΕΞ 2016/6-7-2016 (Βϋ2108) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Ανακακοριςμόσ τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ των Δ.Ο.Υ.».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Απειλι χριςθσ βίασ με
όπλα ι άλλα
αντικείμενα που
δφνανται να
προκαλζςουν
ςωματικι βλάβθ ι
κίνδυνο ηωισ
υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ
ι χρθςιμοποίθςθσ
βίασ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ
ςωματικι βλάβθ ι τον
κίνδυνο ηωισ ι που
κα μποροφςε να
προκαλζςει ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ
υπαλλιλου τθσ ΑΑΔΕ

Κοινοποίθςθ
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου (Σ.Δ.Ε.)Κλιςθ προσ Ακρόαςθ

Περιγραφι

Σε περίπτωςθ απειλισ χριςθσ βίασ
με όπλα ι άλλα αντικείμενα που
δφνανται να προκαλζςουν ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ ι
χρθςιμοποίθςθσ βίασ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ ςωματικι βλάβθ ι
τον κίνδυνο ηωισ ι που κα μποροφςε
να προκαλζςει ςωματικι βλάβθ ι
κίνδυνο ηωισ α) των ελεγκτικϊν
οργάνων
κατά τθ διενζργεια κάκε είδουσ
φορολογικοφ ελζγχου β) υπαλλιλου
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου ι
Δ.Ο.Υ. και ανεξαρτιτωσ του τόπου
τζλεςθσ των πράξεων αυτϊν
γ) οποιουδιποτε υπαλλιλου τθσ
ΑΑΔΕ εκτόσ των προαναφερόμενων
και ανεξαρτιτωσ του τόπου τζλεςθσ
των πράξεων αυτϊν.
Κοινοποιείται ςτο υπαίτιο πρόςωπο
διάπραξθσ των πράξεων τθσ περ.βϋ
τθσ παρ. 3 του ν.2523/1997
Σθμείωμα Διαπιςτϊςεων Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ προσ Ακρόαςθ και
αναγράφεται ότι θ τζλεςθ των
ςυγκεκριμζνων πράξεων μπορεί να
επιςφρει τθν επιβολι του ειδικοφ
προςτίμου και τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ (άρκρο 4 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Αρμόδια Μονάδα

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο
β) Υπάλλθλοσ
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ι
Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι Δ.Ο.Υ.
γ) οποιουδιποτε
υπάλλθλοσ τθσ
ΑΑΔΕ εκτόσ των
προαναφερόμενω
ν

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο εάν οι
πράξεισ τελοφνται
κατά τθ διάρκεια
ελζγχου ι
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υπθρεςίασ ςτθν
οποία υπθρετεί ο
υπάλλθλοσ ςε
βάροσ του οποίου
τελζςκθκαν οι
πράξεισ ςτισ
λοιπζσ
περιπτϊςεισ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

Το υπαίτιο πρόςωπο
διάπραξθσ των
πράξεων τθσ περ.βϋ
τθσ παρ. 3 του
ν.2523/1997.

-

Το υπαίτιο πρόςωπο
διάπραξθσ των
πράξεων τθσ περ.βϋ
τθσ παρ. 3 του
ν.2523/1997.

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

-

-

-

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Άμεςα

1

Σθμείωμα
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου
(Σ.Δ.Ε.)- Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ
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(υπάλλθλοσ
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ι
Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι Δ.Ο.Υ.
και οποιοςδιποτε
υπάλλθλοσ τθσ
ΑΑΔΕ εκτόσ των
προαναφερόμενω
ν).

3.

Σφνταξθ ζκκεςθσ
επιβολισ του ειδικοφ
προςτίμου και τθσ
αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ τθσ
περ. βϋ τθσ παρ.3 του
άρκρου 13Α του
ν.2523/1997.

α) Πταν οι πράξεισ τελοφνται κατά τθ
διάρκεια του ελζγχου ςε βάροσ των
ελεγκτικϊν οργάνων τα ελεγκτικά
όργανα ςυντάςςουν ζκκεςθ
επιβολισ του ειδικοφ προςτίμου και
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ με
ειςιγθςθ για το φψοσ του ειδικοφ
προςτίμου και τθ διάρκεια τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, θ
οποία προςυπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ και
κεωρείται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ και ο ςχετικόσ
φάκελοσ
υποβάλλονται δια τθσ Διεφκυνςθσ
Ελζγχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ
ςτον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.
β) Πταν οι πράξεισ τελοφνται ςε
βάροσ υπαλλιλου Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου ι Δ.Ο.Υ.
ανεξαρτιτωσ του τόπου τζλεςθσ των
πράξεων αυτϊν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετεί ο
υπάλλθλοσ ςε βάροσ του οποίου
τελζςκθκαν οι πράξεισ ςυντάςςει
ζκκεςθ επιβολισ του ειδικοφ
προςτίμου και τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ τθσ με ειςιγθςθ για το
φψοσ του ειδικοφ προςτίμου και τθ
διάρκεια τθσ αναςτολισ λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ.
Θ ζκκεςθ και ο ςχετικόσ φάκελοσ

α) Τα όργανα που
διενεργοφν τον
ζλεγχο και
β) Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υπθρεςίασ ςτθν
οποία υπθρετεί ο
υπάλλθλοσ ςε
βάροσ του οποίου
τελζςκθκαν οι
πράξεισ.

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Υπθρεςίασ ςτθν
οποία υπθρετεί ο
υπάλλθλοσ ςε βάροσ
του οποίου
τελζςκθκαν οι
πράξεισ.
β) Το υπαίτιο
πρόςωπο διάπραξθσ
των πράξεων τθσ
περ.βϋ τθσ παρ. 3 του
ν.2523/1997
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ζκκεςθ ελζγχου
επιβολισ του
ειδικοφ
προςτίμου και
τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
τθσ περ. βϋ τθσ
παρ.3 του
άρκρου 13Α
του
ν.2523/1997.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αμελλθτί ςε
διάςτθμα μετά
από 5 θμζρεσ
από τθν
επίδοςθ του
Σθμειϊματοσ
Διαπιςτϊςεων
Ελζγχου.
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4α.

Ζκδοςθ απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
επιβολι του ειδικοφ
προςτίμου του
ςτοιχείου i τθσ περ. βϋ
τθσ παρ.3 του άρκρου
13Α του ν.2523/1997
( άρκρο 4 τθσ
αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

υποβάλλονται δια τθσ Διεφκυνςθσ
Ελζγχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ
ςτον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
γ) Πταν οι πράξεισ τελοφνται ςε
βάροσ οποιουδιποτε υπαλλιλου τθσ
ΑΑΔΕ εκτόσ των προαναφερόμενων
ανεξαρτιτωσ του τόπου τζλεςθσ των
πράξεων αυτϊν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετεί ο
υπάλλθλοσ ςε βάροσ του οποίου
τελζςκθκαν οι πράξεισ ςυντάςςει
ζκκεςθ επιβολισ του ειδικοφ
προςτίμου και τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ με ειςιγθςθ για το
φψοσ του ειδικοφ προςτίμου και τθ
διάρκεια τθσ αναςτολισ λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ.
Θ ζκκεςθ και ο ςχετικόσ φάκελοσ
υποβάλλονται απευκείασ ςτον
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.
( άρκρο 4 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).
Στισ περιπτϊςεισ απειλισ χριςθσ
βίασ με όπλα ι άλλα αντικείμενα που
δφνανται να προκαλζςουν ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου
τθσ ΑΑΔΕ ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ςωματικι
βλάβθ ι τον κίνδυνο ηωισ ι που κα
μποροφςε να προκαλζςει ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου
τθσ ΑΑΔΕ, κατά τθ διάρκεια και
εξαιτίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ
του ι για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν
εκτζλεςι τθσ, με απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ επιβάλλονται
ςωρευτικά: i) ειδικό πρόςτιμο από
δζκα χιλιάδεσ (10.000) ζωσ πενιντα
χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ ςτον υπαίτιο
διάπραξθσ των ανωτζρω πράξεων και
ii) αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ του
υπαίτιου διάπραξθσ των ωσ άνω

Ο Διοικθτισ τθσ
Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ).

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδια κατά τον
χρόνο ζκδοςθσ τθσ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι για τθν
παραλαβι τθσ
διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ του
υπαίτιου διάπραξθσ
β) Το υπαίτιο
πρόςωπο διάπραξθσ
των πράξεων τθσ
περ.βϋ τθσ παρ. 3 του
ν.2523/1997

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ επιβολισ
ειδικοφ
προςτίμου από
δζκα χιλιάδεσ
(10.000) ζωσ
πενιντα
χιλιάδεσ
(50.000) ευρϊ
ςτον υπαίτιο
διάπραξθσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κατόπιν
αποςτολισ τθσ
ςχετικισ
ζκκεςθσ, τθσ
ειςιγθςθσ και
των λοιπϊν
ςτοιχείων του
φακζλου από
τθν αρμόδια
υπθρεςία ςτθ
Διεφκυνςθ
Ελζγχων ι
απευκείασ ςτον
Διοικθτι κατά
περίπτωςθ.

3
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πράξεων, που ορίηεται με τθν
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε,
από δφο (2) μινεσ ζωσ ζξι (6) μινεσ.
(περ. βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13Α
του ν.2523/1997).

4β.

Ζκδοςθ απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ του
ςτοιχείου ii περ. βϋ τθσ
παρ.3 του άρκρου
13Α του ν.2523/1997
( άρκρο 4 τθσ
αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Στισ περιπτϊςεισ απειλισ χριςθσ
βίασ με όπλα ι άλλα αντικείμενα που
δφνανται να προκαλζςουν ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου
τθσ ΑΑΔΕ ι χρθςιμοποίθςθσ βίασ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ςωματικι
βλάβθ ι τον κίνδυνο ηωισ ι που κα
μποροφςε να προκαλζςει ςωματικι
βλάβθ ι κίνδυνο ηωισ υπαλλιλου
τθσ ΑΑΔΕ, κατά τθ διάρκεια και
εξαιτίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ
του ι για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν
εκτζλεςι τθσ, με απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ επιβάλλονται
ςωρευτικά: i) ειδικό πρόςτιμο από
δζκα χιλιάδεσ (10.000) ζωσ πενιντα
χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ ςτον υπαίτιο
διάπραξθσ των ανωτζρω πράξεων και
ii) αναςτολι λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ του
υπαίτιου διάπραξθσ των ωσ άνω
πράξεων, που ορίηεται με τθν
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε,
από δφο (2) μινεσ ζωσ ζξι (6) μινεσ
και από ζξι (6) μινεσ ζωσ και τρία (3)
ζτθ ςε περίπτωςθ υποτροπισ.
(περ. βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13Α

Ο Διοικθτισ τθσ
Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ).

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Το φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο/οντότθτα
του οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
γ) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ
Αναςτολισ
Λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
α) από δφο (2)
ζωσ ζξι (6)
μινεσ,
β) από ζξι (6)
μινεσ ζωσ και
τρία (3) ζτθ ςε
περίπτωςθ
υποτροπισ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κατόπιν
αποςτολισ τθσ
ςχετικισ
ζκκεςθσ, τθσ
ειςιγθςθσ και
των λοιπϊν
ςτοιχείων του
φακζλου από
τθν αρμόδια
υπθρεςία ςτθ
Διεφκυνςθ
Ελζγχων ι
απευκείασ ςτον
Διοικθτι κατά
περίπτωςθ.
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του ν.2523/1997).

5α.

5β.

Βεβαίωςθ ειδικοφ
προςτίμουΚοινοποίθςθ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
επιβολι του ειδικοφ
προςτίμου του
ςτοιχείου i τθσ περ. βϋ
τθσ παρ.3 του άρκρου
13Α του ν.2523/1997.

Κοινοποίθςθ τθσ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) για τθν
αναςτολι λειτουργίασ
τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ του
ςτοιχείο ii τθσ περ. βϋ
τθσ παρ.3 του άρκρου
13Α του ν.2523/1997.

Θ απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
για τθν επιβολι του ειδικοφ
προςτίμου αποςτζλλεται ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδια κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ για τθν παραλαβι τθσ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
του υπαίτιου διάπραξθσ ο οποίοσ
βεβαιϊνει ςε βάροσ του το ειδικό
πρόςτιμο και ενεργεί για τον
προςδιοριςμό των τυχόν
αλλθλεγγφωσ ευκυνόμενων
προςϊπων για τθν καταβολι του
προςδιοριςκζντοσ προςτίμου
και για τθν κοινοποίθςθ με
αποδεικτικό επίδοςθσ τθσ απόφαςθσ
και τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ
( άρκρο 4 τθσ αρικ.Α.1169/2021
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).
Θ απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
για τθν επιβολι τθσ αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ κοινοποιείται με
αποδεικτικό επίδοςθσ ςτο κατά
περίπτωςθ υπαίτιο πρόςωπο και
ςτθν οικεία Αςτυνομικι αρχι από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται θ
διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ανεξαρτιτωσ
υπαγωγισ του ςε ειδικι Δ.Ο.Υ.. Με
τθν ωσ άνω απόφαςθ επιδίδεται και
ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ ωσ άνω Δ.Ο.Υ. για
τον ακριβι χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
απόφαςθσ ( άρκρο 4 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδια
κατά τον χρόνο
ζκδοςθσ τθσ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι για τθν
παραλαβι τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ του
υπαίτιου
διάπραξθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ) ι
ο εξουςιοδοτθμζνοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

-

-

α) Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που είναι
αρμόδια κατά τον
χρόνο ζκδοςθσ τθσ
Απόφαςθσ του
Διοικθτι για τθν
παραλαβι τθσ
διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ του
υπαίτιου διάπραξθσ
β) Το υπαίτιο
πρόςωπο διάπραξθσ
των πράξεων τθσ
περ.βϋ τθσ παρ. 3 του
ν.2523/1997.

α) Ο υπόχρεοσ του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ επιβολισ
ειδικοφ
προςτίμου.

Απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ για τθν
αναςτολι
λειτουργίασ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αμελλθτί

4α

ΝΑΙ

Αμελλθτί
(τουλάχιςτον 5
θμζρεσ πριν τθν
αναςτολι).

4β
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6.

7.

Σφράγιςθ
Επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

Για τθ ςφράγιςθ τθσ επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ
Αςτυνομικισ Αρχισ (άρκρο 6 τθσ
αρικ.Α.1169/2021 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ)

Σφνταξθ Ρρακτικοφ
Σφράγιςθσ.

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
ςφράγιςθσ ςυντάςςεται πρακτικό το
οποίο υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
υπόχρεο εφόςον παρευρίςκεται,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο εδάφιο
τθσ παραγράφου 2 και τισ
παραγράφουσ 3, 5 και 7 τθσ αρικ.
135781/4484/17-12-1997 (Β' 6/1998)
κοινισ Υπουργικισ απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.)
των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δθμόςιασ Τάξθσ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
αρικ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-112000 (Βϋ 1442) όμοια απόφαςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που πρόκειται να
αναςταλεί ι ο
εξουςιοδοτοφμενοσ από αυτόν
υπάλλθλοσ.

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

-

-

-

-

-

-

5β

Θ Αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί,
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι,
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν
Κυρϊςεων και
παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
ςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

6
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8.

Αποςφράγιςθ και
ςφνταξθ πρακτικοφ
αποςφράγιςθσ.

9.

Ρράξθ επιβολισ
αναςτολισ
λειτουργίασ ςε
περίπτωςθ
παραβίαςθσ του
μζτρου αναςτολισ
(για 10 θμζρεσ).

Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν
αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι παρουςία
του υπόχρεου επιτθδευματία ι
αντιπροςϊπου του και ςυντάςςεται
ςχετικό πρακτικό, το οποίο και
υπογράφεται από τουσ
ςυμπράξαντεσ υπαλλιλουσ και τον
επιτθδευματία, ςφμφωνα με το
άρκρο 4 τθσ απόφαςθσ ΡΟΛ
1102/2017 και τθν αρικ.
1135781/4484
/17-12-1997 (Β' 6/1998) κοινι
Υπουργικι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τθν αρικ.
1106210/3960/ΔΕ-Γ’/07-11-2000 (Βϋ
1442) όμοια απόφαςθ.

Σε κάκε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
αναςτολισ λειτουργίασ,
εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 7 τθσ αρικ. Α.1166/2021
Απόφαςθσ του Διοικθτι.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ςτθ
χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται
θ διεφκυνςθ τθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ
που ανεςτάλθ ι
ο εξουςιοδοτθμζνοσ
υπάλλθλοσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (χωρικισ
αρμοδιότθτασ).

Θ αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι

Θ αρμόδια
Αςτυνομικι
Αρχι.

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
ανεςτάλθ
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι
γ) Διεφκυνςθ
Ελζγχων
Τμιμα ΘϋΔιοικθτικϊν και
Ροινικϊν Κυρϊςεων
και παρακολοφκθςθσ
τθσ Δικαςτθριακισ
Νομολογίασ.

Ρρακτικό
αποςφράγιςθσ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

7

α) Το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο του
οποίου θ
επαγγελματικι
εγκατάςταςθ
πρόκειται να
αναςταλεί
β) Θ αρμόδια
Αςτυνομικι Αρχι.

Ρράξθ
αναςτολισ
λειτουργίασ
επαγγελματικισ
εγκατάςταςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

8

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι εξαρτάται από
τα πραγματικά περιςτατικά και
ςυναρτάται από πολλοφσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν
χρονικά τθ διαδικαςία.
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2.8 Αποδοχι ςυμμετοχισ ι μθ τθσ χϊρασ μασ ςε πρόταςθ διεξαγωγισ πολυμεροφσ ελζγχου αλλοδαπισ αρμόδιασ αρχισ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

1)
Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αποδοχι ςυμμετοχισ ι μθ τθσ χϊρασ μασ ςε πρόταςθ διεξαγωγισ
πολυμεροφσ ελζγχου αλλοδαπισ αρμόδιασ αρχισ.

ΚΟΠΟ:

Θ ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊνονται κατά τθ διάρκεια
των πολυμερϊν (ταυτόχρονων) ελζγχων ςχετικά με υπόχρεουσ κοινοφ ι
ςυμπλθρωματικοφ ενδιαφζροντοσ τουλάχιςτον δφο κρατϊν-μελϊν
αναφορικά με τθν άμεςθ ι ζμμεςθ φορολογία ι τουσ δαςμοφσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Διενζργεια πολυμερϊν (ταυτόχρονων) ελζγχων από τουλάχιςτον δφο
κράτθ-μζλθ, το κακζνα από το ζδαφόσ του, ςε ζναν ι περιςςότερουσ
υπόχρεουσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ παροφςα διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι αιτιματοσ από αλλοδαπι
αρμόδια αρχι αναφορικά με τθ διεξαγωγι πολυμεροφσ ελζγχου. Θ
παραλαβι των αιτθμάτων γίνεται από το τμιμα διαςφνδεςθσ, το οποίο
ενεργεί ωσ λαμβάνουςα αρχι (Εϋ Τμιμα – Ενδοομιλικϊν Συναλλαγϊν
Ρολυμερϊν και Ειδικϊν Ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εξαρτάται από τα αιτιματα που κα λθφκοφν. Κατά μζςο όρο πζντε (5)/
ζτοσ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 904/2010 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2010,
για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον
τομζα του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.),
2) Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2018/1541 του Συμβουλίου τθσ 2ασ Οκτωβρίου 2018, για
τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (Ε.Ε.), αρικ. 904/2010 και (Ε.Ε.)
2017/2454 ςχετικά με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον
τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
3) Κανονιςμόσ (Ε.Ε) 389/2012 του Συμβουλίου τθσ 2ασ Μαΐου 2012 για τθν
διοικθτικι ςυνεργαςία ςτον τομζα των ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ και
τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 2073/2004,
4) Οδθγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 15 τθσ Φεβρουαρίου 2011 ςχετικά
με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ φορολογίασ και με τθν
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 77/799/ΕΟΚ,
5)
Οδθγία 2021/514/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Μαρτίου 2021 για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2011/16/ΕΕ ςχετικά με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία
ςτον τομζα τθσ φορολογίασ,
6) άρκρο 26 Ρροτφπου τθσ Σφµβαςθσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ
Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ),
7) άρκρο 29 του 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ», ςχετικά με τθν αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι,
8) οι διατάξεισ των Κεφαλαίων Αϋ ζωσ και Θϋ του 4170/2013 (Αϋ163)
«Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/16/ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων τθσ ΕΛ.Τ.Ε.,
αναμόρφωςθ Οργανιςμοφ του Ν.Σ.Κ. και άλλεσ διατάξεισ»,
9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), «όπωσ ιςχφει,
10) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
11) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ»,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

Λιψθ αιτιματοσ
για τθ
διενζργεια
πολυμεροφσ
ελζγχου από τθν
αιτοφςα αρχι
άλλου κράτουσμζλουσ.

2.

Ζρευνα ςτα
πλθροφοριακά
ςυςτιματα
TAXIS και
ELENXIS
αναφορικά με
τισ
εμπλεκόμενεσ
ελλθνικζσ
επιχειριςεισ.

3.

Επεξεργαςία
αιτιματοσ για τθ
διενζργεια
πολυμεροφσ
ελζγχου.

4.

Σφνταξθ και
αποςτολι
ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ
προσ τον
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ για τθν
ζγκριςθ

Περιγραφι

Λαμβάνεται αίτθμα για τθ
διενζργεια πολυμεροφσ ελζγχου
από τθν αρμόδια αρχι άλλου
κράτουσ-μζλουσ μζςω του
κοινοτικοφ ςυςτιματοσ Common
Communication
Network/Common System
Interface (CCN/CSI).
Ρρωτοκολλείται και καταχωρείται
ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο για
τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων.
Ζρευνα ςτα πλθροφοριακά
ςυςτιματα TAXIS και ELENXIS
αναφορικά με τα ςτοιχεία
μθτρϊου, τισ υποβλθκείςεσ
δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α., δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ και
δθλϊςεισ ενδοκοινοτικϊν
αποκτιςεων και παραδόςεων, τισ
πικανζσ οφειλζσ και τουσ
διεξαχκζντεσ ελζγχουσ των
εμπλεκόμενων ελλθνικϊν
επιχειριςεων.
Επεξεργαςία ςυγκεντρωκζντων
ςτοιχείων ςχετικά με τθν
προτεινόμενθ υπόκεςθ για
διεξαγωγι πολυμεροφσ ελζγχου
και τθσ πικανισ ι μθ ωφζλειασ
για τθ χϊρα.
Σφνταξθ και αποςτολι
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ προσ
τον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ ςτο οποίο
αναφζρονται ςτοιχεία του
λθφκζντοσ αιτιματοσ από τθν
αρμόδια αλλοδαπι φορολογικι
αρχι, ςτοιχεία των εμπλεκόμενων
επιχειριςεων, ςφντομο ιςτορικό

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθ-μζνο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 ϊρα.

-

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

-

Proposal for a
MULTI LATERAL
CONTROL
(MLC).

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

-

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2 μζρεσ.

1

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

-

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 μζρα.

2

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

Ο Διοικθτισ τθσ
ΑΑΔΕ

Ενθμερωτικό
ςθμείωμα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1 μζρα.

3
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ςυμμετοχισ τθσ
χϊρασ μασ ςτον
προτεινόμενο
πολυμερι
ζλεγχο.

τθσ υπόκεςθσ, οι ςτόχοι και θ
περίοδοσ ελζγχου, κακϊσ και θ
πρόταςθ τθσ υπθρεςίασ
προκειμζνου να εγκρικεί θ
ςυμμετοχι ι όχι τθσ χϊρασ μασ
ςτον προτεινόμενο πολυμερι
ζλεγχο.

5.

Σφνταξθ και
αποςτολι είτε
εγγράφου, είτε
θλεκτρονικοφ
μθνφματοσ προσ
τθν αρμόδια
ελλθνικι
ελεγκτικι
υπθρεςία
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.,
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Δ.Ο.Υ.,
Τελωνεία,
ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.) για
τον οριςμό
εκπροςϊπου για
τθ ςυμμετοχι
ςτον πολυμερι
ζλεγχο.

Σφνταξθ και αποςτολι είτε
εγγράφου, είτε θλεκτρονικοφ
μθνφματοσ προσ τθν αρμόδια
ελλθνικι ελεγκτικι υπθρεςία
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Δ.Ο.Υ., Τελωνεία,
ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.) που περιζχει
πλθροφορίεσ για τθν
προτεινόμενθ υπόκεςθ, το αίτθμα
τθσ αλλοδαπισ φορολογικισ
αρχισ και το ενθμερωτικό
ςθμείωμα προσ τον Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ με το οποίο εγκρίνεται θ
ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτον
πολυμερι ζλεγχο προκειμζνου να
οριςτεί εκπρόςωποσ.

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

6.

Σφνταξθ και
αποςτολι
απάντθςθσ για
τθν αποδοχι τθσ
πρόταςθσ προσ
τθν αρχι του
αιτοφντοσ
κράτουσ-μζλουσ.

Σφνταξθ απαντθτικοφ
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ μζςω
του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ
Common Communication
Network/Common System
Interface (CCN/CSI) με το οποίο
γίνεται αποδοχι τθσ πρόταςθσ για
ςυμμετοχι ςτον προτεινόμενο
πολυμερι ζλεγχο.

Διεφκυνςθ Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) - Τμιμα Εϋ
Ενδοομιλικϊν
ΣυναλλαγϊνΡολυμερϊν και
Ειδικϊν Ελζγχων.

-

Αρμόδια
ελλθνικι
ελεγκτικι
υπθρεςία
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.,
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Δ.Ο.Υ.,
Τελωνεία,
ΕΛ.Υ.Τ., κ.ά.).

Αρμόδια αρχι
του αιτοφντοσ
κράτουσμζλουσ.

Οριςμόσ
εκπροςϊπου
για ςυμμετοχι
ςε πολυμερι
ζλεγχο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 ϊρεσ.

4

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 ϊρα.

5

φνολο Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να
κακοριςτεί, δεδομζνου ότι
διαφοροποιείται και
εξαρτάται από τον βακμό
δυςκολίασ τθσ κάκε
προτεινόμενθσ υπόκεςθσ.
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2.9 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο και ςτθν Ζναρξθ Εργαςιϊν Φυςικϊν Προςϊπων (Δθλϊςεισ/ Δικαιολογθτικά)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι
Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο και ςτθν Ζναρξθ Εργαςιϊν Φυςικϊν Ρροςϊπων
(Δθλϊςεισ/Δικαιολογθτικά).

ΚΟΠΟ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11 του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013 (Αϋ170), κακϊσ και τθσ ΡΟΛ
1006/2013 (Βϋ19/2014) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε φορολογουμζνουσ, που πρόκειται να αςκιςουν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα και ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ ενάρξεισ εργαςιϊν
Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ρ.), για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

ΝΟΜΟΙ
1. Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
2. Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
3. Άρκρα 80 «Καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ» και 81
«Εγκατάςταςθ και λειτουργία Θεάτρων-Κινθματογράφων και Ψυχαγωγικϊν
Ραιδειϊν» του ν.3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει
4. Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ
Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170)
«Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
5. Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
6. Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ-Μεταρρφκμιςθ
αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ
ςυςτιματοσ-υκμίςεισ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ»
7. Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και
άλλεσ διατάξεισ».
8. Ν.4442/2016 (Αϋ230) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1100330/1954/ΔΜ/ΡΟΛ1133/06-10-2008 (Βϋ2149) απόφαςθ του Υπ.
Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ
Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, με τισ : α) ΡΟΛ 1170/09-11-2017 (Βϋ4161) β) ΡΟΛ 1134/17-07-2018
(Βϋ 2983), γ) αρικ. Α.1189/7-5-2019 (Βϋ1676), δ) Αϋ1128/3-6-020 (Βϋ2475)και
1183/24-7-2020 ( Βϋ3680 ), ε) Α 1260/26-11-2020 (Βϋ5296) )..η) Α.1122/24-52021 (B 2287 ), θ) Α 1228/ 5 -10-21 ( Β 4758 ), Α 1239 /25-10-21 ( Β 5082
5203 ) αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ.
2. ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Ρλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ.,ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά
ιδρφματα και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
3. ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα φυςικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, που πρόκειται να αςκιςουν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ το ζντυπο Μ2
"Διλωςθ Ζναρξθσ/Μεταβολισ Εργαςιϊν Φυςικοφ Ρροςϊπου" πριν από τθν πραγματοποίθςθ
οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ, ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. Το εν λόγω
ζντυπο ςυνυποβάλλεται με τα ζντυπα και τα δικαιολογθτικά των άρκρων 5 και 6 τθσ ΡΟΛ
1006/2013 (Β' 19/2014) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ ιςχφει,
από τον φορολογοφμενο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ
ι του Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.), ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ.
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
77.003 ενάρξεισ εργαςιϊν φυςικϊν προςϊπων για το ζτοσ 2018.
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν α)
ΡΟΛ 1178/2015 (Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-04-2019
(Βϋ1618). γ) Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 . (Αϋ 20)
αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
4. Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ ιςχφει.
5. Αρικ Α.1104 / 18-3-2019
(Βϋ1059 ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οριςμόσ του τφπου και περιεχομζνου του εντφπου Μ12 «Διλωςθ
πωλιςεων
από
απόςταςθ
και
παροχϊν
τθλεπικοινωνιακϊν,
ραδιοτθλεοπτικϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν» και λοιπζσ διατάξεισ ωσ
προσ τθν υποβολι του», που εκδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 6
του ν. 4174/2013 (A' 170) και τθσ αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998)
Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ.
Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα “Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ (ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
6. Αρικ: Α.1174 /222-7-2020 ( Βϋ3095) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Απόδοςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ςε πολίτεσ τρίτθσ
χϊρασ που απαςχολοφνται ςε αγροτικζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου τεςςαρακοςτοφ δεφτερου του Μζρουσ Θ τθσ από 01/05/2020
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ90), όπωσ κυρϊκθκε με τισ διατάξεισ
του άρκρου 2 του ν.4690/2020 (Αϋ104)
7. Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει
8. Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet, όπωσ
τροποποιθκθκε και ιςχφει με τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433).
9. Αϋ1086/12-4-2020 ( βϋ 1616- Τφποσ και περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ για τθν Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε Φυςικά Ρρόςωπα μζςω τθσ υπθρεςίασ
myAADElive.
10. Αϋ1270/11-12-2020 ( Βϋ508) «Διαδικαςία για τθν απόδοςθ Αρικμοφ
Φορολογικοφ Μθτρϊου ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία.»
11. Α 1283/ 10-9-2021 (β 4072)Μεταβολι ςτοιχείων και διακοπι εργαςιϊν
επιχείρθςθσ φυςικϊν
προςϊπων, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν
οντοτιτων με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.
12. Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για τθν
αποδοςξ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ Δ211
για τθν ζναρξθ, μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ».

1.

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρικ. 1117989/2301/ΔΜ/ΡΟΛ 1157/26-11-2008 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Μθτρϊου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων “Ραροχι οδθγιϊν
για τθν ορκι εφαρμογι τθσ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 ( Βϋ 2149)
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απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ Νζασ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)”,
2. Οι αρ. α) ΡΟΛ 1146/5-7-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΘ-616), β) ΡΟΛ 1221/26-09-2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΘ-ΣΑΟ), γ) ΡΟΛ 1238/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-1Α8) εγκφκλιοι
με κζμα «Ρροςκικθ νζου Κ.Α.Δ. ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν
Δραςτθριοτιτων.
3. Αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο-οδθγία του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ «Καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ»
4. Οι αρ. α) ΡΟΛ 1104/12-7-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΡ3Η-7ΘΗ) και β) Ε. 2133/0807-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ8Η46ΜΡ3Η-ΞΨΙ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι
των άρκρων 80 και 81 του ν.3463/2006, όπωσ ιςχφει»
5. ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου
του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)»,
(Ρρόςτιμα)
6. ΡΟΛ 1230/8-10-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε. «Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ δελτίου αιτιςαντοσ άςυλο
αλλοδαποφ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία»
7. ΡΟΛ 1250/25-11-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε “Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά
ςτεροφνται διαβατθρίου».
8. ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
9. ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα,
επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ».
10. ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ
πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
11. ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
12. Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ
ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
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13. Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των
Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
14. Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-7-2020
(ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨ846ΜΡ3Η-ΡΚΘ),
δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ), ε) Ε.2180/05.11.20 (Α.Δ.Α.:
6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31)
ςτ) Ε.2019/21-1-2021 (ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3Η-ΒΩΣ)
εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ με Κοινοποίθςθ αποφάςεων του
Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, περί Ραράταςθσ ιςχφοσ Αδειϊν Διαμονισ,
Δελτίων Αιτοφντων Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των δελτίων διαμονισ και
μόνιμθσ διαμονισ
15. Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ
τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και
τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,
δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
16. Θ αρικ. Ε.2158/09-08-2019 (ΑΔΑ ΩΟΞΦ46ΜΡ3Η-ΟΘΩ) εγκφκλιοσ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τθ χοριγθςθ Α.Φ.Μ. και κλειδαρίκμου ςε φυςικά
πρόςωπα, αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ αδειϊν που
εκδίδονται και ανανεϊνονται από τισ Υπθρεςίεσ Αςφλου και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, αρμοδιότθτασ Δ.Ο.Υ. Α’ Ακθνϊν και ΙΓ’ Ακθνϊν κακϊσ και Δ.Ο.Υ.
Δ’ Θεςςαλονίκθσ και Ε’ Θεςςαλονίκθσ»
17. Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν
τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
18. Θ αρικ. Ε.2139/06-08-2020 (ΑΔΑ: Ω0Λ46ΜΡ3Η-ΡΓΧ)
Κοινοποίθςθ
διατάξεων
τθσ
υπ’
αρ.οικ.17535/Δ1.600206/05/2020(Β’1754)Κ.Υ.Α..αναφορικά με τισ θλεκ/κζσ ςυναλλαγζσ Αςφ.του
Θλεκ/κοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.
19. Ε. 2151/14-7-2021 ( ΑΔΑ:ΨΘ0Α46ΜΡ3Η-ΕΧΟ) Ραροχι οδθγιϊν για τθ
ςυναλλαγι με υπθκόουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των και των μελϊν
των οικογενειϊν τουσ»
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Α/Α Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ο
αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ
παραλαμβάνει, το ζντυπο Δ211
«Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολισ
εργαςιϊν επιχείρθςθσ» με τα
ςυνθμμζνα
ςε
αυτό
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ
και όπου απαιτοφνται, από τον
φορολογοφμενο ι τον νόμιμο
εκπρόςωπό του, με τθν επίδειξθ
του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου
ταυτότθτασ.
Στθ
ςυνζχεια,
προβαίνει ςε ζλεγχο: α) των
προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν, β) τθσ ορκισ
Τμιμα ι Γραφείο
ςυμπλιρωςθσ των εντφπων,
Διοικθτικισ και
Ραραλαβι και
γ) τθσ επαλικευςθσ τθσ
Μθχανογραφικισ
ζλεγχοσ τθσ
εγκυρότθτασ του ροςκομιηόμενου Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
1.
διλωςθσ ζναρξθσ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ
ςτθ χωρικι
εργαςιϊν.
από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
αρμοδιότθτα τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
οποίασ ανικει θ ζδρα
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ
τθσ επιχείρθςθσ.
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, κατά περίπτωςθ και όπου
απαιτείται.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Ο φορολογοφμενοσ.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

‘Εντυπο Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/
Μεταβολισ / Διακοπισ
εργαςιϊν επιχείρθςθσ
»,
που ενοποιεί τα
ζντυπα Μθτρϊου Μ2
ζωσ και Μ11. τα οποία
καταργοφνται,
μαηι με τα ,
ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά και
μποροφν να
υποβλθκοφν είτε
ψθφιακά είτε ςε
ζντυπθ μορφι .

Ζντυπθ

ΝΑΙ

ΗλεκτροΣυπονικι
ποιθμζνο

-

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

10 λεπτά.

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ςτθ
Δ.Ο.Υ., οι φορολογοφμενοι πρζπει να
είναι κάτοχοι:
α) Βεβαίωςθσ του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δθλϊν
υπζβαλε ςε αυτόν απογραφικι διλωςθ,
εφόςον υπάγεται ςτθν αςφάλιςθ του
πρϊθν Ο.Α.Ε.Ε.,
β) εξουςιοδότθςθσ, με βεβαιωμζνο το
γνιςιο τθσ υπογραφισ, του δθλοφντοσ
από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι
Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.), ι
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, ςτθν
περίπτωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ από
τρίτο πρόςωπο,
γ) άδειασ διαμονισ ι του ςτοιχείου, που
αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και
διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία, ςτθν
περίπτωςθ αλλοδαποφ υπθκόου τρίτθσ
χϊρασ που κατοικεί ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ,
δ) ςτοιχείο προςδιοριςμοφ τθσ ζδρασ
και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ
επιχείρθςθσ, ενδεικτικά, τίτλοσ
ιδιοκτθςίασ, αποδεικτικό υποβολισ των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ
ι δωρεάν παραχϊρθςθσ χϊρου,
ε) προζγκριςθσ ίδρυςθσ ι αντιγράφου
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τθσ βεβαίωςθσ υποβολισ αιτιματοσ και
υπεφκυνθσ διλωςθ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με το αρικ. ΔΕΣ
Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο
τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ, κατά περίπτωςθ και όπου
απαιτείται.

Επιτόπιοσ
2. ζλεγχοσ
(αυτοψία).

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
εργαςιϊν, ο φορολογοφμενοσ
δθλϊςει ότι πρόκειται να αςκιςει
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ,
ενθμερϊνεται ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ., ο οποίοσ, ςτθ
ςυνζχεια, ορίηει υπάλλθλο για τθ
διενζργεια του επιτόπιου
ελζγχου. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ, θ διαδικαςία ζναρξθσ
εργαςιϊν ολοκλθρϊνεται αμζςωσ
χωρίσ τθ διενζργεια επιτόπιου
ελζγχου.

Ο υπάλλθλοσ, τον
οποίο ορίηει ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Στθ ςυνζχεια ο αρμόδιοσ
Μθχανογραφικισ
Καταχϊρθςθ τθσ υπάλλθλοσ καταχωρεί τα ςτοιχεία Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
3.
διλωςθσ.
τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο
ςτθ χωρικι
Υποςφςτθμα Μθτρϊου.
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ ζδρα
τθσ επιχείρθςθσ.

Επιβολι
προςτίμου ςε
περίπτωςθ
4.
εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
Τμιμα ι Γραφείο
εργαςιϊν, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
Διοικθτικισ και
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ
Μθχανογραφικισ
ενζργειεσ, μζςω των εφαρμογϊν Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
του Υποςυςτιματοσ Μθτρϊου,
ςτθ χωρικι
για τθν επιβολι προςτίμου,
αρμοδιότθτα τθσ
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα οποίασ ανικει θ ζδρα
ςτθν ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:
τθσ επιχείρθςθσ.
6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιο.

-

-

-

-

Ο φορολογοφμενοσ.

-

-

Ταυτότθτα οφειλισ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αμζςωσ,
χωρίσ να
προβλζπεται
προκεςμία
για τθν
ολοκλιρωςθ
του
επιτόπιου
ελζγχου
(αυτοψίασ)
από τθ
ςχετικι
εγκφκλιο.

1

10 λεπτά.

1
(Το βιμα, με α/α 2, είναι υποχρεωτικό,
μόνο, ςτθν περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
εργαςιϊν).

5 λεπτά.

1, 3
(Το βιμα, με α/α 2, είναι υποχρεωτικό,
μόνο, ςτθν περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
εργαςιϊν).
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5.

Χοριγθςθ
βεβαίωςθσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
Διοικθτικισ και
καταχϊρθςθσ τθσ διλωςθσ ςτο
Μθχανογραφικισ
Υποςφςτθμα Μθτρϊου και τθν
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
ζκδοςθ τθσ ταυτότθτασ οφειλισ,
ςτθ χωρικι
ςτθν περίπτωςθ εκπροκζςμου
αρμοδιότθτα τθσ
διλωςθσ, χορθγείται αμζςωσ
οποίασ ανικει θ ζδρα
βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν.
τθσ επιχείρθςθσ.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Βεβαίωςθ ζναρξθσ
εργαςιϊν.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

φνολο
Χρόνου

27 λεπτά.

1, 3
(Τα βιματα, με α/α 2 και 4, είναι
υποχρεωτικά, μόνο, ςτθν περίπτωςθ
διλωςθσ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
εργαςιϊν και εκπρόκεςμθσ υποβολισ
διλωςθσ, αντίςτοιχα).
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2.10 Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Φυςικϊν Προςϊπων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

2.

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ αρικ.
Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ
«Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει

3.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Φυςικϊν Ρροςϊπων.

ΚΟΠΟ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ ωσ προσ τθ διεφκυνςθ τθσ
ζδρασ, ζναρξθ, μεταβολι και διακοπι των επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων, τθσ
δραςτθριότθτασ, κ.λπ., κακϊσ και με τισ λοιπζσ πλθροφορίεσ που παραςχζκθκαν κατά
τον χρόνο τθσ εγγραφισ των φυςικϊν προςϊπων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 10 και 11 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013,
κακϊσ και τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

1.

4.

5.
6.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

7.

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ των ατομικϊν επιχειριςεων
για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.
8.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα φυςικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτον
αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.), ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, διλωςθ μεταβολισ εργαςιϊν
φυςικοφ προςϊπου, για τισ μεταβολζσ τθσ επιχείρθςισ τουσ, εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν από τον χρόνο που ζγιναν οι μεταβολζσ αυτζσ. Θ εν λόγω διλωςθ
υποβάλλεται από τον φορολογοφμενο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςτον αρμόδιο
υπάλλθλο του Τμιματοσ ι του Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

242.451 μεταβολζσ εργαςιϊν φυςικϊν προςϊπων για το ζτοσ 2018.

1.

2.

3.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ
κράτουσ-πολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 80 «Καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ» και 81
«Εγκατάςταςθ και λειτουργία Θεάτρων-Κινθματογράφων και
Ψυχαγωγικϊν Ραιδειϊν» του ν.3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει
Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ
Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν.
4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ ΑςφάλειασΜεταρρφκμιςθ
αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ
ςυςτιματοσυκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ
διατάξεισ»
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για
τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
Ν.4442/2016 (Αϋ230) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1100330/1954/ΔΜ/ΡΟΛ1133/06-10-2008 (Βϋ2149) απόφαςθ
του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ νζασ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, με τισ : α) ΡΟΛ 1170/09-11-2017 (Βϋ4161)
β) ΡΟΛ 1134/17-07-2018 (Βϋ 2983), γ) αρικ. Α.1189/7-5-2019
(Βϋ1676), δ) Αϋ1128/3-6-020 (Βϋ2475)και 1183/24-7-2020 ( Βϋ3680 ), ε)
Α 1260/26-11-2020 (Βϋ5296) η) Α.1122/24-5-2021 (B 2287 ), θ) Α
1228/ 5 -10-21 ( Β 4758 ), Α 1239 /25-10-21 ( Β 5082 5203 )
αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ.
ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν «Ρλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ.,ατομικϊν οφειλϊν
ςε πιςτωτικά ιδρφματα και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν
«Διαδικαςία και δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ
Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ
και
Διακοπισ
Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ»,
όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν α) ΡΟΛ 1178/2015 (Β' 1940),
απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-04-2019 (Βϋ1618). γ)
Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 . (Αϋ 20)
αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι”
ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ. Α.1104 / 18-3-2019 (Βϋ1059 ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οριςμόσ του τφπου και περιεχομζνου του εντφπου Μ12 «Διλωςθ
πωλιςεων από απόςταςθ και παροχϊν τθλεπικοινωνιακϊν,
ραδιοτθλεοπτικϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν» και λοιπζσ διατάξεισ
ωσ προσ τθν υποβολι του», που εκδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του αρ. 6 του ν. 4174/2013 (A' 170) και τθσ αρικ. 1027319/677/0006Β
(Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των χρθςιμοποιοφμενων
από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα “Μθτρϊου” του
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ (ΟΡΣΦ ι
TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει
Α 1283/ 10-9-2021
(β 4072)Μεταβολι ςτοιχείων και διακοπι
εργαςιϊν επιχείρθςθσ φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για
τθν αποδοςξ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ
διλωςθσ Δ211 για τθν ζναρξθ, μεταβολι διακοπι εργαςιϊν
επιχείρθςθσ
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρικ. 1117989/2301/ΔΜ/ΡΟΛ 1157/26-11-2008
εγκφκλιοσ τθσ
Διεφκυνςθσ Μθτρϊου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων
“Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι εφαρμογι τθσ 1100330/1954/ΔΜ/0610-2008 ( Βϋ 2149) απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν
«Κακοριςμόσ
Νζασ
Εκνικισ
Ονοματολογίασ
Οικονομικϊν
Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)”,
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1146/5-7-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΘ-616), β) ΡΟΛ 1221/26-092013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΘ-ΣΑΟ), γ) ΡΟΛ 1238/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-1Α8)
εγκφκλιοι με κζμα «Ρροςκικθ νζου Κ.Α.Δ. ςτθν Εκνικι Ονοματολογία
Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων.
Αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο-οδθγία του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
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«Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ»
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1104/12-7-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΡ3Η-7ΘΗ) και β) Ε.
2133/08-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ8Η46ΜΡ3Η-ΞΨΙ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ
προσ τθν εφαρμογι των άρκρων 80 και 81 του ν.3463/2006, όπωσ
ιςχφει»
5. ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε
«Ραροχι διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του
Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ
(ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
6. ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του
άρκρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
7. ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά
πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων
πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
8. ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν
διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
9. ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ
των ςτοιχείων που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των
ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
10. Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε «Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των
ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ
του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ.
δθλϊςεων Μθτρϊου»
11. Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ
των Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ.
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν
εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά
τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
12. Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-72020 (ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ:
6ΟΨ846ΜΡ3Η-ΡΚΘ), δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ),
ε) Ε.2180/05.11.20 (Α.Δ.Α.: 6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31) ςτ) Ε.2019/21-1-2021
4.
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(ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3Η-ΒΩΣ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ
με Κοινοποίθςθ αποφάςεων του Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου,
περί Ραράταςθσ ιςχφοσ Αδειϊν Διαμονισ, Δελτίων Αιτοφντων
Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των δελτίων διαμονισ και μόνιμθσ διαμονισ
13. Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ
«Κατάργθςθ τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που
αφορά τα δελτία και τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν ι ανικαγενϊν, δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων
τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
14. Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19),
απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ
Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
15. Θ αρικ. Ε.2139/06-08-2020 ( ΑΔΑ: Ω0Λ46ΜΡ3Η-ΡΓΧ) Κοινοποίθςθ
των διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’
1754) Κ.Υ.Α .αναφορικά με τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ
Αςφαλιςμζνων του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι και
ζλεγχοσ τθσ
διλωςθσ.

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαμβάνει,
το ‘Εντυπο Δ211 «Διλωςθ Ζναρξθσ/
Μεταβολισ / Διακοπισ εργαςιϊν
επιχείρθςθσ », με τα ςυνθμμζνα ςε
αυτό
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτοφνται, από τον
φορολογοφμενο ι τον νόμιμο
εκπρόςωπό του, με τθν επίδειξθ του,
κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου ταυτότθτασ
Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε ζλεγχο:
α) των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των
εντφπων,
γ) τθσ επαλικευςθσ τθσ εγκυρότθτασ
του προςκομιηόμενου δελτίου
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από τθ βάςθ
δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
και
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ εγκυρότθτασ
των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν,
κατά περίπτωςθ και όπου απαιτείται.

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονά-δεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Ο φορολογοφμενοσ.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

‘Εντυπο Δ211
«Διλωςθ
Ζναρξθσ/
Μεταβολισ /
Διακοπισ
εργαςιϊν
επιχείρθςθσ »,
που ενοποιεί τα
ζντυπα
Μθτρϊου Μ2
ζωσ και Μ11. τα
οποία
καταργοφνται,
μαηι με τα ,
ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά
και μποροφν να
υποβλθκοφν
είτε ψθφιακά
είτε ςε ζντυπθ
μορφι ..

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

-

Συποιθμζνο

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

7 λεπτά.

Ρριν από τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ ςτθ Δ.Ο.Υ., οι
φορολογοφμενοι πρζπει να
είναι κάτοχοι:
α) Βεβαίωςθσ του Ε.Φ.Κ.Α. ότι
ο δθλϊν υπζβαλε ςε αυτόν
απογραφικι διλωςθ, εφόςον
υπάγεται ςτθν αςφάλιςθ του
πρϊθν Ο.Α.Ε.Ε.
β) εξουςιοδότθςθσ, με
βεβαιωμζνο το γνιςιο
υπογραφισ του δθλοφντοσ
από οποιαδιποτε διοικθτικι
αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ
Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) ι μζςω τθσ
Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr)
και επιδεικνφεται το ςτοιχείο
ταυτότθτασ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου,
ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ
υποβάλλεται από τρίτο
πρόςωπο,
γ) άδειασ διαμονισ ι του
ςτοιχείου που αποδεικνφει ότι
ζχουν ειςζλκει και διαμζνουν
νόμιμα ςτθ χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα κάκε φορά
νομοκεςία, ςτθν περίπτωςθ
αλλοδαποφ φυςικοφ
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προςϊπου υπθκόου τρίτων
χωρϊν που κατοικεί ςτο
εςωτερικό τθσ χϊρασ,
δ) ςτοιχείο προςδιοριςμοφ τθσ
ζδρασ και των λοιπϊν
εγκαταςτάςεων τθσ
επιχείρθςθσ, ενδεικτικά, τίτλοσ
ιδιοκτθςίασ, αποδεικτικό
δικαιϊματοσ χριςθσ του
χϊρου ι αποδεικτικό
υποβολισ των πλθροφοριακϊν
ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ ι
δωρεάν παραχϊρθςθσ χϊρου,
ε) προζγκριςθ ίδρυςθσ ι
αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ
υποβολισ αιτιματοσ και
υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί
με το αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ
2012/19-11-2012 ζγγραφο τθσ
Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ, κατά περίπτωςθ
και όπου απαιτείται.

2.

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ
(αυτοψία).

Στθν περίπτωςθ που κατά τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ μεταβολισ εργαςιϊν ο
φορολογοφμενοσ δθλϊςει ότι
πρόκειται να αςκιςει ενδοκοινοτικζσ
ςυναλλαγζσ, ενθμερϊνεται ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ., ο οποίοσ ςτθ
ςυνζχεια ορίηει υπάλλθλο για τθ
διενζργεια του επιτόπιου ελζγχου. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, θ διαδικαςία
μεταβολισ ολοκλθρϊνεται αμζςωσ
χωρίσ τθ διενζργεια επιτόπιου
ελζγχου.

Ο υπάλλθλοσ που
ορίηεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

-

-

3.

Καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ.

Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
καταχωρεί τα ςτοιχεία τθσ
υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ

-

-

-

-

-

-

Αμζςωσ,
χωρίσ να
προβλζπεται
προκεςμία
για τθν
ολοκλιρωςθ
του
επιτόπιου
ελζγχου
(αυτοψίασ)
από τθ
ςχετικι
εγκφκλιο.

1

-

10 λεπτά.

1
(Το βιμα, με α/α 2, είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν
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Υποςφςτθμα Μθτρϊου.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ, ο αρμόδιοσ

4.

5.

Επιβολι προςτίμου
ςε περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Χοριγθςθ
Βεβαίωςθσ.

υπάλλθλοσ προβαίνει ςτισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ, μζςω
ςυςτιματοσ για τθν επιβολι
προςτίμου, ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ 1252/2011-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιο.

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ
τθσ διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα
Μθτρϊου και τθν ζκδοςθ τθσ
ταυτότθτασ οφειλισ, ςτθν περίπτωςθ
εκπροκζςμου διλωςθσ, χορθγείται
αμζςωσ θ ςχετικι βεβαίωςθ.

Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ
εργαςιϊν).

-

-

Ο φορολoγοφμενοσ.

Ο φορολογοφμενοσ.

Ταυτότθτα
οφειλισ.

Βεβαίωςθ
μεταβολισ
εργαςιϊν ςτον
φορολογοφμενο.

-

ΝΑΙ

-

-

5 λεπτά.

1, 3
(Το βιμα, με α/α 2, είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν
περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ
εργαςιϊν).

ΝΑΙ

2 λεπτά.

1, 3
(Τα βιματα, με α/α 2 και 4,
είναι υποχρεωτικά, μόνο, ςτθν
περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ εργαςιϊν
και εκπρόκεςμθσ υποβολισ
διλωςθσ, αντίςτοιχα).

φνολο
Χρόνου

24 λεπτά.

-
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2.11 Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Νομικϊν Προςϊπων και Νομικϊν Οντοτιτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1.
2.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)

3.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου
1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

4.

5.
6.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Μεταβολι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Νομικϊν Οντοτιτων.

ΚΟΠΟ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ ωσ προσ τθν
επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τθ διεφκυνςθ τθσ ζδρασ, τθν ζναρξθ, τθ
μεταβολι και τθ διακοπι των επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων, τθσ
δραςτθριότθτασ, κ.λπ., κακϊσ και με τισ λοιπζσ πλθροφορίεσ που
παραςχζκθκαν κατά τον χρόνο τθσ εγγραφισ των νομικϊν προςϊπων και
των νομικϊν οντοτιτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11
του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013 (Αϋ170) και
τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν.

ΘΕΜΙΚΟ 7.
ΠΛΑΙΙΟ
8.

1.

2.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ των
επιχειριςεων για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

3.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσ-πολίτθ, κακιζρωςθ
νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 80 «Καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ» και 81 «Εγκατάςταςθ και
λειτουργία Θεάτρων-Κινθματογράφων και Ψυχαγωγικϊν Ραιδειϊν» του ν.3463/2006
(Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει
Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54
«Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και λοιπζσ
διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ-Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ-υκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και
άλλεσ διατάξεισ»
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
Ν.4442/2016 (Αϋ230) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και
άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1100330/1954/ΔΜ/ΡΟΛ1133/06-10-2008 (Βϋ2149) απόφαςθ του Υπ. Οικονομίασ &
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων
(Κ.Α.Δ. 2008)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με τισ : α) ΡΟΛ 1170/09-11-2017 (Βϋ4161)
β) ΡΟΛ 1134/17-07-2018 (Βϋ 2983), γ) αρικ. Α.1189/7-5-2019 (Βϋ1676), δ) Αϋ1128/3-6-020
(Βϋ2475)και 1183/24-7-2020 ( Βϋ3680 ), ε) Α 1260/26-11-2020 (Βϋ5296) αποφάςεισ του
Διοικθτι ΑΑΔΕ.
ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Ρλθρωμι
βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ., ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά ιδρφματα και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ
Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και
Διακοπισ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν α) ΡΟΛ
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ υποχρεοφνται να
υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Δθμόςιασ
Οικονομικισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.), ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
ανικει θ ζδρα τθσ επιχείρθςισ τουσ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον
χρόνο που ζγιναν οι μεταβολζσ αυτζσ. Θ εν λόγω διλωςθ υποβάλλεται
από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ
οντότθτασ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι του Γραφείου
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

104.262 μεταβολζσ εργαςιϊν νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων
για το ζτοσ 2018.
1.

2.

3.
4.

5.

1178/2015 (Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-04-2019 (Βϋ1618). γ)
Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 . (Αϋ 20) αποφάςεισ του Διοικθτι
ΑΑΔΕ
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει.
Κ.Υ.Α. με αρικ. πρωτ. 63577/13-6-2018 (Βϋ2380 και 2681) (Α.Δ.Α. 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ)
«Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, Ρροχποκζςεων, Τεχνικϊν Λεπτομερειϊν και λοιπϊν κεμάτων
ςχετικά με τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ για τθ ςφςταςθ εταιριϊν» θ οποία
κοινοποιικθκε ςτισ Δ.Ο.Υ. με τθν ΔΕΛ Ε 1109509 ΕΞ 2018/12-7-2018 εγκφκλιο του
Ρροϊςταμζνου τθσ Γ.Δ.Φ.Δ
Αρικ. Α.1104 / 18-3-2019 (Βϋ1059 ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οριςμόσ του τφπου
και περιεχομζνου του εντφπου Μ12 «Διλωςθ πωλιςεων από απόςταςθ και παροχϊν
τθλεπικοινωνιακϊν, ραδιοτθλεοπτικϊν και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν» και λοιπζσ διατάξεισ
ωσ προσ τθν υποβολι του», που εκδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 6 του ν.
4174/2013 (A' 170) και τθσ αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και
περιεχόμενο των χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα
“Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ (ΟΡΣΦ ι
TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει
Α 1283/ 10-9-2021
(β 4072)Μεταβολι ςτοιχείων και διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ
επιχείρθςθσ φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων με τθ χριςθ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για τθν αποδοςξ ΑΦΜ και
τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ Δ211 για τθν ζναρξθ, μεταβολι διακοπι
εργαςιϊν επιχείρθςθσ.
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρικ. 1117989/2301/ΔΜ/ΡΟΛ 1157/26-11-2008 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Μθτρϊου τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων “Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι εφαρμογι τθσ
1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 ( Βϋ 2149) απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν
«Κακοριςμόσ Νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)”,
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1146/5-7-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΘ-616), β) ΡΟΛ 1221/26-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΘΣΑΟ), γ) ΡΟΛ 1238/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-1Α8) εγκφκλιοι με κζμα «Ρροςκικθ νζου
Κ.Α.Δ. ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων.
Αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο-οδθγία του Ρροϊςτάμενου τθσ
Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ «Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ»
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1104/12-7-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΡ3Η-7ΘΗ) και β) Ε. 2133/08-07-2019 (ΑΔΑ:
ΩΣ8Η46ΜΡ3Η-ΞΨΙ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
«Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι των άρκρων 80 και 81 του ν.3463/2006,
όπωσ ιςχφει»
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι διευκρινίςεων για
τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι οδθγιϊν για τθν
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ
Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι διευκρινίςεων επί
ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που
είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα
για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του Ρροϊςτάμενου τθσ
Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των
ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε «Ραροχι οδθγιϊν
για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ
ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του
ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των Δ.Ο.Υ. ςτο
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ
των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ
του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ τθσ ΡΟΛ
1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και τισ άδειεσ διαμονισ
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα,
εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι
εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ
διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
Θ αρικ. Ε.2139/06-08-2020 ( ΑΔΑ: Ω0Λ46ΜΡ3Η-ΡΓΧ) Κοινοποίθςθ των διατάξεων τθσ υπ’
αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κ.Υ.Α .αναφορικά με τισ θλεκτρονικζσ
ςυναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ eΕ.Φ.Κ.Α.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
παραλαμβάνει , το Ζντυπο Δ211
«Διλωςθ Ζναρξθσ/Μεταβολισ
Διακοπισ εργαςιϊν» με τα
ςυνθμμζνα ςε αυτιν
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτοφνται, από τον
φορολογοφμενο ι τον νόμιμο
εκπρόςωπό του, με τθν επίδειξθ
του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου
ταυτότθτασ.
Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε ζλεγχο:
α)των προςκομιηόμενων
Τμιμα ι Γραφείο
δικαιολογθτικϊν,
Διοικθτικισ και
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των
Μθχανογραφικισ
εντφπων,
Ραραλαβι και
Υποςτιριξθσ τθσ
γ) τθσ επαλικευςθσ τθσ
ζλεγχοσ τθσ διλωςθσ.
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
εγκυρότθτασ του προςκομιηόμενου
αρμοδιότθτα τθσ
δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ
οποίασ ανικει θ ζδρα
από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
τθσ επιχείρθςθσ.
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ εγκυρότθτασ
των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν υπθκόων τρίτων χωρϊν,
κατά περίπτωςθ και όπου
απαιτείται.

Εμπλεκόμενεσ
ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
Εξωτερικζσ τθσ
ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
υνικθσ Χρόνοσ
Αρμόδιασ
αποτελεςμάτων Σίτλοσ Εγγράφου
Διεκπεραίωςθσ
Ηλεκτρο- ΣυποΔ/νςθσ
Ζντυπθ
/Αρχείου
νικι
ποιθμζνο
Μονάδεσ

-

‘Εντυπο Δ211
«Διλωςθ
Ζναρξθσ/
Μεταβολισ /
Διακοπισ
εργαςιϊν
επιχείρθςθσ »,
που ενοποιεί τα
Ο νόμιμοσ
ζντυπα Μθτρϊου
εκπρόςωποσ του
Μ2 ζωσ και Μ11.
νομικοφ
τα οποία
προςϊπου ι τθσ
καταργοφνται,
νομικισ
μαηι με τα ,
οντότθτασ.
ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά
και μποροφν να
υποβλθκοφν είτε
ψθφιακά είτε ςε
ζντυπθ μορφι ..
.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
ςτθ Δ.Ο.Υ., τα νομικά πρόςωπα και οι
νομικζσ οντότθτεσ πρζπει να ζχουν:
α) Τροποποίθςθ του καταςτατικοφ
τουσ, όπου απαιτείται και τθν
ανακοίνωςθ ι τθ ςχετικι βεβαίωςθ
καταχϊρθςισ τουσ ςτο Γενικό
Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.Μ.Θ.). Στισ
περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται
καταχϊρθςθ ςτο Γ.Ε.Μ.Θ.
προςκομίηουν το καταςτατικό τουσ
ζγγραφο καταχωρθμζνο ςτο οικείο
Μθτρϊο ι βιβλίο, όπου απαιτείται,
β) Βεβαίωςθ του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δθλϊν
υπζβαλε ςε αυτόν απογραφικι
διλωςθ, εφόςον υπάγεται ςτθν
αςφάλιςθ του πρϊθν Ο.Α.Ε.Ε., όπου
απαιτείται,
γ) Εξουςιοδότθςθ, με βεβαιωμζνο το
γνιςιο τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ
από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι
Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν
(Κ.Ε.Ρ.) ι μζςω τθσ Ενιαίασ
Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (gov.gr) και επιδεικνφεται
το ςτοιχείο ταυτότθτασ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου
ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ
υποβάλλεται από τρίτο πρόςωπο.
δ) Διαβατιριο ςε ιςχφ και άδεια
διαμονισ ι το ςτοιχείο που
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αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και
διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία για
τθ ςυμμετοχι αλλοδαπϊν υπθκόων
τρίτων χωρϊν, οι οποίοι διαμζνουν
ςτθν Ελλάδα με οποιαδιποτε ςχζςθ
ςε νομικό πρόςωπο ι νομικι
οντότθτα (μζλοσ/εταίροσ,
διαχειριςτισ, πρόεδροσ ι μζλοσ Δ.Σ.
Α.Ε., νόμιμοσ εκπρόςωποσ, κ.λπ.),
ε) Στοιχείο προςδιοριςμοφ τθσ ζδρασ
και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ
επιχείρθςθσ, ενδεικτικά, τίτλοσ
ιδιοκτθςίασ, αποδεικτικό
δικαιϊματοσ χριςθσ του χϊρου ι
αποδεικτικό υποβολισ των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων τθσ
μίςκωςθσ ι δωρεάν παραχϊρθςθσ
χϊρου,
ςτ) Ρροζγκριςθ ίδρυςθσ ι αντίγραφο
τθσ βεβαίωςθσ υποβολισ αιτιματοσ
και υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με το
ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ, κατά
περίπτωςθ και, όπου απαιτείται.

2.

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ
(αυτοψία).

Στθν περίπτωςθ που κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ μεταβολισ
εργαςιϊν το νομικό πρόςωπο ι θ
νομικι οντότθτα δθλϊςει ότι
Ο υπάλλθλοσ που
πρόκειται να αςκιςει
ορίηει ο Ρροϊςτάμενοσ
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ,
τθσ Δ.Ο.Υ.
ενθμερϊνεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ορίηει
υπάλλθλο για τθ διενζργεια του
επιτόπιου ελζγχου.

-

-

-

-

-

-

Αμζςωσ, χωρίσ να
προβλζπεται
προκεςμία για
τθν ολοκλιρωςθ
του επιτόπιου
ελζγχου
(αυτοψίασ) από
τθ ςχετικι
εγκφκλιο.

1
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Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ καταχωρεί τα ςτοιχεία
τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ ζδρα
τθσ επιχείρθςθσ.

3.

Καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ.

4.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ ο αρμόδιοσ
Επιβολι προςτίμου ςε υπάλλθλοσ προβαίνει ςτισ
περίπτωςθ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ, μζςω
εκπρόκεςμθσ
ςυςτιματοσ, για τθν επιβολι
υποβολισ τθσ
προςτίμου, ςφμφωνα με τα
διλωςθσ.
διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ
1252/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ6ΩΘ) εγκφκλιο.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ ζδρα
τθσ επιχείρθςθσ.

5.

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
καταχϊρθςθσ τθσ διλωςθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου και τθν
Χοριγθςθ Βεβαίωςθσ. ζκδοςθ τθσ ταυτότθτασ οφειλισ,
ςτθν περίπτωςθ εκπροκζςμου
διλωςθσ, χορθγείται αμζςωσ θ
ςχετικι βεβαίωςθ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ ζδρα
τθσ επιχείρθςθσ.

-

-

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του
νομικοφ
προςϊπου ι τθσ
νομικισ
οντότθτασ.

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του
νομικοφ
προςϊπου ι τθσ
νομικισ
οντότθτασ.

-

Ταυτότθτα
οφειλισ.

Βεβαίωςθ
μεταβολισ
εργαςιϊν.

-

-

ΝΑΙ

-

-

-

-

-

10 λεπτά.

5 λεπτά.

ΝΑΙ

2 λεπτά.

φνολο
Χρόνου

27 λεπτά.

1
(Το βιμα, με α/α 2, είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν περίπτωςθ
διλωςθσ ενδοκοινοτικϊν
ςυναλλαγϊν κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ εργαςιϊν).

1, 3
(Το βιμα, με α/α 2, είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν περίπτωςθ
διλωςθσ ενδοκοινοτικϊν
ςυναλλαγϊν κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ εργαςιϊν).

1,3
(Τα βιματα, με α/α 2 και 4, είναι
υποχρεωτικά, μόνο, ςτθν περίπτωςθ
διλωςθσ ενδοκοινοτικϊν
ςυναλλαγϊν κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ μεταβολισ εργαςιϊν και
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ
διλωςθσ, αντίςτοιχα).
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2.12 Εγγραφι και ζναρξθ δραςτθριότθτασ υποκαταςτιματοσ αλλοδαπισ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

1.

2.
3.

4.

5.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι και Ζναρξθ δραςτθριότθτασ υποκαταςτιματοσ αλλοδαπισ.

ΚΟΠΟ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο των αλλοδαπϊν εταιρειϊν που ιδρφουν
υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11 του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013 (Αϋ170), κακϊσ και τθσ
περ. γϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014) απόφαςθσ του
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Απόδοςθ ΑΦΜ ςε αλλοδαπζσ επιχειριςεισ που ιδρφουν υποκατάςτθμα ςτθν
Ελλάδα για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που ιδρφουν
υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα υποχρεοφνται να υποβάλλουν το ζντυπο Μ3 «Διλωςθ
ζναρξθσ /μεταβολισ εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Ρροςϊπου», με ςυνθμμζνα τα ζντυπα
Μ9 «Διλωςθ Στοιχείων Ζδρασ Αλλοδαπισ Επιχείρθςθσ» και Μ7 «Διλωςθ Σχζςεων
Φορολογοφμενου»

6.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

7.

8.

1.

2.

.

3.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 80 «Καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ» και 81 «Εγκατάςταςθ
και λειτουργία Θεάτρων-Κινθματογράφων και Ψυχαγωγικϊν Ραιδειϊν» του
ν.3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ
ιςχφει
Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ
Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170)
«Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ-Μεταρρφκμιςθ
αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ
ςυςτιματοσ-υκμίςεισ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ»
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και
άλλεσ διατάξεισ».
Ν.4442/2016 (Αϋ230) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των
χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα
“Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ
(ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
Αρικ. 1100330/1954/ΔΜ/ΡΟΛ1133/06-10-2008 (Βϋ2149) απόφαςθ του Υπ.
Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ
Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
με τισ : α) ΡΟΛ 1170/09-11-2017 (Βϋ4161) β) ΡΟΛ 1134/17-07-2018 (Βϋ 2983),
γ) αρικ. Α.1189/7-5-2019 (Βϋ1676), δ) Αϋ1128/3-6-020 (Βϋ2475)και 1183/24-72020 ( Βϋ3680 ), ε) Α 1260/26-11-2020 (Βϋ5296) αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ.
ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Ρλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ., ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

370 ενάρξεισ υποκαταςτθμάτων αλλοδαπϊν εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα για το ζτοσ
2018.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

ιδρφματα και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν α) ΡΟΛ 1178/2015
(Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-04-2019 (Βϋ1618). γ)
Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 . (Αϋ 20) αποφάςεισ του
Διοικθτι ΑΑΔΕ
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Κ.Υ.Α. με αρικ. πρωτ. 63577/13-6-2018 (Βϋ2380 και 2681) (Α.Δ.Α. 7ΧΨΞ465ΧΙ87ΤΕ) «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, Ρροχποκζςεων, Τεχνικϊν Λεπτομερειϊν και
λοιπϊν κεμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ για τθ
ςφςταςθ εταιριϊν» θ οποία κοινοποιικθκε ςτισ Δ.Ο.Υ. με τθν ΔΕΛ Ε 1109509 ΕΞ
2018/12-7-2018 εγκφκλιο του Ρροϊςταμζνου τθσ Γ.Δ.Φ.Δ
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ ιςχφει
Α 1283/ 10-9-2021
(β 4072)Μεταβολι ςτοιχείων και διακοπι εργαςιϊν
επιχείρθςθσ επιχείρθςθσ φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
Αϋ1221/27-9.-2021 ( βϋ 4572) και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για τθν
διλωςθσ Δ21Ο για τθν αποδοςθ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και
τθσ διλωςθσ Δ211 για τθν ζναρξθ μεταβολι διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ.
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρικ. 1117989/2301/ΔΜ/ΡΟΛ 1157/26-11-2008 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Μθτρϊου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων “Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 ( Βϋ 2149) απόφαςθσ
του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ Νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ
Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)”,
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1146/5-7-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΘ-616), β) ΡΟΛ 1221/26-09-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΝΘ-ΣΑΟ), γ) ΡΟΛ 1238/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-1Α8) εγκφκλιοι με κζμα
«Ρροςκικθ νζου Κ.Α.Δ. ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν
Δραςτθριοτιτων.
Αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο-οδθγία του Ρροϊςτάμενου
τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ «Καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ»
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1104/12-7-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΡ3Η-7ΘΗ) και β) Ε. 2133/08-072019 (ΑΔΑ: ΩΣ8Η46ΜΡ3Η-ΞΨΙ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι των άρκρων
80 και 81 του ν.3463/2006, όπωσ ιςχφει»
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ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι οδθγιϊν
για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του ν.4251/2014
(ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ
διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα,
επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του Ρροϊςτάμενου
τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων
χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ
ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των Δ.Ο.Υ.
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80),
όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ
τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και τισ
άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,
δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν
τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
Θ αρικ. Ε.2139/06-08-2020 ( ΑΔΑ: Ω0Λ46ΜΡ3Η-ΡΓΧ) Κοινοποίθςθ των
διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κ.Υ.Α
.αναφορικά με τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του Θλεκτρονικοφ
Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Εμπλεκόμενεσ
ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Εξωτερικζσ τθσ
Παραλιπτεσ των
Αρμόδια Μονάδα Αρμόδιασ
ΗλεκτροΣυποαποτελε-ςμάτων Σίτλοσ Εγγράφου
Ζντυπθ
Δ/νςθσ
/Αρχείου
νικι
ποιθμζνο
Μονάδεσ

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαμβάνει
το Ζντυπο Δ11 « Διλωςθ Εναρξθσ
/Μετβολισ, Διακοπισ ,Εργαςιϊν» με
τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν ζντυπα και
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτοφνται, από τον νόμιμο
εκπρόςωπο του αλλοδαποφ νομικοφ
Τμιμα ι Γραφείο
προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ, με Διοικθτικισ και
τθν επίδειξθ του, κατά περίπτωςθ,
Μθχανογραφικισ
ςτοιχείου ταυτότθτασ.
Υποςτιριξθσ τθσ
Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε ζλεγχο:
Δθμόςιασ
α) των προςκομιηόμενων
Οικονομικισ
Ραραλαβι και ζλεγχοσ
δικαιολογθτικϊν,
Υπθρεςίασ
τθσ διλωςθσ.
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των
(Δ.Ο.Υ.), ςτθ
εντφπων ,
χωρικι
γ) τθσ επαλικευςθσ τθσ εγκυρότθτασ
αρμοδιότθτα τθσ
του προςκομιηόμενου δελτίου
οποίασ ανικει θ
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από τθ βάςθ
ζδρα τθσ
δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
επιχείρθςθσ.
και
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ εγκυρότθτασ
των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν,
κατά περίπτωςθ και όπου απαιτείται

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι ο
αντιπρόςωποσ
του αλλοδαποφ
νομικοφ
προςϊπου ι τθσ
νομικισ
οντότθτασ.

‘Εντυπο Δ211
«Διλωςθ
Ζναρξθσ/
Μεταβολισ /
Διακοπισ
εργαςιϊν
επιχείρθςθσ »,
που ενοποιεί τα
ζντυπα Μθτρϊου
Μ2 ζωσ και Μ11.
τα οποία
καταργοφνται,
μαηι με τα ,
ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά
και μποροφν να
υποβλθκοφν είτε
ψθφιακά είτε ςε
ζντυπθ μορφι ..

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

10 λεπτά.

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
ςτθ Δ.Ο.Υ. οι φορολογοφμενοι πρζπει
να ζχουν:
α) Ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ςτο
Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.Μ.Θ.)
τθσ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν Ελλάδα
ι καταςτατικό επίςθμα
μεταφραςμζνο, κατά περίπτωςθ,
β) Επικυρωμζνο αντίγραφο του
εγγράφου πλθρεξουςιότθτασ για τον
οριςμό νόμιμου εκπροςϊπου ι
αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα,
μεταφραςμζνο από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ και φορείσ,
γ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ τθσ
χϊρασ-ζδρασ για τθν φπαρξθ του
νομικοφ προςϊπου, επίςθμα
μεταφραςμζνο.
δ) Εξουςιοδότθςθ, με βεβαιωμζνο το
γνιςιο τθσ υπογραφισ, του
δθλοφντοσ από οποιαδιποτε
διοικθτικι αρχι ι Κζντρο
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) ι
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου,
ςτθν περίπτωςθ υποβολισ τθσ
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διλωςθσ από τρίτο πρόςωπο,
ε) Άδεια διαμονισ ι το ςτοιχείο που
αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και
διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία,
ςτ) Στοιχείο προςδιοριςμοφ τθσ
ζδρασ, ενδεικτικά, τίτλοσ ιδιοκτθςίασ,
αποδεικτικό δικαιϊματοσ χριςθσ
χϊρου ι αποδεικτικό υποβολισ των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων τθσ
μίςκωςθσ ι δωρεάν παραχϊρθςθσ
χϊρου,
η) Ρροζγκριςθ ίδρυςθσ ι αντίγραφο
τθσ βεβαίωςθσ υποβολισ αιτιματοσ
και υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με το ΔΕΣ
Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012
ζγγραφο, κατά περίπτωςθ και όπου
απαιτείται.

2.

3.

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ
(αυτοψία).

Καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ.

Στθν περίπτωςθ που κατά τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ το νομικό πρόςωπο ι θ
νομικι οντότθτα δθλϊςει ότι πρόκειται Ο υπάλλθλοσ που
να αςκιςει ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ,
ορίηει ο
ενθμερϊνεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ορίηει
Δ.Ο.Υ.
υπάλλθλο για τθ διενζργεια του
επιτόπιου ελζγχου.

Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
καταχωρεί τα ςτοιχεία τθσ
υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΙ

-

-

-

ΝΑΙ

Δεν
προβλζπεται
προκεςμία για
τθν
ολοκλιρωςθ
του επιτόπιου
ελζγχου
(αυτοψίασ)
από τθ
ςχετικι
εγκφκλιο.

1

10 λεπτά.

1
(Το βιμα 2 είναι υποχρεωτικό, μόνο,
ςτθν περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
υποκαταςτιματοσ αλλοδαπισ).
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επιχείρθςθσ.

4.

5.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ, μζςω των εφαρμογϊν του
Επιβολι προςτίμου, ςε Υποςυςτιματοσ Μθτρϊου, για τθν
περίπτωςθ
επιβολι προςτίμου, ςφμφωνα με τα
εκπρόκεςμθσ
διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ 1252/20υποβολισ διλωςθσ.
11-2015 εγκφκλιο.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ
Μθχανογραφικισ
τθσ διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα
Υποςτιριξθσ τθσ
Μθτρϊου και τθν ζκδοςθ τθσ
Χοριγθςθ Βεβαίωςθσ.
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
ταυτότθτασ οφειλισ, ςτθν περίπτωςθ
αρμοδιότθτα τθσ
εκπροκζςμου διλωςθσ, χορθγείται
οποίασ ανικει θ
αμζςωσ θ ςχετικι βεβαίωςθ.
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι ο
αντιπρόςωποσ
του αλλοδαποφ
νομικοφ
προςϊπου ι τθσ
νομικισ
οντότθτασ.

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι ο
αντιπρόςωποσ
του αλλοδαποφ Βεβαίωςθ ζναρξθσ
νομικοφ
δραςτθριότθτασ.
προςϊπου ι τθσ
νομικισ
οντότθτασ.

Ταυτότθτα
οφειλισ.

-

ΝΑΙ

-

-

5 λεπτά.

1, 3
(Το βιμα 2, είναι υποχρεωτικό, μόνο,
ςτθν περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν κατά τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ
υποκαταςτιματοσ αλλοδαπισ).

ΝΑΙ

2 λεπτά.

1,3
(Τα βιματα 2 και 4, είναι
υποχρεωτικά, μόνο, ςτθν περίπτωςθ
διλωςθσ ενδοκοινοτικϊν
ςυναλλαγϊν κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ ζναρξθσ υποκαταςτιματοσ
αλλοδαπισ και τθσ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ, αντίςτοιχα).

φνολο
Χρόνου

27 λεπτά.

-
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2.13 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο αλλοδαπϊν Φυςικϊν Προςϊπων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου
1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

1.

2.
3.

4.
5.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο αλλοδαπϊν Φυςικϊν Ρροςϊπων.

ΚΟΠΟ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, με τθν οποία αποδίδεται Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10
και 11 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013
(Αϋ170), κακϊσ και τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014), όπωσ ιςχφει.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα. Ραρακολοφκθςθ του
Α.Φ.Μ. από τισ φορολογίεσ για τθν εκπλιρωςθ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων των προςϊπων αυτϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα για τθν εγγραφι τουσ ςτο Φορολογικό
Μθτρϊο, με τθν οποία αποδίδεται Α.Φ.Μ. , υποχρεοφνται να υποβάλλουν
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ το ζντυπο Μ1 «Διλωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ./
Μεταβολισ Ατομικϊν Στοιχείων», με ςυνθμμζνο το ζντυπο Μ7 «Διλωςθ
Σχζςεων Φορολογουμζνου», όπου απαιτείται και να ςυνυποβάλλουν τα,
κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. Τα εν λόγω ζντυπα υποβάλλονται από
τον φορολογοφμενο ι από τρίτο πρόςωπο με εξουςιοδότθςθ ςτον
αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι του Γραφείου Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1.

2.

3.

4.

5.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 8 «Φορολογικόσ εκπρόςωποσ», 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό
μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ
παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι
τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων
και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των
χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα
“Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ
(ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
ΡΟΛ 1283/30-12-2013 (Βϋ3367) «Οριςμόσ φορολογικοφ εκπροςϊπου
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ»,
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν α)
ΡΟΛ 1178/2015 (Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-04-2019
(Βϋ1618). γ) Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 . (Αϋ 20)
αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
ΡΟΛ 1123/30-04-2014 (Βϋ1220) «Μεταβολι τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ των
ςτοιχείων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ κακϊσ και των προςωπικϊν
ςτοιχείων των φορολογουμζνων, με θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ όπωσ ιςχφει ,
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
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Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ. Α.1174 /222-7-2020 ( Βϋ3095) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Απόδοςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ςε πολίτεσ τρίτθσ
χϊρασ που απαςχολοφνται ςε αγροτικζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου τεςςαρακοςτοφ δεφτερου του Μζρουσ Θ τθσ από 01/05/2020
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ90), όπωσ κυρϊκθκε με τισ διατάξεισ
του άρκρου 2 του ν.4690/2020 (Αϋ104)
7. Αϋ1086/12-4-2020 ( βϋ 1616- Τφποσ και περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ για τθν Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε Φυςικά Ρρόςωπα μζςω τθσ υπθρεςίασ
myAADElive
8. Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει
9. Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) Τφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για
τθν απόδοςθ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ
Δ211 για τθν ζναρξθ, μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ»
10. Αϋ1270/11-12-2020 ( Βϋ508) «Διαδικαςία για τθν απόδοςθ Αρικμοφ
Φορολογικοφ Μθτρϊου ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία.»
11. Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet, όπωσ
τροποποιθκθκε και ιςχφει με τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433).
6.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

91.347 εγγραφζσ ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, με τισ οποίεσ αποδόκθκε
Α.Φ.Μ. ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα για το ζτοσ 2018.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1230/8-10-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε. «Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ δελτίου αιτιςαντοσ άςυλο
αλλοδαποφ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία»
ΡΟΛ 1250/25-11-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε “Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε αλλοδαπά
φυςικά πρόςωπα, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά ςτεροφνται
διαβατθρίου».
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα,
επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ».
ΡΟΛ 1011/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΘΘ-Φ4Α) «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ
χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που παραμζνουν ςτθ χϊρα,
υπό κακεςτϊσ αναβολισ απομάκρυνςθσ ι παράταςθ επιςτροφισ
οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ»,

119

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ
πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ
ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των Δ.Ο.Υ.
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-7-2020
(ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨ846ΜΡ3Η-ΡΚΘ),
δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ), ε) Ε.2180/05.11.20 (Α.Δ.Α.:
6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31)
ςτ) Ε.2019/21-1-2021 (ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3Η-ΒΩΣ)
εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ με Κοινοποίθςθ αποφάςεων του
Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, περί Ραράταςθσ ιςχφοσ Αδειϊν Διαμονισ,
Δελτίων Αιτοφντων Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των δελτίων διαμονισ και
μόνιμθσ διαμονισ
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ
τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και
τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,
δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2158/09-08-2019 (ΑΔΑ ΩΟΞΦ46ΜΡ3Η-ΟΘΩ) εγκφκλιοσ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τθ χοριγθςθ Α.Φ.Μ. και κλειδαρίκμου ςε φυςικά
πρόςωπα, αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ αδειϊν που
εκδίδονται και ανανεϊνονται από τισ Υπθρεςίεσ Αςφλου και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, αρμοδιότθτασ Δ.Ο.Υ. Α’ Ακθνϊν και ΙΓ’ Ακθνϊν κακϊσ και Δ.Ο.Υ.
Δ’ Θεςςαλονίκθσ και Ε’ Θεςςαλονίκθσ»
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν
τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
Ε. 2151/14-7-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ0Α46ΜΡ3Η-ΕΧΟ) Ραροχι οδθγιϊν για τθ
ςυναλλαγι με υπθκόουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι και
ζλεγχοσ τθσ
διλωςθσ.

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. παραλαμβάνει το
‘Εντυπο θ Δ210 «Διλωςθ
Απόδοςθσ ΑΦΜ και μεταβολισ
Ατομικϊν ςτοιχείων Φυςικοφ
Ρροςϊπου», με τα ςυνθμμζνα
ςε αυτό δικαιολογθτικά, κατά
περίπτωςθ και όπου
απαιτοφνται, από τον
φορολογοφμενο, με τθν
επίδειξθ του, κατά περίπτωςθ,
ςτοιχείου ταυτότθτασ. Στθ
ςυνζχεια, προβαίνει ςε ζλεγχο:
α) των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των
εντφπων,
γ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτείται.

Αρμόδια
Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
τθσ Δ.Ο.Υ., όπωσ
αυτι ορίηεται
ςτθν περίπτωςθ
137 του Ρίνακα
του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743)
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερι-κζσ
τθσ Αρμόδι-ασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

Παραλιπτεσ
των
αποτελεςμά
των

Ο φορολογοφμενοσ.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Ηλεκτρο- ΣυποποιΕγγράφου
Ζντυπθ
νικι
θμζνο
/Αρχείου

Δ210
«Διλωςθ
Απόδοςθσ
ΑΦΜ και
μεταβολισ
Ατομικϊν
ςτοιχείων
Φυςικοφ
Ρροςϊπου»
που ενοποιεί
τα ζντυπα
Μθτρϊου Μ1
και Μ7 που
καταργοφνται
μαηι με τα ,
ςυνυποβαλλό
μενα
δικαιολογθτικ
ά μποροφν να
υποβλθκοφν
είτε ψθφιακά
είτε ςε ζντυπθ
μορφι ..

-

-

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

7 λεπτά.

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
ςτθ Δ.Ο.Υ., οι φορολογοφμενοι
πρζπει να είναι κάτοχοι:
α) του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου
ταυτότθτασ:
αα) Διαβατιριο ι ταυτότθτα για
τουσ αλλοδαποφσ υπθκόουσ χωρϊν
μελϊν τθσ Ε.Ε.,
ββ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότθτασ
Ομογενοφσ για τουσ Ομογενείσ,
γγ) Διαβατιριο ςε ιςχφ για τουσ
αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο
αναγνωριςμζνο από τθν Ελλάδα,
δδ) Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ για
ανθλίκουσ υπθκοότθτασ αλλοδαπισ
επίςθμα μεταφραςμζνο και
επικυρωμζνο (ανιλικοι που
ςτεροφνται ταυτότθτασ),
β) άδειασ διαμονισ ι του ςτοιχείου,
που αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει
και διαμζνουν νόμιμα ςτθν χϊρα,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε
φορά νομοκεςία, για τουσ
αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν που κατοικοφν ςτο
εςωτερικό τθσ χϊρασ:
αα) Δελτίο Αιτιςαντοσ Άςυλο
Αλλοδαποφ ι Δελτίο Αιτοφντοσ
Διεκνι Ρροςταςία για τουσ
αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων
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χωρϊν, που βρίςκονται ςε
κακεςτϊσ υπό αναγνϊριςθ
πρόςφυγα ι είναι δικαιοφχοι
επικουρικισ προςταςίασ,
ββ) Ρρωτότυπο τθσ απόφαςθσ
χοριγθςθσ ι ανανζωςθσ τθσ άδειασ
διαμονισ, κατά περίπτωςθ, ςε ιςχφ,
για τουσ αλλοδαποφσ υπθκόουσ
τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά
ςτεροφνται διαβατθρίου,
γγ) Άδεια Διαμονισ Ενιαίου Τφπου
(Α.Δ.Ε.Τ.) για αλλοδαποφσ
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενείσ , οι οποίοι
αναγνωρίςτθκαν δικαιοφχοι
διεκνοφσ προςταςίασ με απόφαςθ
τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου ι των
Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν τθσ Αρχισ
Ρροςφυγϊν,
δδ)Άδεια παραμονισ αλλοδαποφ
που ανάλογα με το κακεςτϊσ
παραμονισ εμφανίηονται οι
ενδείξεισ “Αναγνωριςμζνοσ
πρόςφυγασ” ι “Επικουρικι
προςταςία” ι “ Ραραμονι για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ”,
εε) Απόφαςθ παράταςθσ
οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ ι
απόφαςθ αναβολισ απομάκρυνςθσ
για τουσ αλλοδαποφσ υπθκόουσ
τρίτων χωρϊν που παραμζνουν ςτθ
χϊρα με απόφαςθ παράταςθσ
επιςτροφισ με οικειοκελι
αναχϊρθςθ ι υπό κακεςτϊσ
αναβολισ απομάκρυνςθσ,
γ) του, κατά περίπτωςθ, ςχετικοφ
με τθ διλωςθ ςχζςθσ
δικαιολογθτικοφ, (όπωσ, λθξιαρχικι
πράξθ γάμου ι ςυμφϊνου
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ςυμβίωςθσ, δικαςτικι απόφαςθ,
κ.λπ.)
δ) απλισ ζγγραφθσ διλωςθσ, με
βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ των ςυμβαλλομζνων
για τον οριςμό φορολογικοφ
εκπροςϊπου, ςτθν περίπτωςθ
αλλοδαποφ φυςικοφ προςϊπου
που δε διακζτει ταχυδρομικι
διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα,
ε) εξουςιοδότθςθσ με βεβαιωμζνο
το γνιςιο υπογραφισ, του
δθλοφντοσ από οποιαδιποτε
διοικθτικι Αρχι ι Κζντρο
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) ι
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο
ταυτότθτασ του εξουςιοδοτθμζνου
προςϊπου, ςτθν περίπτωςθ που θ
διλωςθ υποβάλλεται από τρίτο
πρόςωπο.

2.

Καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ.

Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ.
καταχωρεί τα ςτοιχεία τθσ
υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
τθσ Δ.Ο.Υ., όπωσ
αυτι ορίηεται
ςτθν περίπτωςθ
137 του Ρίνακα
του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743)
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

-

-

-

-

-

-

5 λεπτά.

1
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγγραφισ χορθγείται θ ςχετικι
βεβαίωςθ.

3.

Χοριγθςθ
Βεβαίωςθσ.

Συμπλιρωςθ αίτθςθσ για τθν
απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε φυςικά
πρόςωπα - μζςω τθσ υπθρεςίασ
myAADElive, Μετά τθν υποβολι
τθσ αίτθςθσ, που επζχει κζςθ
Υ.Δ. και των δικαιολογθτικϊν,
με e-mail , ο πολιτθσ
επιςτρζςφει ςτθ ςελίδα των
ρντεβοφ , ςυμπρλθρωνει τον
αιρκμό τθσ αίτθςθσ και κλείνει
άμεςα ραντεβοφ με
βιντεοκλιςθσ , με εκπρόςωπο
τθσ ΑΑΔΕ.
Ο εκπρόςωποσ τθσ
ΑΑΔΕ.δυναται να ελζξει τθν
ακριβεια των ςτοιχείων .

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137
του Ρίνακα του
άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743)
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
Ο πολίτθσ μζςω
aade.gr
ςυμπλθρϊνει
θλεκτρονικά τθν
αίτθςθ για τθν
απόδοςθ Α.Φ.Μ.
ςε φυςικά
πρόςωπα - μζςω
τθσ υπθρεςίασ
myAADElive,
ςφμφωνα με τθν
Αϋ1086/12-42020 (βϋ 1616-.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Βεβαίωςθ
απόδοςθσ
Α.Φ.Μ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 λεπτά.

1, 2

Το ΙΓ Τμιμα τθσ
Διεφκυνςθσ
Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) -

φνολο
Χρόνου

14 λεπτά.
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2.14 Μεταβολι ςτοιχείων εγγραφισ Φυςικϊν Προςϊπων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1
τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Μεταβολι ςτοιχείων εγγραφισ Φυςικϊν Ρροςϊπων.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

ΚΟΠΟ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ ωσ προσ τα ςτοιχεία
εγγραφισ φυςικϊν προςϊπων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και
11 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013 (Αϋ170),
κακϊσ και τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τισ μεταβολζσ που ζχουν επζλκει
ςτα ςτοιχεία εγγραφισ φυςικϊν προςϊπων, για τθν ορκι απεικόνιςθ τθσ
εικόνασ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα φυςικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, υποχρεοφνται να υποβάλλουν
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ το ζντυπο Μ1 «Διλωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ./
Μεταβολισ Ατομικϊν Στοιχείων», ωσ μεταβολι, με ςυνθμμζνο το ζντυπο Μ7
«Διλωςθ Σχζςεων Φορολογουμζνου», όπου απαιτείται και να
ςυνυποβάλλουν τα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, όπου αυτά απαιτοφνται,
προκειμζνου να ενθμερϊςουν τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τισ μεταβολζσ ςτα
ςτοιχεία που παραςχζκθκαν κατά τον χρόνο εγγραφισ (προςωπικά ςτοιχεία,
ςτοιχεία ταυτότθτασ, υπθκοότθτα, επάγγελμα, οικογενειακι κατάςταςθ,
διεφκυνςθ κατοικίασ, εκπροςϊπθςθ).
Θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ για μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία φορολογοφμενου
φυςικοφ προςϊπου που δεν αφοροφν ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτά
του, δεν υπόκεινται ςε προκεςμία.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
2.

3.

4.

5.

6.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 8 «Φορολογικόσ εκπρόςωποσ», 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό
μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ
παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο
των χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο
Υποςφςτθμα “Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Φορολογίασ (ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
ΡΟΛ 1283/30-12-2013 (Βϋ3367) «Οριςμόσ φορολογικοφ εκπροςϊπου
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ»,
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΡΟΛ 1123/30-04-2014 (Βϋ1220) «Μεταβολι τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ των
ςτοιχείων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ κακϊσ και των
προςωπικϊν ςτοιχείων των φορολογουμζνων, με θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ όπωσ ιςχφει ,
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ. Α.1174 /222-7-2020 ( Βϋ3095) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Απόδοςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ςε πολίτεσ τρίτθσ
χϊρασ που απαςχολοφνται ςε αγροτικζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ
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Ειδικότερα, όταν θ μεταβολι αφορά ςτον οριςμό φορολογικοφ εκπροςϊπου,
φορολογουμζνου που δε διακζτει ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα, τα
ωσ άνω ζντυπα υποβάλλονται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον χρόνο που
ζγινε θ μεταβολι.
Τα εν λόγω ζντυπα υποβάλλονται από τον φορολογοφμενο ι τρίτο πρόςωπο
με εξουςιοδότθςθ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι του Γραφείου
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται
ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ., όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει,
Επιςθμαίνεται ότι, με τισ διατάξεισ τθσ ΡΟΛ 1123/2014 (Βϋ1220) απόφαςθσ
του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων παρζχεται θ δυνατότθτα ςτα
φυςικά πρόςωπα που είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν του TaxisNet να ενθμερϊνουν τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τθ
μεταβολι τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ τουσ, με θλεκτρονικι διαδικαςία,
εναλλακτικά τθσ φυςικισ τουσ παρουςίασ ςτθ Δ.Ο.Υ..
Σε περίπτωςθ που θ κατοικία του φορολογουμζνου χρθςιμοποιείται ωσ
επαγγελματικι ζδρα, με τθ διαδικαςία αυτι μεταβάλλεται μόνο θ διεφκυνςθ
κατοικίασ του.

διατάξεισ του άρκρου τεςςαρακοςτοφ δεφτερου του Μζρουσ Θ τθσ από
01/05/2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ90), όπωσ κυρϊκθκε
με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.4690/2020 (Αϋ104)
7. Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει.
8. Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433 ).
9. Αϋ1086/12-4-2020 ( βϋ 1616- Τφποσ και περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ για τθν Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε φυςικά προςωπα μζςω τθσ
υπθρεςίασ myAADElive.
10. Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) Τφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο
για τθν απόδοςθ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ
διλωςθσ Δ211 για τθν ζναρξθ μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ».

1.

2.

3.

4.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

5.
840.002 μεταβολζσ ςτοιχείων εγγραφισ φυςικϊν προςϊπων για το ζτοσ 2018.

6.

7.

8.

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου
του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)»,
(Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1230/8-10-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε. «Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ δελτίου αιτιςαντοσ
άςυλο αλλοδαποφ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία»
ΡΟΛ 1250/25-11-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε “Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά
ςτεροφνται διαβατθρίου».
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά
πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων
πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
ΡΟΛ 1011/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΘΘ-Φ4Α) «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ
χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που παραμζνουν ςτθ
χϊρα, υπό κακεςτϊσ αναβολισ απομάκρυνςθσ ι παράταςθ επιςτροφισ
οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ»,
ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν
διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

ςτοιχείων που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο
Τμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των
Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ.
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν
εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ
ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ
διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ
Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-7-2020
(ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨ846ΜΡ3ΗΡΚΘ), δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ), ε) Ε.2180/05.11.20
(Α.Δ.Α.: 6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31) ςτ) Ε.2019/21-1-2021 (ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3ΗΒΩΣ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ με Κοινοποίθςθ
αποφάςεων του Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, περί Ραράταςθσ ιςχφοσ
Αδειϊν Διαμονισ, Δελτίων Αιτοφντων Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των
δελτίων διαμονισ και μόνιμθσ διαμονισ
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ
«Κατάργθςθ τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά
τα δελτία και τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενϊν, δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ
Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2158/09-08-2019 (ΑΔΑ ΩΟΞΦ46ΜΡ3Η-ΟΘΩ) εγκφκλιοσ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τθ χοριγθςθ Α.Φ.Μ. και κλειδαρίκμου ςε φυςικά
πρόςωπα, αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ αδειϊν που
εκδίδονται και ανανεϊνονται από τισ Υπθρεςίεσ Αςφλου και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, αρμοδιότθτασ Δ.Ο.Υ. Α’ Ακθνϊν και ΙΓ’ Ακθνϊν κακϊσ και
Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεςςαλονίκθσ και Ε’ Θεςςαλονίκθσ»
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν
για τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618)
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι και
ζλεγχοσ τθσ
διλωςθσ.

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. παραλαμβάνει το ‘Εντυπο
Δ210 «Διλωςθ Απόδοςθσ ΑΦΜ
και μεταβολισ Ατομικϊν
ςτοιχείων Φυςικοφ Ρροςϊπου»
με τα ςυνθμμζνα ςε αυτό
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ
και όπου απαιτοφνται, από τον
φορολογοφμενο, με τθν επίδειξθ
του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου
ταυτότθτασ. Στθ ςυνζχεια,
προβαίνει ςε ζλεγχο:
α) των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των
εντφπων,
γ) τθσ επαλικευςθσ εγκυρότθτασ
του προςκομιηόμενου δελτίου
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από τθ
βάςθ δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα,
αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτείται .

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 του
Ρίνακα του άρκρου 1
τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ2743)
απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Ο φορολογοφμενοσ.

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Δ210 «Διλωςθ
Απόδοςθσ ΑΦΜ
και μεταβολισ
Ατομικϊν
ςτοιχείων
Φυςικοφ
Ρροςϊπου»
που ενοποιεί τα
ζντυπα Μθτρϊου
Μ1 και Μ7 που
καταργοφνται
μαηι με τα,
ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά
μποροφν να
υποβλθκοφν είτε
ψθφιακά είτε ςε
ζντυπθ μορφι.

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

ΝΑΙ

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

7 λεπτά.

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
ςτθ Δ.Ο.Υ., οι φορολογοφμενοι πρζπει
να είναι κάτοχοι:
α) του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου
ταυτότθτασ, Αςτυνομικι ι Υπθρεςιακι
ταυτότθτα, ςτισ περιπτϊςεισ που θ
αςτυνομικι ζχει αντικαταςτακεί, για
τουσ Ζλλθνεσ,
Ελλθνικό διαβατιριο, ςε ιςχφ, για τουσ
Ζλλθνεσ κατοίκουσ εξωτερικοφ που δεν
ζχουν εκδϊςει αςτυνομικι ταυτότθτα,
Διαβατιριο ι ταυτότθτα για τουσ
αλλοδαποφσ υπθκόουσ χωρϊν μελϊν
τθσ Ε.Ε.,
Ειδικό Δελτίο Ταυτότθτασ Ομογενοφσ,
για τουσ Ομογενείσ,
Διαβατιριο ςε ιςχφ, για τουσ
αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν
ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο
αναγνωριςμζνο από τθν Ελλάδα.
β) άδειασ διαμονισ ι του ςτοιχείου
που αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και
διαμζνουν νόμιμα ςτθν χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία, για
τουσ αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν που κατοικοφν ςτο εςωτερικό
τθσ χϊρασ,
γ) του, κατά περίπτωςθ, ςχετικοφ με τθ
μεταβολι οικογενειακισ κατάςταςθσ ι
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εκπροςϊπθςθσ, δικαιολογθτικοφ,
(όπωσ, λθξιαρχικι πράξθ γάμου ι
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, δικαςτικι
απόφαςθ, κ.λπ.)
δ) εξουςιοδότθςθσ με βεβαιωμζνο το
γνιςιο υπογραφισ του δθλοφντοσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) ι μζςω
τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου,
ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ
υποβάλλεται από τρίτο πρόςωπο.

2.

Καταχϊρθςθ
τθσ διλωςθσ.

3.

Επιβολι
προςτίμου ςε
περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ. καταχωρεί
τα ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ
διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα
Μθτρϊου.
Στθν περίπτωςθ μεταβολισ τθσ
διεφκυνςθσ κατοικίασ με
θλεκτρονικι διαδικαςία, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ.
αποδζχεται τθ διλωςθ που ζχει
υποβλθκεί θλεκτρονικά και
καταχωρεί τθ ςχετικι μεταβολι
ςτο Υποςφςτθμα Μθτρϊου.
Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ διλωςθσ για τον
οριςμό φορολογικοφ
εκπροςϊπου, φορολογουμζνου
που δε διακζτει ταχυδρομικι
διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ.
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ για τθν επιβολι
προςτίμου, ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ
1252/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ-

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 του
Ρίνακα του άρκρου 1
τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ2743)
απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 του
Ρίνακα του άρκρου 1
τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ2743)
απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ

-

-

-

-

-

-

5 λεπτά.

1

-

Ο φορολογοφμενοσ.

-

-

-

-

5 λεπτά.

1, 2
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6ΩΘ) εγκφκλιο.

4.

Χοριγθςθ
Βεβαίωςθσ.

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
καταχϊρθςθσ χορθγείται θ
ςχετικι βεβαίωςθ.
Στθν περίπτωςθ που θ διλωςθ
μεταβολισ για τον οριςμό
φορολογικοφ εκπροςϊπου
υποβλθκεί εκπρόκεςμα, θ εν
λόγω βεβαίωςθ χορθγείται μετά
από τθν επιβολι του προςτίμου
από το Τμιμα ι το Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ..
Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν
περίπτωςθ μεταβολισ τθσ
διεφκυνςθσ κατοικίασ με
θλεκτρονικι διαδικαςία, θ
βεβαίωςθ που δθμιουργείται
από τθν καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ δεν εκτυπϊνεται.

εκάςτοτε ιςχφει.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 του
Ρίνακα του άρκρου 1
τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ2743)
απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Βεβαίωςθ
μεταβολισ
ατομικϊν
ςτοιχείων
φορολογουμζνου.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

φνολο
Χρόνου

19 λεπτά.

1, 2
(Το βιμα, με α/α 3, μόνο ςτθν
περίπτωςθ υποβολισ εκπρόκεςμθσ
διλωςθσ για τον οριςμό φορολογικοφ
εκπροςϊπου).
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2.15 Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο αλλοδαπισ εταιρείασ ιδιοκτθςίασ ακίνθτου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1.
2.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

3.

4.

1.

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο αλλοδαπισ εταιρείασ ιδιοκτθςίασ ακινιτου.
2.

ΚΟΠΟ:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο των αλλοδαπϊν εταιρειϊν που αποκτοφν
ακίνθτο ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11 του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) - ν. 4174/2013 (Αϋ170), κακϊσ και
τθσ περ. η τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Β' 19/2014) απόφαςθσ
του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν.

Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που αποκτοφν ακίνθτο ςτθν
Ελλάδα, για τισ περαιτζρω ενζργειεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

ΘΕΜΙΚΟ 3.
ΠΛΑΙΙΟ

4.

5.
6.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που πρόκειται να
αποκτιςουν ακίνθτο ςτθν Ελλάδα, υποχρεοφνται να υποβάλλουν το ζντυπο Μ3
«Διλωςθ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Ρροςϊπου», με
ςυνθμμζνα τα ζντυπα Μ9 «Διλωςθ Στοιχείων ζδρασ Αλλοδαπισ Επιχείρθςθσ»
και Μ7 «Διλωςθ Σχζςεων Φορολογοφμενου» ςτθ Δθμόςια Οικονομικι
Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) Φορολογίασ Ανωνφμων Εταιρειϊν (Φ.Α.Ε.) Ακθνϊν.

7.

1.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσ-πολίτθ,
κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 8 «Φορολογικόσ εκπρόςωποσ», 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11
«Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν.
4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των
χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα “Μθτρϊου”
του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ (ΟΡΣΦ ι TAXIS)»,
όπωσ ιςχφει.
ΡΟΛ 1283/30-12-2013 (Βϋ3367) «Οριςμόσ φορολογικοφ εκπροςϊπου ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ»,
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και δικαιολογθτικά
Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολισ Στοιχείων και
Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει.
Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι
χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433 ).
Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) Τφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για τθν
απόδοςθ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ Δ211 για τθν
ζναρξθ μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ».
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα
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2.

3.

4.
5.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

228 εγγραφζσ αλλοδαπϊν εταιρειϊν ιδιοκτθςίασ ακινιτου για το ζτοσ 2018.

6.

7.

8.

Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α)
“Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι διευκρινίςεων
επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και
παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του Ρροϊςτάμενου τθσ
Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που αποδεικνφουν
τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, πριν τθν
ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ
Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των Δ.Ο.Υ. ςτο
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και
ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι
ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι
εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν τροποποίθςι τθσ
με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαμβάνει το
Ζντυπο Δ211 «Διλωςθ Ζναρξθσ/
Μεταβολισ διακοπθσ επιχείρθςθσ»., με τα
ςυνθμμζνα ςε αυτό δικαιολογθτικά, κατά
περίπτωςθ.
Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε ζλεγχο:
α) των προςκομιηόμενων δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων,
Ραραλαβι και ζλεγχοσ
γ) τθσ επαλικευςθσ εγκυρότθτασ του
τθσ διλωςθσ.
προςκομιηόμενου δελτίου αςτυνομικισ
ταυτότθτασ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
δ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ εγκυρότθτασ των
ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
παραμονισ ςτθν Ελλάδα, αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, κατά περίπτωςθ
και όπου απαιτείται .

ΕμπλεκόΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
μενεσ
ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
Εξωτερικζσ
των
Αρμόδια Μονάδα
τθσ
αποτελεΣίτλοσ Εγγράφου
Ηλεκτρο- ΣυποΑρμόδιασ
Ζντυπθ
ςμάτων
/Αρχείου
νικι
ποιθμζνο
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Τμιμα Διοικθτικισ
και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Ακθνϊν.

-

Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/
Μεταβολισ
διακοπθσ
επιχείρθςθσ».
Το πρόςωπο
μαηι με τα
που
ςυνυποβαλλόμενα
εξουςιοδοδικαιολογθτικά
τείται.
μποροφν να
υποβλθκοφν είτε
ψθφιακά είτε ςε
ζντυπθ μορφι.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

Ρριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ ςτθ
Δ.Ο.Υ., τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα και
οι νομικζσ οντότθτεσ πρζπει να ζχουν:
α) το ςυςτατικό τουσ ζγγραφο
μεταφραςμζνο από τισ υπθρεςίεσ και
τουσ φορείσ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα
προσ τοφτο,
β) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ τθσ
χϊρασ-ζδρασ για τθν φπαρξθ του νομικοφ
προςϊπου επίςθμα μεταφραςμζνο,
γ) ζγγραφθ διλωςθ με βεβαιωμζνο το
γνιςιο τθσ υπογραφισ για τον οριςμό
φορολογικοφ εκπροςϊπου ςτθν Ελλάδα,
όπου απαιτείται,
δ) εξουςιοδότθςθ με βεβαιωμζνο το
10 λεπτά.
γνιςιο υπογραφισ του δθλοφντοσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κ.Ε.Ρ. ι
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr και
επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου ςτθν
περίπτωςθ που θ διλωςθ υποβάλλεται
από τρίτο πρόςωπο
ε) άδεια διαμονισ ι το ςτοιχείο που
αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και
διαμζνουν νόμιμα ςτθν χϊρα,
υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
κάκε φορά νομοκεςία, ςτθν περίπτωςθ
αλλοδαποφ φυςικοφ προςϊπου υπθκόου
τρίτθσ χϊρασ που κατοικεί ςτο εςωτερικό
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τθσ χϊρασ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ καταχωρεί τα
ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου.

Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανο
γραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Ακθνϊν.

2.

Καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ.

3.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ
Τμιμα Διοικθτικισ
Επιβολι προςτίμου, ςε διλωςθσ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει
και
περίπτωςθ
ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, μζςω
Μθχανογραφικισ
εκπρόκεςμθσ
ςυςτιματοσ, για τθν επιβολι προςτίμου,
Υποςτιριξθσ τθσ
υποβολισ τθσ
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
διλωςθσ.
1252/20-11-2015 εγκφκλιο του Αναπλθρωτι
Ακθνϊν.
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων.

4.

Τμιμα Διοικθτικισ
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ τθσ
και
διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα Μθτρϊου και τθν
Μθχανογραφικισ
Χοριγθςθ βεβαίωςθσ. ζκδοςθ τθσ ταυτότθτασ οφειλισ, ςτθν
Υποςτιριξθσ τθσ
περίπτωςθ εκπροκζςμου διλωςθσ,
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
χορθγείται αμζςωσ θ ςχετικι βεβαίωςθ.
Ακθνϊν.

-

-

-

-

-

-

7 λεπτά.

1

-

Το πρόςωπο
που
Ταυτότθτα οφειλισ.
εξουςιοδοτείται.

-

-

-

5 λεπτά.

1,2

-

Το πρόςωπο
που
Βεβαίωςθ ζναρξθσ
εξουςιοδο- δραςτθριότθτασ.
τείται.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

1, 2, 3

φνολο
Χρόνου

24 λεπτά.
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2.16 Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο ανιλικου φυςικοφ προςϊπου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ. , όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περ. 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “ Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

1.

2.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο ανιλικου φυςικοφ προςϊπου.

ΚΟΠΟ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10
και 11 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) και τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/2014)
απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ» , όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε ανιλικα φυςικά πρόςωπα, που πρόκειται να καταςτοφν
υπόχρεοι ςε καταβολι ι ςε παρακράτθςθ φόρου, ςφμφωνα με τθ
φορολογικι νομοκεςία ι ςε υποβολι οποιαςδιποτε διλωςθσ,, που εμπίπτει
ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013Αϋ170).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε κάκε φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό ι αλλοδαπό, που πρόκειται να καταςτεί
υπόχρεο ςε καταβολι ι ςε παρακράτθςθ φόρου, ςφμφωνα με τθ φορολογικι
νομοκεςία ι ςε υποβολι οποιαςδιποτε διλωςθσ που εμπίπτει ςτο πεδίο
εφαρμογισ του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013 Αϋ170),
αποδίδεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ενιαίοσ και μοναδικόσ Α.Φ.Μ.. Θ
απόδοςθ Α.Φ.Μ. διενεργείται με τθν υποβολι ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ του
εντφπου Μ1 «Διλωςθ Απόδοςθσ Α.Φ.Μ. /Μεταβολισ Ατομικϊν Στοιχείων»
και ςτθν περίπτωςθ ανθλίκου φυςικοφ προςϊπου, ςυνυποβάλλεται το ζντυπο
Μ7 «Διλωςθ Σχζςεων Φορολογουμζνου», προκειμζνου να δθλωκεί θ
εκπροςϊπθςι του. Οι ωσ άνω δθλϊςεισ ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται

3.

4.
5.

1.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
2.

3.

4.

5.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 8 «Φορολογικόσ εκπρόςωποσ», 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό
μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ
παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι
τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων
και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο., «Τφποσ και περιεχόμενο των
χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα
“Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ
(ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ: Α.1174 /222-7-2020 ( Βϋ3095) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Απόδοςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ςε πολίτεσ τρίτθσ
χϊρασ που απαςχολοφνται ςε αγροτικζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου τεςςαρακοςτοφ δεφτερου του Μζρουσ Θ τθσ από 01/05/2020
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ90), όπωσ κυρϊκθκε με τισ διατάξεισ
του άρκρου 2 του ν.4690/2020 (Αϋ104)
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει.
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εισ απλοφν από τον νόμιμο εκπρόςωπο του ανιλικου φυςικοφ προςϊπου.

6.

7.

Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433 ).
Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) Τφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για
τθν απόδοςθ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ
Δ211 για τθν ζναρξθ μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ».

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρ.
1024945/665/ΔΜ/ΡΟΛ.1087/8.3.2000
εγκφκλιοσ
Ζναρξθ
δραςτθριότθτασ ανθλίκων
2. ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου
του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)»,
(Ρρόςτιμα)
3. ΡΟΛ 1230/8-10-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε. «Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ δελτίου αιτιςαντοσ άςυλο
αλλοδαποφ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία»
4. ΡΟΛ 1250/25-11-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε “Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε αλλοδαπά
φυςικά πρόςωπα, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά ςτεροφνται
διαβατθρίου».
5. ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
6. ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα,
επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ».
7. ΡΟΛ 1011/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΘΘ-Φ4Α) «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ
χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που παραμζνουν ςτθ χϊρα,
υπό κακεςτϊσ αναβολισ απομάκρυνςθσ ι παράταςθ επιςτροφισ
οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ»,
8. ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ
πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
9. ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
10. Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ
1.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

70.941 εγγραφζσ ςε ανιλικα φυςικά πρόςωπα για το ζτοσ 2018.
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ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
11. Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των
Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
12. Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-7-2020
(ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨ846ΜΡ3Η-ΡΚΘ),
δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ), ε) Ε.2180/05.11.20 (Α.Δ.Α.:
6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31)
ςτ) Ε.2019/21-1-2021 (ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3Η-ΒΩΣ)
εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ με Κοινοποίθςθ αποφάςεων του
Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, περί Ραράταςθσ ιςχφοσ Αδειϊν Διαμονισ,
Δελτίων Αιτοφντων Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των δελτίων διαμονισ και
μόνιμθσ διαμονισ
13. Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ
τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και
τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,
δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
14. Θ αρικ. Ε.2158/09-08-2019 (ΑΔΑ ΩΟΞΦ46ΜΡ3Η-ΟΘΩ) εγκφκλιοσ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τθ χοριγθςθ Α.Φ.Μ. και κλειδαρίκμου ςε φυςικά
πρόςωπα, αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ αδειϊν που
εκδίδονται και ανανεϊνονται από τισ Υπθρεςίεσ Αςφλου και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, αρμοδιότθτασ Δ.Ο.Υ. Α’ Ακθνϊν και ΙΓ’ Ακθνϊν κακϊσ και Δ.Ο.Υ.
Δ’ Θεςςαλονίκθσ και Ε’ Θεςςαλονίκθσ»
15. Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν
τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι και
ζλεγχοσ των
ςχετικϊν
δθλϊςεων και
δικαιολογθτικϊν
για τθν απόδοςθ
Α.Φ.Μ..

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
παραλαμβάνει το ζντυπο
Δ21Ο διλωςθ για τθν
απόδοςθ ΑΦΜ και τθ
μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων
και τα, κατά περίπτωςθ,
δικαιολογθτικά από τον
νόμιμο εκπρόςωπο του
ανθλίκου.
Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε
ζλεγχο:
α)των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ
των εντφπων,
γ) τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν
Ελλάδα, αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, κατά
περίπτωςθ και όπου
απαιτείται .

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που ορίηεται ςτθν αρικ.
Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ
του
ανθλίκου.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Δ21Ο διλωςθ
απόδοςθσ ΑΦΜ
και μεταβολισ
ατομικϊν
ςτοιχείων».

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

-

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

10 λεπτά.

Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ
ςτθ Δ.Ο.Υ. προςκομίηονται:
α) Το κατά περίπτωςθ ςτοιχείο
ταυτότθτασ ι πιςτοποιθτικό
γζννθςθσ του ανθλίκου ςτθν
περίπτωςθ που ςτερείται
ταυτότθτασ. Για τον ανιλικο,
υπθκοότθτασ αλλοδαπισ, το
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ,
επίςθμα μεταφραςμζνο και
επικυρωμζνο.
β) Οι υπικοοι τρίτων χωρϊν,
κάτοικοι Ελλάδοσ, το ςτοιχείο
που αποδεικνφει τθ νόμιμθ
διαμονι ςτθ χϊρα.
γ) Το ςτοιχείο ταυτότθτασ του
νόμιμου εκπροςϊπου και
το ςτοιχείο, με το οποίο
αποδεικνφεται θ εκπροςϊπθςθ,
εφόςον αυτι δεν προκφπτει από
τα προαναφερόμενα
δικαιολογθτικά (όπωσ το
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ)
δ) Στθν περίπτωςθ που θ
διλωςθ υποβάλλεται από τρίτο
πρόςωπο, επιδεικνφεται το
ςτοιχείο ταυτότθτάσ του και
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ
με βεβαιωμζνο το γνιςιο
υπογραφισ του δθλοφντοσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι
Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν
(Κ.Ε.Ρ.) ι μζςω τθσ Ενιαίασ
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Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (gov.gr) και ευκρινζσ
φωτοαντίγραφο του ςτοιχείου
ταυτότθτασ του υπόχρεου.
ε) Στθν περίπτωςθ οριςμοφ
φορολογικοφ εκπροςϊπου, απλι
ζγγραφθ διλωςθ με βεβαιωμζνο
το γνιςιο τθσ υπογραφισ του
φορολογουμζνου, για τον
οριςμό του.

2.

Καταχϊρθςθ
τθσ διλωςθσ.

Στθ ςυνζχεια ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ καταχωρεί τα
ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ
διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα
Μθτρϊου.

3.

Χοριγθςθ
βεβαίωςθσ
απόδοςθσ
Α.Φ.Μ.

Με τθν ολοκλιρωςθ των
διαδικαςιϊν τθσ απόδοςθσ
Α.Φ.Μ. χορθγείται θ ςχετικι
βεβαίωςθ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που ορίηεται ςτθν αρικ.
Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που ορίηεται ςτθν αρικ.
Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

-

-

-

-

-

-

7 λεπτά.

1

-

Ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ
του
ανθλίκου.

Βεβαίωςθ
απόδοςθσ
Α.Φ.Μ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

1, 2

φνολο
Χρόνου

19 λεπτά.
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2.17 Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο Κοινωνιϊν Αςτικοφ Δικαίου και Κοινωνιϊν Κλθρονόμων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περ. 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “ Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

1.

2.
3.

4.

5.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο Κοινωνιϊν
Κοινωνιϊν Κλθρονόμων.

Αςτικοφ Δικαίου και

6.

7.

ΚΟΠΟ:

Εγγραφι ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10
και 11 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) και τθσ ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Βϋ19/2014)
απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ», όπωσ ιςχφουν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Απόδοςθ Α.Φ.Μ. ςε Κοινωνίεσ
Αςτικοφ Δικαίου και ςε Κοινωνίεσ
Κλθρονόμων, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ - Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 Αϋ170).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα (Κοινωνία Αςτικοφ Δικαίου,
Κοινωνία Κλθρονόμων), που εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Κ. Φ. Δ., αποδίδεται
από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ενιαίοσ και μοναδικόσ Α.Φ.Μ.. Για τθν απόδοςθ
Α.Φ.Μ. τα εν λόγω πρόςωπα, που εξαιροφνται από τθ ςφςταςι τουσ ςτθν
Υπθρεςία Μίασ Στάςθσ (Υ.Μ.Σ.), υποβάλλουν ςτθ Δ.Ο.Υ. τθ διλωςθ Μ3
«Διλωςθ Ζναρξθσ /Μεταβολισ Εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Ρροςϊπου» και
ςυνυποβάλλουν, κατά περίπτωςθ και όπου απαιτείται, τισ δθλϊςεισ του
άρκρου 5 και τα δικαιολογθτικά του άρκρου 6 τθσ ΡΟΛ 1006/31-12-2013
(Βϋ19/2014) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ
ιςχφει. Οι εν λόγω δθλϊςεισ ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται εισ απλοφν
από τον φορολογοφμενο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του.
Για τθν απόδοςθ Α.Φ.Μ., από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςτα νομικά πρόςωπα

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
8.

1.

2.

3.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 80 «Καταςτιματα Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ» και 81
«Εγκατάςταςθ
και
λειτουργία
Θεάτρων-Κινθματογράφων
και
Ψυχαγωγικϊν Ραιδειϊν» του ν.3463/2006 (Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει
Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ
Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170)
«Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ ΑςφάλειασΜεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ-υκμίςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ»
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
Ν.4442/2016 (Αϋ230) «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1100330/1954/ΔΜ/ΡΟΛ1133/06-10-2008 (Βϋ2149) απόφαςθ του Υπ.
Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ νζασ Εκνικισ Ονοματολογίασ
Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, με τισ : α) ΡΟΛ 1170/09-11-2017 (Βϋ4161) β) ΡΟΛ 1134/17-072018 (Βϋ 2983), γ) αρικ. Α.1189/7-5-2019 (Βϋ1676), δ) Αϋ1128/3-6-020
(Βϋ2475)και 1183/24-7-2020 ( Βϋ3680 ), ε) Α 1260/26-11-2020 (Βϋ5296) )..η)
Α.1122/24-5-2021 (B 2287 ), θ) Α 1228/ 5 -10-21 ( Β 4758 ), Α 1239 /2510-21 ( Β 5082 5203 ) αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ.
ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Ρλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ., ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά
ιδρφματα και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
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και τισ νομικζσ οντότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Κ.Υ.Α., με
αρικ. πρωτ. 63577/13-6-2018 (Βϋ2380 και 2681), οι ωσ άνω δθλϊςεισ
υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Μίασ Στάςθσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Για το ζτοσ 2018:
α) 116 αποδόςεισ Α.Φ.Μ. ςε Κοινωνίεσ Κλθρονόμων ,
β) 96 αποδόςεισ Α.Φ.Μ. ςε Κοινωνίεσ Αςτικοφ Δικαίου Κερδοςκοπικζσ και
γ) 3 αποδόςεισ Α.Φ.Μ. ςε Κοινωνίεσ Αςτικοφ Δικαίου Μθ Κερδοςκοπικζσ.

Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
α) ΡΟΛ 1178/2015 (Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-042019 (Βϋ1618). γ) Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 .
(Αϋ 20) αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
4. Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
5. Κ.Υ.Α. με αρικ. πρωτ. 63577/13-6-2018 (Βϋ2380 και 2681) (Α.Δ.Α.
7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ) «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, Ρροχποκζςεων, Τεχνικϊν
Λεπτομερειϊν και λοιπϊν κεμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία των
υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ για τθ ςφςταςθ εταιριϊν» θ οποία κοινοποιικθκε
ςτισ Δ.Ο.Υ. με τθν ΔΕΛ Ε 1109509 ΕΞ 2018/12-7-2018 εγκφκλιο του
Ρροϊςταμζνου τθσ Γ.Δ.Φ.Δ
6. Αρικ. Α.1104 / 18-3-2019 (Βϋ1059 ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οριςμόσ του τφπου και περιεχομζνου του εντφπου Μ12 «Διλωςθ
πωλιςεων από απόςταςθ ……….(ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
7. Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει
8. Α 1082/ 10-4-2020 ( βϋ 13-03-2020 ) Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TΑXISnet, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Αϋ 1077/ 26-3-2021 ( Βϋ1433 )
9. Α 1283/ 10-9-2021 (β 4072)Μεταβολι ςτοιχείων και διακοπι εργαςιϊν
επιχείρθςθσ φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν
οντοτιτων με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.
10. Αϋ1221/27-9-2021 ( βϋ 4572) και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ Δ21Ο για τθν
αποδοςξ ΑΦΜ και τθ μεταβολι ατομικϊν ςτοιχείων και τθσ διλωςθσ Δ211
για τθν ζναρξθ, μεταβολι, διακοπι εργαςιϊν επιχείρθςθσ».

1.

2.

3.

4.

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
Αρικ. 1117989/2301/ΔΜ/ΡΟΛ 1157/26-11-2008 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Μθτρϊου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων “Ραροχι οδθγιϊν
για τθν ορκι εφαρμογι τθσ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 ( Βϋ 2149)
απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ Νζασ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ. 2008)”,
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1146/5-7-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΟΘ-616), β) ΡΟΛ 1221/26-09-2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΘ-ΣΑΟ), γ) ΡΟΛ 1238/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-1Α8) εγκφκλιοι
με κζμα «Ρροςκικθ νζου Κ.Α.Δ. ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν
Δραςτθριοτιτων.
Αρικ. ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012/19-11-2012 ζγγραφο-οδθγία του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ «Καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ»
Οι αρ. α) ΡΟΛ 1104/12-7-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΡ3Η-7ΘΗ) και β) Ε. 2133/0807-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ8Η46ΜΡ3Η-ΞΨΙ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι
των άρκρων 80 και 81 του ν.3463/2006, όπωσ ιςχφει»
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου
του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)»,
(Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά
πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων
πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018
(ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν
διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των
Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ.
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν
εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ
ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ
διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ
Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ
«Κατάργθςθ τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά
τα δελτία και τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενϊν, δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ
Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν
για τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618)
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ»,
Θ αρικ. Ε.2139/06-08-2020 ( ΑΔΑ: Ω0Λ46ΜΡ3Η-ΡΓΧ) Κοινοποίθςθ των
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διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κ.Υ.Α
.αναφορικά με τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του
Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.
15. Ε. 2151/14-7-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ0Α46ΜΡ3Η-ΕΧΟ) Ραροχι οδθγιϊν για τθ
ςυναλλαγι με υπθκόουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι και
ζλεγχοσ τθσ
διλωςθσ.

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
παραλαμβάνει το ζντυπο Δ211
«Διλωςθ Ζναρξθσ/Μεταβολισ
/Διακοπισ Εοιχείρθςθσ», με
ςυνθμμζνενα, τα κατά
περίπτωςθ, ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά του άρκρου 6
τθσ ΡΟΛ 1006/2013 (Βϋ19/
2014), όπωσ ιςχφει, όπου
απαιτοφνται. Στθ ςυνζχεια,
προβαίνει ςε ζλεγχο:
α) των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν,
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ
του εντφπου,
γ) τθσ επαλικευςθσ
εγκυρότθτασ του
προςκομιηόμενου δελτίου
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από
τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
δ )τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν
Ελλάδα, αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, κατά
περίπτωςθ και όπου
απαιτείται.

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., που
ορίηεται ςτθν υπϋ
αρικμ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Το πρόςωπο ι τα
πρόςωπα που
εκπροςωποφν
νόμιμα τθν
Κοινωνία Αςτικοφ
Δικαίου ι τθν
Κοινωνία
Κλθρονόμων,
κατά περίπτωςθ.

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολι
σ /Διακοπισ
Εργαςιϊν
Εοιχείρθςθσ»,.

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

-

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α) Βιμα(τα)

10 λεπτά.

Κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ ςτθ Δ.Ο.Υ., οι
Κοινωνίεσ Αςτικοφ Δικαίου και
οι Κοινωνίεσ Κλθρονόμων
προςκομίηουν τα παρακάτω
δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτθν ΡΟΛ 1006/2013
(Βϋ19/2014) απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων, κατά περίπτωςθ και
όπου απαιτοφνται:
α) Βεβαίωςθ του Ε.Φ.Κ.Α. ότι
ο δθλϊν υπζβαλε ςε αυτόν
απογραφικι διλωςθ, εφόςον
υπάγεται ςτθν αςφάλιςθ του
πρϊθν Ο.Α.Ε.Ε..
β ) ςτοιχείο προςδιοριςμοφ
τθσ ζδρασ, ενδεικτικά, τίτλοσ
ιδιοκτθςίασ, αποδεικτικό
δικαιϊματοσ χριςθσ του
χϊρου ι αποδεικτικό
υποβολισ των πλθροφοριακϊν
ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ ι
δωρεάν παραχϊρθςθσ χϊρου,
γ) προζγκριςθ ίδρυςθσ για
καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των άρκρων 80
και 81 του
ν. 3463/2006 (Αϋ114), όπωσ
ιςχφει,
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δ) οι Κοινωνίεσ Αςτικοφ
Δικαίου, που ςυςτινονται για
τθ ςυνεκμετάλλευςθ κοινοφ
πράγματοσ κινθτοφ ι
ακινιτου, αποδεικτικό
ςυνιδιοκτθςίασ. Ειδικά, για τθ
ςυνεκμετάλλευςθ
αυτοκινιτων, μθχανθμάτων
ζργου και ςκαφϊν
ςυνυποβάλλεται αντίγραφο
τθσ άδειασ αυτϊν. Στθν
περίπτωςθ που δεν ζχει
εκδοκεί θ άδεια,
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου
8 του ν. 1599/86, ςτθν οποία
δθλϊνεται ότι κα
προςκομιςτεί αμζςωσ, μετά
τθν ζκδοςι τθσ.
ε) Οι Κοινωνίεσ κλθρονόμων,
λθξιαρχικι πράξθ κανάτου,
πιςτοποιθτικό εγγυτζρων
ςυγγενϊν και βεβαίωςθ περί
μθ δθμοςίευςθσ διακικθσ. Αν
ζχει δθμοςιευτεί διακικθ,
προςκομίηεται αυτι με το
αποδεικτικό δθμοςίευςισ τθσ.
ςτ) ςτθν περίπτωςθ που οι
δθλϊςεισ υποβάλλονται από
τρίτο πρόςωπο,
εξουςιοδότθςθ, με
βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ του δθλοφντοσ
από οποιαδιποτε διοικθτικι
αρχι ι Κ.Ε.Ρ. ι μζςω τθσ
Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr)
και επιδεικνφεται το ςτοιχείο
ταυτότθτασ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου.
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2.

3.

4.

Επιτόπιοσ
ζλεγχοσ
(αυτοψία).

Στθν περίπτωςθ, που κατά
τθν υποβολι του εντφπου
Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολισ
/Διακοπισ Εοιχείρθςθσ»,
δθλωκεί ότι το εν λόγω
πρόςωπο πρόκειται να
αςκιςει ενδοκοινοτικζσ
ςυναλλαγζσ, ενθμερϊνεται ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ., ο
οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ορίηει
υπάλλθλο για τθ διενζργεια
του επιτόπιου ελζγχου.

Καταχϊρθςθ
διλωςθσ.

Στθ ςυνζχεια, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ καταχωρεί τα
ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ
διλωςθσ ςτο Υποςφςτθμα
Μθτρϊου.

Επιβολι
προςτίμου ςε
περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ, μζςω ςυςτιματοσ
για τθν επιβολι προςτίμου,
ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ.
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:
6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιο.

Ο υπάλλθλοσ που
ορίηει ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., που
ορίηεται ςτθν υπϋ
αρικμ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., που
ορίηεται ςτθν υπϋ
αρικμ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

-

-

-

-

-

Το πρόςωπο ι τα
πρόςωπα, που
εκπροςωποφν
νόμιμα τθν
Κοινωνία Αςτικοφ
Δικαίου ι τθν
Κοινωνία
Κλθρονόμων,
κατά περίπτωςθ.

-

-

Ταυτότθτα
οφειλισ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αμζςωσ
(χωρίσ να
προβλζπεται
από τθ
ςχετικι
εγκφκλιο
προκεςμία
για τθν
ολοκλιρωςθ
του
επιτόπιου
ελζγχου/
αυτοψίασ).

10 λεπτά.

5 λεπτά.

1

1
(Το βιμα, με α/α 2, είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν
περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι του
εντφπου Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολισ Διακοπισ
Επιχειρθςθσ»).

1, 3
(Το βιμα, με α/α 2 , είναι
υποχρεωτικό, μόνο, ςτθν
περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι του
εντφπου Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολισ
/Διακοπισ Εοιχείρθςθσ»
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5.

Χοριγθςθ
βεβαίωςθσ.

Με τθν ολοκλιρωςθ των
διαδικαςιϊν απόδοςθσ Α.Φ.Μ.
ςε Κοινωνία Αςτικοφ Δικαίου ι
Κοινωνία Κλθρονόμων και τθν
ζκδοςθ τθσ ταυτότθτασ
οφειλισ, εφόςον απαιτείται,
χορθγείται αμζςωσ θ ςχετικι
βεβαίωςθ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., που
ορίηεται ςτθν υπϋ
αρικμ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.

-

Το πρόςωπο ι τα
πρόςωπα που
εκπροςωποφν
νόμιμα τθν
Κοινωνία Αςτικοφ
Δικαίου ι τθν
Κοινωνία
Κλθρονόμων,
κατά περίπτωςθ.

Βεβαίωςθ ζναρξθσ
εργαςιϊν.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

φνολο Χρόνου

27 λεπτά.

1, 3
Τα βιματα, με α/α 2 και 4,
είναι υποχρεωτικά, μόνο, ςτθν
περίπτωςθ διλωςθσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν
κατά τθν υποβολι του
εντφπου Δ211 «Διλωςθ
Ζναρξθσ/Μεταβολισ
/Διακοπισ Εοιχείρθςθσ», και
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι,
αντίςτοιχα.
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2.18 Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων), βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των εργαςιϊν τουσ (ΠΟΛ
1163/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1.

2.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυςνθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περ. 137 του Ρίνακα του άρκρου 1 τθσ
αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “ Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων), βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των εργαςιϊν
τουσ (ΡΟΛ 1163/2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων).

ΚΟΠΟ:

Ενθμζρωςθ του Φορολογικοφ Μθτρϊου με τθν θμερομθνία διακοπισ
εργαςιϊν των φορολογουμζνων, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ ΡΟΛ
1163/15-11-2016 (Βϋ 3779) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων «Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων) βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ
των εργαςιϊν τουσ».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενθμζρωςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για τθν οριςτικι παφςθ των
εργαςιϊν των φορολογουμζνων, που υποβάλλουν διλωςθ διακοπισ ςτο
Φορολογικό Μθτρϊο, εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ ΡΟΛ 1163/15-11-2016
απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και πλθροφν τισ
προχποκζςεισ που ορίηονται ςε αυτι.

3.
4.

5.
6.

7.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ
1.

2.

3.

4.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρο 74 του ν.4443/2016 (Αϋ232), «Τροποποιιςεισ του ν.3419/2005 (Αϋ297)
όπωσ ιςχφει»
Άρκρα 10 «Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο», 11 «Αρικμόσ Φορολογικοφ
Μθτρϊου και 54 «Διαδικαςτικζσ παραβάςεισ» του ν. 4174/2013 (A' 170)
«Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Ν.4387/2016 (Αϋ85) «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ-Μεταρρφκμιςθ
αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ
ςυςτιματοσ-υκμίςεισ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ»
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και
άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
Αρικ. 1027319/677/0006Β (Βϋ194/1998) Α.Υ.Ο. «Τφποσ και περιεχόμενο των
χρθςιμοποιοφμενων από τθ Δ.Ο.Υ. Μοςχάτου εντφπων ςτο Υποςφςτθμα
“Μθτρϊου” του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ
(ΟΡΣΦ ι TAXIS)», όπωσ ιςχφει.
ΡΟΛ 1212/23-11-2012 (Βϋ3338) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Ρλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ.,ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά ιδρφματα
και ςτα Ε.Λ.ΤΑ.»
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΡΟΛ 1163/15-11-2016 (Βϋ3779) «Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων
(φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων) βάςει του πραγματικοφ
χρόνου παφςθσ των εργαςιϊν τουσ»,
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Φορολογοφμενοι (φυςικά, νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ), που δε
διακζτουν αποκζματα, πάγια ι εμπορεφςιμα και δεν ζχουν (εφόςον,
πρόκειται για νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ, για τα οποία
προβλζπεται εκ του νόμου ςτάδιο εκκακάριςθσ) χρθματικζσ απαιτιςεισ και
υποχρεϊςεισ και ςκοπεφουν να προβοφν ςε παφςθ των εργαςιϊν τουσ, με
θμερομθνία διακοπισ προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ
ΡΟΛ 1163/15-11-2016 (Βϋ3779) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων
«Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν,
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων) βάςει του πραγματικοφ χρόνου
παφςθσ των εργαςιϊν τουσ» υποβάλουν ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του
Τμιματοσ ι του Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
τθσ Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται θ ζδρα τθσ
επιχείρθςισ τουσ, τθ διλωςθ διακοπισ εργαςιϊν (ζντυπο Μ4) εντόσ τριάντα
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των
εργαςιϊν τουσ.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Για το ζτοσ 2018, βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των εργαςιϊν
τουσ:
α) 5.994 διακοπζσ εργαςιϊν φυςικϊν προςϊπων και
β) 3.185 διακοπζσ εργαςιϊν νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων.

5.

6.

7.

8.

Κ.Υ.Α. με αρικ. πρωτ. 63577/13-6-2018 (Βϋ2380 και 2681) (Α.Δ.Α. 7ΧΨΞ465ΧΙ87ΤΕ) «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν, Ρροχποκζςεων, Τεχνικϊν Λεπτομερειϊν και
λοιπϊν κεμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν μιασ ςτάςθσ για τθ
ςφςταςθ εταιριϊν» θ οποία κοινοποιικθκε ςτισ Δ.Ο.Υ. με τθν ΔΕΛ Ε 1109509
ΕΞ 2018/12-7-2018 εγκφκλιο του Ρροϊςταμζνου τθσ Γ.Δ.Φ.Δ
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ ιςχφει.
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013, άρκρα 53-62)», (Ρρόςτιμα)
ΡΟΛ 1019/3-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΞΔΘ-Μ9Ξ)«Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι
εφαρμογι των διατάξεων τθσ ΡΟΛ 1163/2016 (Βϋ3779/23-11-2016) ,
απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.»,
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων πρόςφυγα,
επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για ανκρωπιςτικοφσ
λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του Ρροϊςτάμενου
τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων
χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων
χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Αϋ80), όπωσ
ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των Δ.Ο.Υ.
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ. Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων

149

των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
9. Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ «Κατάργθςθ
τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά τα δελτία και τισ
άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,
δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου»,
10. Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μετά τθν
τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε».
11. Ε. 2151/14-7-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ0Α46ΜΡ3Η-ΕΧΟ)
Ραροχι οδθγιϊν για τθ
ςυναλλαγι με υπθκόουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Υποβολι
Διλωςθσ
Διακοπισ
Εργαςιϊν.

Περιγραφι

Με τθν υποβολι του εντφπου
Δ211 «Διλωςθ Ζναρξθσ
/μεταβολισ/Διακοπισ
Επιχείιρθςθσ »
ςυμπλθρωμζνου, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ προβαίνει ςε
ζλεγχο :
α) των προςκομιηόμενων
δικαιολογθτικϊν, όπου
απαιτείται
β) τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ
του εντφπου
γ) τθσ επαλικευςθσ
εγκυρότθτασ του
προςκομιηόμενου δελτίου
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από
τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ
και τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν
Ελλάδα, αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, κατά
περίπτωςθ και όπου
απαιτείται και
δ) αν ζχει καταχωρθκεί ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου TAXIS
ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ
αιτθκείςασ θμερομθνίασ
διακοπισ εργαςιϊν, μεταβολι

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που βρίςκεται θ ζδρα
τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ του
φορολογουμζνου.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Ενθμερϊνεται ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ βρίςκεται θ
ζδρα τθσ
επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ,
προκειμζνου να
προβεί ςτισ
απαραίτθτεσ
ενζργειεσ για τθν
τιρθςθ των
προχποκζςεων και τθ
διαπίςτωςθ του
πραγματικοφ χρόνου
παφςθσ εργαςιϊν.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπο Δ211
«Διλωςθ
Ζναρξθσ
/μεταβολισ/Δια
κοπισ
Επιχείιρθςθσ».

Ζντυπθ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικι

-

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

10 λεπτά.

1) Ρριν τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ διακοπισ,
με βάςθ τον πραγματικό
χρόνο παφςθσ
εργαςιϊν, ςτθ Δ.Ο.Υ. οι
φορολογοφμενοι
(φυςικά πρόςωπα,
νομικά πρόςωπα και
νομικζσ οντότθτεσ)
υποχρεοφνται να
υποβάλλουν τισ
ςχετικζσ δθλϊςεισ
μεταβολισ ςτθν
περίπτωςθ που ζχουν
επζλκει μεταβολζσ ςτα
ςτοιχεία τθσ
επιχειρθματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ.
2) Κατά τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ διακοπισ
προςκομίηουν:
α) τα νομικά πρόςωπα
και οι νομικζσ
οντότθτεσ, που δεν
ζχουν υποχρζωςθ
εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΜΘ,.
αποδεικτικό τθσ λφςθσ
τουσ. Επιςθμαίνεται , ότι
μετά τθν εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου
74 του ν.4443/2016
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ωσ προσ τα ςτοιχεία άςκθςθσ
τθσ επιχειρθματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ
1019/03-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΞΔΘΜ9Ξ) εγκφκλιο του Διοικθτι
τθσ Α.Α. Δ.Ε.

(Αϋ232/9-12-2016), τα
υπόχρεα εγγραφισ ςτο
Γ.Ε.ΜΘ. νομικά
πρόςωπα και νομικζσ
οντότθτεσ, που
ςκοπεφουν να προβοφν
ςτθν παφςθ των
εργαςιϊν τουσ, με
θμερομθνία διακοπισ
προγενζςτερθ τθσ
θμερομθνίασ
δθμοςίευςθσ τθσ ΡΟΛ
1163/2016 απόφαςθσ
του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων,
ανεξάρτθτα αν ζχουν
εγγραφεί ι μθ ςτο
Γ.Ε.ΜΘ., κα υποβάλουν
διλωςθ διακοπισ
εργαςιϊν, χωρίσ τθν
προςκόμιςθ ςχετικοφ
δικαιολογθτικοφ
(αποδεικτικοφ λφςθσ)
από τθν αρμόδια
υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ.
β) τα νομικά πρόςωπα
και οι νομικζσ
οντότθτεσ, υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8
του ν. 1599/1986 (Αϋ 70)
ότι κατά τθν
θμερομθνία παφςθσ
εργαςιϊν δεν είχαν
εμπράγματα
δικαιϊματα επί
ακινιτων.
γ) εξουςιοδότθςθ με
βεβαιωμζνο το γνιςιο
υπογραφισ του
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δθλοφντοσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι
αρχι ι Κ.Ε.Ρ. ι μζςω
τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (gov.gr) και
επιδεικνφεται το
ςτοιχείο ταυτότθτασ του
εξουςιοδοτθμζνου
προςϊπου ςτθν
περίπτωςθ που θ
διλωςθ υποβάλλεται
από τρίτο πρόςωπο.

2.

3.

Σφνταξθ ειδικισ
ζκκεςθσ
ελζγχου.

Συντάςςεται ειδικι ζκκεςθ, με
τθν οποία διαπιςτϊνεται ο
πραγματικόσ χρόνοσ διακοπισ
εργαςιϊν, βάςει των
προχποκζςεων του άρκρου 2
τθσ ΡΟΛ 1163/15-11-2016
(Βϋ3779) απόφαςθσ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
που ορίηεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.

-

Ο υπάλλθλοσ του
Τμιματοσ ι του
Γραφείου Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., που βρίςκεται
θ ζδρα τθσ
επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ του
φορολογουμζνου.

Ραραλαβι και
καταχϊρθςθ τθσ
διλωςθσ
διακοπισ με
ςυνθμμζνθ τθν
ειδικι ζκκεςθ.

Με τθν παραλαβι τθσ
διλωςθσ διακοπισ εργαςιϊν,
με ςυνθμμζνα, τα κατά
περίπτωςθ, δικαιολογθτικά και
τθν ειδικι ζκκεςθ, ο
υπάλλθλοσ του Τμιματοσ ι
του Γραφείου Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτθν
καταχϊρθςι τθσ ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου TAXIS.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που βρίςκεται θ ζδρα
τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ του
φορολογουμζνου.

-

-

Ειδικι ζκκεςθ
ελζγχου.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 ϊρεσ.

1

-

-

-

-

5 λεπτά.

1 και 2
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4.

Επιβολι
προςτίμου ςε
περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ, μζςω ςυςτιματοσ,
για τθν επιβολι προςτίμου,
ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΟΛ
1252/20-11-2015 (ΑΔΑ:
6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιο.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που βρίςκεται θ ζδρα
τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ του
φορολογουμζνου.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.,
που βρίςκεται θ ζδρα
τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ του
φορολογοφμενου.

5.

Χοριγθςθ
βεβαίωςθσ.

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ διακοπισ
εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ τθσ
ταυτότθτασ οφειλισ, εφόςον
απαιτείται, χορθγείται αμζςωσ
θ ςχετικι βεβαίωςθ.

6.

Αποςτολι ςτο
Γ.Ε.ΜΘ.
κατάςταςθσ των
νομικϊν
προςϊπων και
των νομικϊν,
οντοτιτων που
διζκοψαν, βάςει
του
πραγματικοφ
χρόνου παφςθσ
των εργαςιϊν
τουσ.

Αποςτολι θλεκτρονικά
κακθμερινά ςτο Γ.Ε.ΜΘ.
κατάςταςθσ με τουσ
φορολογουμζνουσ (Α.Φ.Μ.επωνυμία-θμερομθνία
διακοπισ εργαςιϊν), που
ζχουν διακόψει τισ εργαςίεσ
τουσ με τισ διαδικαςίεσ τθσ
παροφςασ.

Διεφκυνςθ
Υπθρεςιακϊν
Δεδομζνων
(Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.)Τμιμα Γϋ-Σχεδιαςμοφ
και Ανάπτυξθσ
Υπθρεςιϊν
Διαμοιραηόμενων
Ρλθροφοριϊν.

-

Ο φορολογοφμε-νοσ ι
ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι τρίτοσ,
με εξουςιοδότθςθ,
ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ.1
του άρκρου 10 τθσ
ΡΟΛ 1006/2013
(Βϋ19/2014)
απόφαςθσ.

-

-

Ο φορολογοφμενοσ ι
ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι τρίτοσ,
με εξουςιοδότθςθ,
ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ.1,
του άρκρου 10 τθσ
ΡΟΛ 1006/2013
(Βϋ19/2014)
απόφαςθσ.

Βεβαίωςθ
διακοπισ
εργαςιϊν

-

Γ.Ε.ΜΘ.

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

-

-

5 λεπτά.

1,2 και 3

2 λεπτά.

1, 2 και 3
Το βιμα 4 απαιτείται ,
μόνο, ςτθν περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ υποβολισ
διλωςθσ διακοπισ.

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1, 2, 3 και 5
Το βιμα 4 απαιτείται,
μόνο, ςτθν περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ υποβολισ
διλωςθσ διακοπισ.

φνολο
Χρόνου

2 ϊρεσ και
32 λεπτά.

ΝΑΙ
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2.19 Εγγραφι νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TAXISnet (χοριγθςθ κλειδαρίκμου)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).
Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Δεδομζνων (Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.).
Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Δεδομζνων (Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ.), θ Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.), το ΙΓ Τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων
όπωσ αυτό ορίηεται με τθν αρικ. Δ. ΟΓ Α 1081819 ΕΞ 2020/10-07-2020
(Βϋ2871) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) και θ Δ.Ο.Υ. όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 137Α του Ρίνακα του
άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) ‘’ Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κατά περίπτωςθ.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ TAXISnet ( χοριγθςθ κλειδαρίκμου).

ΚΟΠΟ:

Δίνεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ κλειδαρίκμου εξ αποςτάςεωσ με ςκοπό τθν
ελάφρυνςθ των Δ.Ο.Υ., τθ διευκόλυνςθ και τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ των
πολιτϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Άμεςθ χοριγθςθ κλειδαρίκμου με χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του
TAXISnet και περιοριςμό τθσ προςζλευςθσ των φορολογουμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

2.

3.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εγγραφι νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ TAXISnet με ςκοπό τθ χοριγθςθ κλειδαρίκμου.

4.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

590.174 περιπτϊςεισ απόδοςθσ κλειδαρίκμων εντόσ του ζτουσ 2019.

5.

ΝΟΜΟΙ
Άρκρο 8 «Υπεφκυνθ Διλωςθ» του ν.1599/1986 (Αϋ75) «Σχζςεισ κράτουσπολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
Ν.2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Άρκρα 4, 15, τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 19 του
ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπωσ ιςχφει
Ν.4251/2014 (Αϋ80) «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», (Άδεια διαμονισ αλλοδαπϊν), όπωσ ιςχφει.
Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ».
ΑΠΟΦΑΕΙ
ΡΟΛ 1178/07-12-2010 (Βϋ1916 (ΑΔΑ:4ΙΦΜΘ-ΤΛ), απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Εγγραφι νζων χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
TAXISnet» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΡΟΛ 1118/11-06-2015
(Βϋ1138 – ΑΔΑ: 7ΔΩΕΘ-ΘΟΗ) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπ. Οικονομικϊν.
ΡΟΛ 1006/31-12-2013 (Β' 19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαδικαςία και
δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) /
Μεταβολισ Στοιχείων και Ζναρξθσ / Μεταβολισ και Διακοπισ
Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
α) ΡΟΛ 1178/2015 (Β' 1940), απόφαςθ του ιδίου και τισ β) Α.1164/23-042019 (Βϋ1618). γ) Αϋ1188/7-8-2020 ( Βϋ 3409 ) και δ) Α 1002/31-12-2020 .
(Αϋ 20) αποφάςεισ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
Αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ”Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
A.1082/10-04-2020 (Βϋ1303 ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) « Εγγραφι νζων χρθςτϊν και
επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TAXISnet» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ.Α.1094/28-04-20 (Βϋ1641) όμοια
απόφαςθ.
Α.1077/26-3-2021(Βϋ1433) Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία αρικμ.
Α.1082/10-04-2020 (Β'1303) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Εγγραφι
νζων χρθςτϊν και επανεγγραφι χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
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6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TAXISnet», όπωσ ιςχφει.
Αρικ: Δ.ΟΓ. Α 1081819 /10-8-2020 (: Βϋ2871 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Τροποποίθςθ τθσ αρικ.
Δ.ΟΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 ΚΑΙ 1238) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), ωσ προσ τθ
ςφςταςθ ενόσ (1) επιπλζον τμιματοσ με τίτλο «Τμιμα ΙΓϋ- υπθρεςίασ
myaadelive» ςτθ Διεφκυνςθ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)……….. τθσ Γ.Δ.Φ.Δ.»
Αρικ. Δ.ΟΓ. Α 112Β5859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ ιςχφει.
ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΡΟΛ 1230/8-10-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε. «Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ δελτίου αιτιςαντοσ
άςυλο αλλοδαποφ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία»
ΡΟΛ 1250/25-11-2013 εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε “Χοριγθςθ Α.Φ.Μ. ςε
αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που αντικειμενικά
ςτεροφνται διαβατθρίου».
ΡΟΛ 1207/16-9-2015 (ΑΔΑ:7ΘΩΘ-ΚΤΥ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του
ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) “Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και λοιπζσ διατάξεισ».
ΡΟΛ 1039/1-4-2016 (ΑΔΑ: 78ΚΓΘ-8Φ) εγκφκλιοσ του Γ.Γ.Δ.Ε «Ραροχι
διευκρινίςεων επί ηθτθμάτων, που αφοροφν ςε αλλοδαπά φυςικά
πρόςωπα υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, που είναι δικαιοφχοι κακεςτϊτων
πρόςφυγα, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ ςτθ χϊρα για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ».
ΡΟΛ 1053/19-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ8Λ46ΜΡ3Η-ΓΨ1) εγκφκλιοσ του
Ρροϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων «Ραράταςθ ιςχφοσ αδειϊν
διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν»
ΡΟΛ 1140/23-7-2018 (ΑΔΑ:6ΒΨΗ46ΜΡ3Η-ΨΒΘ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα αλλοδαπϊν, υπθκόων
τρίτων χωρϊν, πριν τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ςτο Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.»
Θ Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-3-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
«Ραροχι οδθγιϊν για τθ διακρίβωςθ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν,
υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4251/2014
(Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου»
Θ αρικ.2072/7-5-2019 (ΩΤΤ046ΜΡ3Η-ΛΤΦ ) εγκφκλιοσ «Ρρόςβαςθ των
Δ.Ο.Υ. ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υπ.
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και ενθμζρωςθ των Δ.Ο.Υ. ωσ προσ τθν
εγκυρότθτα των ςτοιχείων των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ
ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν, που εμπίπτουν ςτισ
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9.

10.

11.

12.

13.

διατάξεισ του Ν. 4251/2014 (Αϋ80), όπωσ ιςχφει, κατά τθν υποβολι ςτθ
Δ.Ο.Υ. δθλϊςεων Μθτρϊου».
Οι αρ. α) Ε.2092/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒΙ46ΜΡ3Η-ΝΙΤ), β- Ε.2110/14-7-2020
(ΑΔΑ: 90ΘΝ46ΜΡ3Η-Ψ57), γ) Ε.2122/ 28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨ846ΜΡ3ΗΡΚΘ), δ) Ε.2144/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΜ46ΜΡ3Η-6ΩΤ), ε) Ε.2180/05.11.20
(Α.Δ.Α.: 6ΟΨΚ46ΜΡ3Η-Ο31) ςτ) Ε.2019/21-1-2021 (ΑΔΑ- 6ΝΝΝ46ΜΡ3ΗΒΩΣ) εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςχετικζσ με Κοινοποίθςθ
αποφάςεων του Υπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, περί Ραράταςθσ ιςχφοσ
Αδειϊν Διαμονισ, Δελτίων Αιτοφντων Διεκνοφσ Ρροςταςίασ και των
δελτίων διαμονισ και μόνιμθσ διαμονισ
Θ αρικ. Ε.2157/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ46ΜΡ3Η-ΘΓΗ) εγκφκλιοσ
«Κατάργθςθ τθσ ΡΟΛ 1140/2018 εγκυκλίου, ωσ προσ το μζροσ που αφορά
τα δελτία και τισ άδειεσ διαμονισ αλλοδαπϊν, υπθκόων τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενϊν, δικαιοφχων κακεςτϊτοσ πρόςφυγα, εκδόςεων τθσ Υπθρεςίασ
Αςφλου»,
Θ αρικ. Ε.2158/09-08-2019 (ΑΔΑ ΩΟΞΦ46ΜΡ3Η-ΟΘΩ) εγκφκλιοσ «Ραροχι
οδθγιϊν ωσ προσ τθ χοριγθςθ Α.Φ.Μ. και κλειδαρίκμου ςε φυςικά
πρόςωπα, αλλοδαποφσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, κατόχουσ αδειϊν που
εκδίδονται και ανανεϊνονται από τισ Υπθρεςίεσ Αςφλου και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, αρμοδιότθτασ Δ.Ο.Υ. Α’ Ακθνϊν και ΙΓ’ Ακθνϊν κακϊσ και
Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεςςαλονίκθσ και Ε’ Θεςςαλονίκθσ»
Θ αρικ. Ε.2132/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ49146ΜΡ3Η-Θ4Ω) «Ραροχι οδθγιϊν
για τθν ορκι εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1006/2013 (Βϋ19), απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ διατάξεισ τθσ Α.1164/2019 (Βϋ1618)
απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ».
Ε. 2151/14-7-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ0Α46ΜΡ3Η-ΕΧΟ) Ραροχι οδθγιϊν για τθ
ςυναλλαγι με υπθκόουσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

α) Συμπλιρωςθ
αίτθςθσ για
απόδοςθ
κλειδαρίκμου με
e-mail και sms
β) Επανεγγραφι.

Α) Συμπλιρωςθ
αίτθςθσ για
απόδοςθ
κλειδαρίκμου με
e-mail μζςω
βιντεοκλιςθσ ι
Δ.Ο.Υ.
β) Επανεγγραφι.

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Ο πολίτθσ μζςω aade.gr
ςυμπλθρϊνει θλεκτρονικά
τθν αίτθςθ για χοριγθςθ
κλειδαρίκμου

-

Γίνεται
αυτόματα
ζλεγχοσ των
ςτοιχείων με
τον πάροχο
κινθτισ
τθλεφωνίασ και
πάροχο
πλθρωμϊν

Ο πολίτθσ μζςω aade.gr
ςυμπλθρϊνει θλεκτρονικά
τθν αίτθςθ για χοριγθςθ
κλειδαρίκμου.

Αν επιλεγεί από τον
πολίτθ θ
βιντεοκλιςθ μζςω
My aadelive.gr
αρμόδιο είναι το ΙΓ
Τμιμα τθσ
Διεφκυνςθσ
Ελζγχων (Δ.ΕΛ.).
Αν επιλεγεί από τον
πολίτθ να
προςζλκει ςτθ
Δ.Ο.Υ. αρμόδια
είναι θ Δ.Ο.Υ.
(Τμιμα Διοικθτικισ
και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ).

Το ΙΓ Τμιμα τθσ
Διεφκυνςθσ
Ελζγχων
(Δ.ΕΛ.) κάνει
οπτικό ζλεγχο
των
δικαιολογθτικϊν του πολίτθ
με τα ςτοιχεία
που υπάρχουν
ςτο Μθτρϊο
κακϊσ και με τα
διάφορα web
ωσ προσ τα
ταυτοποιθτικά
του ζγγραφα.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Εφόςον ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο
ζλεγχοσ αποςτζλλεται άμεςα ο
κλειδάρικμοσ ςτον πολίτθ με email και sms. Κάνοντασ
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ
ο πολίτθσ μπορεί να κάνει χριςθ
των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
του TAXISnet.
Σε περίπτωςθ μθ ταυτοποίθςθσ
των ςτοιχείων του, υπάρχει θ
δυνατότθτα παραλαβισ
κλειδαρίκμου με e-mail ι μζςω
βιντεοκλιςθσ ι μζςω Δ.Ο.Υ.
Εφόςον ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο
ζλεγχοσ των ςτοιχείων του από
το ειδικό ςυνεργείο
αποςτζλλεται ο κλειδάρικμοσ
μζςω e-mail. Κάνοντασ
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ
ο πολίτθσ μπορεί να κάνει χριςθ
των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
του TAXISnet.
Σε περίπτωςθ που το ΙΓ Τμιμα
τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχων (Δ.ΕΛ.)
διαπιςτϊςει πρόβλθμα ςτα
ςτοιχεία του πολίτθ αποςτζλλει
τθν αίτθςθ υποχρεωτικά ςτθ
Δ.Ο.Υ. για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
Σε κάκε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί διαφορά ι λάκοσ
ςτοιχεία θ αίτθςθ απορρίπτεται
και πρζπει να υποβλθκεί εκ
νζου. Ο πολίτθσ ενθμερϊνεται
άμεςα με θλεκτρονικό μινυμα
για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ
του.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αυτόματα.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20-30
λεπτά.

-

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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3.

α) Χοριγθςθ
κλειδαρίκμου
από τθ Δ.Ο.Υ.
β) Επανεγγραφι.

Σε κάκε περίπτωςθ εγγραφισ
ι επανεγγραφισ ςτισ
υπθρεςίεσ του TAXISnet, που
ο φορολογοφμενοσ επιλζξει
να προςζλκει ςτθ Δ.Ο.Υ. για
τθ χοριγθςθ κλειδαρίκμου, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του
Τμιματοσ Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.
προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ
επαλικευςθσ τθσ
εγκυρότθτασ του
προςκομιηόμενου δελτίου
αςτυνομικισ ταυτότθτασ από
τθ βάςθ δεδομζνων τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
τθσ διακρίβωςθσ τθσ
εγκυρότθτασ των ςτοιχείων
των νομιμοποιθτικϊν
εγγράφων παραμονισ ςτθν
Ελλάδα, αλλοδαπϊν υπθκόων
τρίτων χωρϊν, κατά
περίπτωςθ και όπου
απαιτείται. Στθ ςυνζχεια
ειςάγει τον Α.Φ.Μ. και
ανακτά από το ςφςτθμα τθν
αίτθςθ του φορολογοφμενου
και τα ςτοιχεία που είναι
καταχωρθμζνα ςτο
Υποςφςτθμα Μθτρϊου TAXIS.
Το ςφςτθμα εκτελεί τουσ
ελζγχουσ που αναφζρονται
ςτο άρκρο 5 τθσ ΡΟΛ 1178/712-2010(Βϋ1916- ΑΔΑ:
4ΙΦΜΘ-ΤΛ). Αν κάποιοσ
ζλεγχοσ αποτφχει τότε
απορρίπτεται και θ αίτθςθ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν
περ.137 Α τθσ αρικ.
Δ.ΟΓ. Α 1115805
ΕΞ 2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ) ι ςε
περίπτωςθ που
υπάρχει μεταβολι
ςτα ςτοιχεία
Μθτρϊου τθσ Δ.Ο.Υ.
που ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 137 τθσ
ίδιασ ωσ άνω
απόφαςθσ.

-

Με τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ το
ςφςτθμα εκτυπϊνει δφο
βεβαιϊςεισ .Θ βεβαίωςθ για τον
φορολογοφμενο υπογράφεται
από τον υπάλλθλο και περιζχει
τον κλειδάρικμο.
Θ βεβαίωςθ για τθ Δ.Ο.Υ.
υπογράφεται από το
φορολογοφμενο, τθρείται ςε
ειδικό φάκελο ςτο αρχείο τθσ
Δ.Ο.Υ. και δεν περιζχει τον
κλειδάρικμο.
Σε κάκε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί διαφορά ι λάκοσ
ςτοιχεία θ αίτθςθ απορρίπτεται
και πρζπει να υποβλθκεί εκ
νζου. Ο πολίτθσ ενθμερϊνεται
άμεςα με θλεκτρονικό μινυμα
για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ
του.

Βεβαίωςθ
ζγκριςθσ
αίτθςθσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

15 λεπτά.

φνολο
Χρόνου

35-45
λεπτά.

Μετά τθν
θλεκτρονικι
υποβολι τθσ
αίτθςθσ ο
φορολογοφμενοσ
προςκομίηει
ςτθ Δ.Ο.Υ. το
ςτοιχείο
ταυτότθτάσ
του κατά
περίπτωςθ
και εφόςον
πρόκειται για
αλλοδαπό
φυςικό
πρόςωπο
υπικοο
τρίτθσ χϊρασ
που διαμζνει
μόνιμα ςτθν
Ελλάδα άδεια
παραμονισ
ςε ιςχφ ι το
ςτοιχείο που
αποδεικνφει
ότι διαμζνει
μόνιμα ςτθ
χϊρα.
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2
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΩΝ (Δ.Ε.Ε.)
2.1 Αποςτολι αίτθςθσ πλθροφοριϊν για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ προσ ΚράτοσΜζλοσ (Κ-Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
2.2 Αποςτολι αίτθςθσ είςπραξθσ για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ προσ Κράτοσ Μζλοσ (Κ-Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
2.3 Ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ θλεκτρονικά
2.4 Εγγραφι υποκικθσ
2.5 Κατάρτιςθ ζκκεςθσ απόψεων τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και ςυγκρότθςθ
διοικθτικοφ φάκελου ενϊπιων των αρμόδιων δικαςτθρίων
2.6 Καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων
2.7 Ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ (κινθτϊν/ακινιτων)
2.8 Ειςιγθςθ για τθν ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
φόρων και πρόςτιμων φψουσ άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) ευρϊ
2.9 Θλεκτρονικι ζκδοςθ και αποςτολι εντολισ μεταφοράσ απο τθ Δ.Ο.Υ. /Ελεγκτικά Κζντρα προσ τθν
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν πίςτωςθ λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε πιςτωτικά ιδρφματα
(βαςικι ροθ)
2.10 Αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ κατ’ άρκρο 25 του ν.1882/1990 (Αϋ43)
2.11 Σχθματιςμόσ φακζλου μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ περί υπαγωγισ των οφειλϊν του ςτισ
διατάξεισ του ν. 3869/2010
2.12 Ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Οφειλισ (Β.Ο.)
2.13 Ραραλαβι και αποςτολι των αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ
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3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΩΝ (Δ.Ε.Ε.)
3.1 Αποςτολι αίτθςθσ πλθροφοριϊν για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ προσ Κράτοσ-Μζλοσ (Κ-Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αποςτολι αίτθςθσ πλθροφοριϊν για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν
είςπραξθ προσ κράτοσ-μζλοσ (κ-μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.).

ΚΟΠΟ:

Είςπραξθ οφειλϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μζςω ςυνδρομισ κ-μ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ απόκτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ειςόδθμα ι/και με τα περιουςιακά
ςτοιχεία οφειλζτθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε κ-μ τθσ Ε.Ε., προκειμζνου να
επιδιωχκεί εν ςυνεχεία θ είςπραξθ των οφειλϊν μζςω του αντιςυμβαλλόμενου
Κράτουσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι αιτιματοσ για παροχι πλθροφοριϊν από
τθν αρμόδια, για τθν είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ, Φορολογικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.,
Ε.Μ.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν –Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ), ςτον ζλεγχο ςυμβατότθτασ του αιτιματοσ με το πεδίο εφαρμογισ τθσ
Οδθγίασ 2010/24/Ε.Ε., ςτθ ςφνταξθ του αιτιματοσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ, ςτθν αποςτολι του αιτιματοσ ςτθν Αλλοδαπι αρχι, κακϊσ και ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του αιτιματοσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

300/ζτοσ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Οδθγία 2010/24/Ε.Ε. του Συμβουλίου τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίασ
ςυνδρομισ για τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςχετικϊν με φόρουσ, δαςμοφσ και
άλλα μζτρα, όπωσ ενςωματϊκθκε με τα άρκρα 295-319 του ν. 4072/2012 (Αϋ86)
“Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα εταιρικι μορφι – Σιματα –
Μεςίτεσ Ακινιτων – φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ
διατάξεισ”, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του
ν.4474/2017 (Αϋ 80) “Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/2376 και άλλεσ διατάξεισ” και ιςχφει,
2) αρικ. ΔΡΕΙΣ Α 1080602/22-05-2012 (Βϋ1802) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν “Αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ απαιτιςεων”,
όπωσ
τροποποιικθκε με τθν αρικ.ΔΕΙΣΡ Α 1063035/ 08-05-2018 ( Βϋ1584) όμοια
απόφαςθ "Αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ απαιτιςεων",
3) ΡΟΛ 1120/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΗΕΘ-4ΚΙ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν “Αμοιβαία Διοικθτικι Συνδρομι ςτθν
είςπραξθ απαιτιςεων μεταξφ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε.. Κοινοποίθςθ των
διατάξεων του ν. 4072/12 (Φ.Ε.Κ. Αϋ86) - Οδθγία 2010/24/ΕΕ τθσ 16θσ Μαρτίου
2010 του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου”,
4) ΡΟΛ 1047/2016 (ΑΔΑ: 7ΜΙΝΘ-4ΣΡ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 372/2014
γνωμοδότθςθσ του Αϋ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ. ςχετικά με τισ εφαρμοςτζεσ
διατάξεισ επί αιτθμάτων αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ ι τθ λιψθ
αςφαλιςτικϊν μζτρων υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου δυνάμει του Ν. 4072/2012»,
5) άρκρο 2 και παρ.1 του άρκρου 17 του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) «Επείγουςεσ
διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει,
6) Κεφάλαιο Α’ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπωσ ιςχφει,
7) ) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
8) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) "Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ", όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Αίτθςθ
Αμοιβαίασ
Συνδρομισ
(μόνο για
παροχι
πλθροφοριϊν).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

1

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

2

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια
Μονάδα

1.

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ
για παροχι πλθροφοριϊν
από τθν αρμόδια
Φορολογικι Υπθρεςία
(Δ.Ο.Υ., Επιχειρθςιακι
Μονάδα ΕίςπραξθσΕ.Μ.ΕΙΣ., Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων
Μεγάλου Ρλοφτου ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κζντρο
Ελζγχου Μεγάλων
Επιχειριςεων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κζντρο
Είςπραξθσ Οφειλϊν Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ).

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ (ταχυδρομικά ι με
θλεκτρονικό μινυμα) και διαβίβαςθ ςτον
υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα διοικθτικισ
και γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν,
για τθν καταχϊρθςι τθσ *ςε ζντυπθ μορφι
και ςτο Σφςτθμα Αυτοματιςμοφ Γραφείου
(Livelink)].

Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και
ΕπιςτροφϊνΤμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ
(Δ.Ε.Ε.).

-

Ο υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

Ο υπάλλθλοσ
που αςκεί
κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

2.

Καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ αίτθςθσ από τον
υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα διοικθτικισ
και γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν(Δ.Ε.Ε.).

3.

Ραραλαβι τθσ
πρωτοκολλθμζνθσ
αίτθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ και
χρζωςι τθσ ςτο Τμιμα
Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ.

Ρροϊκθςθ τθσ πρωτοκολλθμζνθσ, πλζον,
αίτθςθσ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ,
ο οποίοσ τθ χρεϊνει ςε ζντυπθ μορφι και
μζςω Livelink ςτο Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ αυτισ, που είναι αρμόδιο για τθ
διεκπεραίωςι τθσ.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Προαπαιτοφμενο (α)
Βιμα(τα)
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-

Ο υπάλλθλοσειςθγθτισ του
Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

3

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

4

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Αίτθςθ
Ρλθροφο-ριϊν
(Information
Request - RI).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

5

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

6

8.

Υπογραφι του ςχεδίου
του εγγράφου από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ.

Υπογραφι του ςχεδίου εγγράφου, όπωσ ζχει
προςυπογραφεί από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ (με ι χωρίσ διορκϊςεισ επί του
εγγράφου) και επιςτροφι ςτον υπάλλθλοειςθγθτι για πρωτοκόλλθςθ και
διεκπεραίωςθ. Εναλλακτικά απόρριψθ του
ςχεδίου εγγράφου και επιςτροφι ςτον
υπάλλθλο (επιςτροφι ςτο βιμα 6).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

7

9.

Ρρωτοκόλλθςθ και
αποςτολι αιτιματοσ.

Ρρωτοκόλλθςθ από τον υπάλλθλο-ειςθγθτι,
μζςω Livelink και ςε ζντυπθ μορφι, του

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ

-

Θ αρμόδια
αλλοδαπι αρχι

-

-

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

8

4.

Χρζωςθ του εγγράφου ςε
ειςθγθτι.

5.

Ζλεγχοσ ςχετικά με τθν
υπαγωγι του αιτιματοσ
ςτο πεδίον εφαρμογισ
τθσ οδθγίασ 2010/24/Ε.Ε.

6.

Σφνταξθ αιτιματοσ
(αρχικοφ
ςυμπλθρωματικοφ ι
υπενκυμιςτικοφ) και
ςχεδίου διαβιβαςτικοφ
εγγράφου.

7.

Ρροςυπογραφι του
ςχεδίου του εγγράφου
από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ.

Χρζωςθ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ
ςε υπάλλθλο (ςε ζντυπθ μορφι και μζςω
Livelink).
Ο υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ προβαίνει ςτον
ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ του αιτιματοσ,
κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ υποβολισ του
αιτιματοσ ςτθν/ςτισ αντιςυμβαλλόμενθ/νεσ
χϊρα/ρεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ (π.χ. βάςει του
φψουσ, του είδουσ και τθσ παλαιότθτασ τθσ
οφειλισ).
Ο υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ προβαίνει ςτθ
ςφνταξθ αιτιματοσ, ςτισ προβλεπόμενεσ, για
τον ςκοπό αυτό, θλεκτρονικζσ φόρμεσ, που
ζχουν αναπτυχκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και ςχεδίου διαβιβαςτικοφ
εγγράφου. Καταχωρεί αυτό ςτο ειδικό
βιβλίο, που τθρείται ςτθν υπθρεςία για τον
ςκοπό αυτό (μόνο ςτισ περιπτϊςεισ αρχικοφ
αιτιματοσ). Ρροωκεί το αίτθμα ςτον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ για τθν
προςυπογραφι του ςχετικοφ ςχεδίου
εγγράφου ι για τθν επιςτροφι του
αιτιματοσ ςτθν αρμόδια φορολογικι
υπθρεςία ι για τθ μετάβαςθ ςτο βιμα 17.
Ρροςυπογραφι του ςχεδίου του εγγράφου,
όπωσ ζχει ςυνταχκεί από τον ειςθγθτι (με ι
χωρίσ διορκϊςεισ επί του εγγράφου) και
προϊκθςθ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ για τθν τελικι υπογραφι.
Εναλλακτικά, απόρριψθ του ςχεδίου και
επιςτροφι ςτον υπάλλθλο (επιςτροφι ςτο
βιμα 6).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Α’-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.
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10.

Θλεκτρονικι
διεκπεραίωςθ ακριβοφσ
αντιγράφου.

11.

Ραραλαβι ακριβοφσ
αντιγράφου και
αρχειοκζτθςθ ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

12.

Λιψθ απάντθςθσ ςτο
αίτθμα από τθν
αλλοδαπι αρχι.

13.

Ρρωτοκόλλθςθ
απάντθςθσ.

14.

Ραραλαβι τθσ
πρωτοκολλθμζνθσ
απάντθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ και

διαβιβαςτικοφ εγγράφου, με
επιςυναπτόμενθ τθν αίτθςθ πλθροφοριϊν,
αποςτολι τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ, μζςω
του ειδικοφ δικτφου τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τθν ανταλλαγι τζτοιου
είδουσ αιτθμάτωνelectronic Forms Central
Application (e-FCA) και διαβίβαςθ αυτϊν
ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).
Το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
επιβεβαιϊνει το ακριβζσ του αντιγράφου
και το επιςτρζφει θλεκτρονικά ςτθ
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων.
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ
παραλαμβάνει το ζγγραφο που ζχει
διεκπεραιωκεί από το Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) τθσ Γ.Δ.Α.Α.Δ.Ο., κακϊσ
και το ψθφιακά ακριβζσ αντίγραφό του και
τα αρχειοκετεί ςτον φάκελο τθσ υπόκεςθσ.
Αναμονι για απάντθςθ από τθν αλλοδαπι
αρχι. Λιψθ απάντθςθσ, μζςω του δικτφου
CCN. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ λιψθσ
απάντθςθσ εντόσ ζξι (6) μθνϊν, επιςτροφι
ςτο βιμα 6, για αποςτολι υπενκφμιςθσ
ςτθν αρμόδια αλλοδαπι αρχι. Διαβίβαςθ
τθσ εκτυπωμζνθσ απάντθςθσ ςτον υπάλλθλο
που αςκεί κακικοντα διοικθτικισ και
γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων για πρωτοκόλλθςθ μζςω
Livelink.
Ρρωτοκόλλθςθ του εγγράφου από τον
υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα διοικθτικισ
και γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

Ρροϊκθςθ τθσ πρωτοκολλθμζνθσ, πλζον,
απάντθςθσ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ, ο οποίοσ τθ χρεϊνει ςε ζντυπθ
μορφι και μζςω Livelink ςτο Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ Είςπραξθσ αυτισ, που είναι

Είςπραξθσ.

και το Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Α.Δ.Ο.

Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Α.Δ.Ο.

-

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

9

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

10

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Θ αρμόδια
αλλοδαπι
αρχι.

Ο υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων
(Δ.ΕΙΣ.)

Αίτθςθ
Ρλθροφο-ριϊν
(Information
Request - RI).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7 θμζρεσ
ζωσ 6
μινεσ.

9

Ο υπάλλθλοσ
που αςκεί
κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

12

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

13

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

164

χρζωςι τθσ ςτο Τμιμα
Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ.

15.

16.

17.

Χρζωςθ τθσ απάντθςθσ
ςε ειςθγθτι.
Αξιολόγθςθ τθσ
απάντθςθσ ι
διαπίςτωςθ τθσ μθ
λιψθσ απάντθςθσ και
αίτθςθ για τυχόν
ςυμπλθρωματικά
ςτοιχεία ι υπενκφμιςθ.
Σφνταξθ ςχεδίου
απάντθςθσ προσ τθν
αρμόδια φορολογικι
υπθρεςία για τυχόν
αίτθμα παροχισ,
επιπλζον, ςτοιχείων.

18.

Ρροςυπογραφι του
ςχεδίου τθσ απάντθςθσ
από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ.

19.

Υπογραφι του ςχεδίου
τθσ απάντθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ.

20.

Ρρωτοκόλλθςθ και
αποςτολι απάντθςθσ.

21.

Θλεκτρονικι

αρμόδιο για τθ διεκπεραίωςι τθσ.

Χρζωςθ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ
Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ, ςε υπάλλθλο (ςε
ζντυπθ μορφι και μζςω Livelink).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ

Αξιολόγθςθ τθσ απάντθςθσ από τον
ειςθγθτι και αίτθςθ για τυχόν
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι για
διευκρινιςεισ, εφόςον θ απάντθςθ κρίνεται
ανεπαρκισ ι αςαφισ. Σε καταφατικι
περίπτωςθ, επιςτροφι ςτο βιμα 6, άλλωσ
μετάβαςθ ςτο βιμα 17.

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Σφνταξθ ςχεδίου απαντθτικοφ εγγράφου
προσ τθν αιτοφςα αρμόδια φορολογικι
υπθρεςία για να ενθμερωκεί για τθν
απάντθςθ που δόκθκε από τθν αλλοδαπι
φορολογικι αρχι.
Ρροςυπογραφι του ςχεδίου του
απαντθτικοφ εγγράφου, όπωσ ζχει
ςυνταχκεί από τον ειςθγθτι (με ι χωρίσ
διορκϊςεισ επί του εγγράφου) και
προϊκθςθ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ για τελικι υπογραφι.
Εναλλακτικά, απόρριψθ του ςχεδίου
εγγράφου και επιςτροφι ςτον υπάλλθλο
(επιςτροφι ςτο βιμα 16).
Υπογραφι του ςχεδίου του απαντθτικοφ
εγγράφου, όπωσ ζχει προςυπογραφεί από
τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ (με ι χωρίσ
διορκϊςεισ επί του εγγράφου) και
επιςτροφι ςτον υπάλλθλο, για
πρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ.
Εναλλακτικά, απόρριψθ τθσ απάντθςθσ και
επιςτροφι ςτον υπάλλθλο-ειςθγθτι
(επιςτροφι ςτο βιμα 16).
Ρρωτοκόλλθςθ από τον υπάλλθλο-ειςθγθτι
του απαντθτικοφ εγγράφου, μζςω Livelink
και ςε ζντυπθ μορφι και διαβίβαςθ του
υπογεγραμμζνου εγγράφου ςτο Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ για διεκπεραίωςθ
θλεκτρονικοφ ακριβοφσ αντιγράφου.
Το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ

-

Ο υπάλλθλοσειςθγθτισ του
Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

14

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

15

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Απάντθςθ
προσ τθν
αρμόδια
φορολογικι
υπθρεςία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

16

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

17

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

18

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ
Γ.Δ.Α.Α.Δ.Ο.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

19

Αυτοτελζσ

-

Θ αρμόδια

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

20
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διεκπεραίωςθ ακριβοφσ
αντιγράφου.

επιβεβαιϊνει το ακριβζσ του αντιγράφου
και το επιςτρζφει θλεκτρονικά ςτθν
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων. και Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

22.

Λιψθ ακριβοφσ
αντιγράφου και
αρχειοκζτθςθ ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ
παραλαμβάνει το ζγγραφο, που ζχει
διεκπεραιωκεί από το Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ, κακϊσ και το ψθφιακά ακριβζσ
αντίγραφό του και τα αρχειοκετεί ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

23.

Αναμονι απάντθςθσ από
τθν αρμόδια Φορολογικι
Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.,
Ε.Μ.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ ).

24.

Ρεραίωςθ υπόκεςθσ και
αρχειοκζτθςθ.

Τμιμα Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Α.Δ.Ο.

Φορολογικι
Υπθρεςία και θ
Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).- Τμιμα
Α’Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

21

Σε περίπτωςθ, που θ αρμόδια Φορολογικι
Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ., Ε.Μ.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ .Ε.ΟΦ. Αττικισ) επικυμεί
περαιτζρω ςτοιχεία, επιςτροφι ςτο βιμα 1
ι 2 για αίτθμα νεότερων ςτοιχείων, άλλωσ
μετάβαςθ ςτο βιμα 24.

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Αρμόδια
Φορολογι-κι
Υπθρεςία
(Δ.Ο.Υ.,
Ε.Μ.ΕΙΣ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ ).

-

-

ΝΑΙ

-

-

7 ζωσ 30
θμζρεσ.

21

Χαρακτθριςμόσ υπόκεςθσ ωσ περαιωμζνθσ
και αρχειοκζτθςθ από τον υπάλλθλοειςθγθτι ςτο τθροφμενο ςχετικό αρχείο τθσ
Υπθρεςίασ.

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

23

φνολο
Χρόνου

36 θμζρεσ
ζωσ 8
μινεσ.
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3.2 Αποςτολι αίτθςθσ είςπραξθσ για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ προσ Κράτοσ - Μζλοσ (Κ-Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αποςτολι αίτθςθσ είςπραξθσ για παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν
είςπραξθ προσ Κράτοσ-Μζλοσ (Κ-Μ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.).

ΚΟΠΟ:

Είςπραξθ οφειλϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μζςω ςυνδρομισ Κ-Μ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

-

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι αιτιματοσ, για τθν αμοιβαία
ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ από τθν αρμόδια Φορολογικι Υπθρεςία
(Δ.Ο.Υ., Ε.Μ.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κζντρο Είςπραξθσ
Οφειλϊν - Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ), ςτον ζλεγχο ςυμβατότθτασ αυτοφ με το
πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2010/24/ΕΕ, ςτθ ςφνταξθ του
αιτιματοσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ και ςτθν αποςτολι του
ςτθν Αλλοδαπι αρχι.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

100/ζτοσ, περίπου.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Οδθγία 2010/24/Ε.Ε. του Συμβουλίου τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίασ ςυνδρομισ
για τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςχετικϊν με φόρουσ, δαςμοφσ και άλλα μζτρα, όπωσ
ενςωματϊκθκε με τα άρκρα 295-319 του ν. 4072/2012 (Αϋ86) «Βελτίωςθ
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα εταιρικι μορφι – Σιματα – Μεςίτεσ Ακινιτων –
φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.4474/2017 (Αϋ 80) «Ρροςαρμογι
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/2376 και άλλεσ
διατάξεισ» και ιςχφει,
2) αρικ. ΔΡΕΙΣ Α 1080602/22-05-2012 (Βϋ1802) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
“Αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ απαιτιςεων”, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.
ΔΕΙΣP. Α 1063035/ 08-05-2018 ( Βϋ1584) όμοια απόφαςθ "Αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν
είςπραξθ απαιτιςεων",
3) ΡΟΛ 1120/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΗΕΘ-4ΚΙ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Αμοιβαία Διοικθτικι Συνδρομι ςτθν είςπραξθ
απαιτιςεων μεταξφ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε.. Κοινοποίθςθ των διατάξεων του ν.
4072/12 (Φ.Ε.Κ. Αϋ86) - Οδθγία 2010/24/ΕΕ τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 του Ευρωπαϊκοφ
Συμβουλίου»,
4) ΡΟΛ 1047/2016 (ΑΔΑ: 7ΜΙΝΘ-4ΣΡ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 372/2014 γνωμοδότθςθσ του
Αϋ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ. ςχετικά με τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί αιτθμάτων αμοιβαίασ
ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ ι τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου
δυνάμει του ν. 4072/2012»,
5) άρκρο 2 και παρ. 1 του άρκρου 17 του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για
τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει,
6) Κεφάλαιο Α’ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπωσ ιςχφει,
7) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει και
8) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) "Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ", όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ για
παροχι αμοιβαίασ ςυνδρομισ
ςτθν είςπραξθ από τθν
αρμόδια φορολογικι
υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.,
Επιχειρθςιακι Μονάδα
Είςπραξθσ - Ε.Μ.ΕΙΣ.,
Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου
Ρλοφτου - ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων
Επιχειριςεων - Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.).

Περιγραφι

Αρμόδια
Μονάδα

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο (α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Αίτθςθ
Αμοιβαίασ
Συνδρομισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

-

Ραραλαβι τθσ αίτθςθσ (ταχυδρομικά ι
με θλεκτρονικό μινυμα) και διαβίβαςθ
ςτον υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων, για τθν καταχϊρθςι τθσ
*ςε ζντυπθ μορφι και ςτο Σφςτθμα
Αυτοματιςμοφ Γραφείου (Livelink)+.

Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).
-Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

Ο υπάλλθλοσ
που αςκεί
κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

1

-

Τμιμα Αϋ
Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

2

-

Ο υπάλλθλοσειςθγθτισ του
Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

3

2.

Καταχϊρθςθ τθσ αίτθςθσ.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ αίτθςθσ από τον
υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).

3.

Ραραλαβι τθσ
πρωτοκολλθμζνθσ αίτθςθσ
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ και χρζωςι τθσ
ςτο Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Ρροϊκθςθ τθσ πρωτοκολλθμζνθσ,
πλζον, αίτθςθσ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ, ο οποίοσ τθ χρεϊνει ςε
ζντυπθ μορφι και μζςω Livelink ςτο
Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ αυτισ,
που είναι αρμόδιο για τθ
διεκπεραίωςι τθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

Χρζωςθ του εγγράφου ςε
ειςθγθτι.

Χρζωςθ από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ Αϋ ςε υπάλλθλο (ςε ζντυπθ
μορφι και μζςω Livelink).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

4.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ
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5.

6.

Ζλεγχοσ ςχετικά με τθν
υπαγωγι του αιτιματοσ ςτο
πεδίον εφαρμογισ τθσ
οδθγίασ 2010/24/Ε.Ε.

Ο υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ προβαίνει
ςτον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ του
αιτιματοσ, κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ
υποβολισ του αιτιματοσ ςτθν/ςτισ
αντιςυμβαλλόμενεσ χϊρεσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ (π.χ. βάςει του φψουσ, του
είδουσ και τθσ παλαιότθτασ τθσ
οφειλισ).

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Σφνταξθ αιτιματοσ (αρχικοφ
ςυμπλθρωματικοφ ι
υπενκυμιςτικοφ) και ςχεδίου
διαβιβαςτικοφ εγγράφου.

Ο υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ προβαίνει ςτθ
ςφνταξθ αιτιματοσ ςτισ
προβλεπόμενεσ, για τον ςκοπό αυτό,
θλεκτρονικζσ φόρμεσ που ζχουν
αναπτυχκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και ςχεδίου διαβιβαςτικοφ
εγγράφου. Καταχωρεί αυτό ςτο ειδικό
βιβλίο που τθρείται ςτθν Υπθρεςία για
τον ςκοπό αυτό, (μόνο ςτισ
περιπτϊςεισ αρχικοφ αιτιματοσ).
Ρροωκεί το αίτθμα ςτον Ρροϊςτάμενο
του Τμιματοσ για τθν προςυπογραφι
του ςχετικοφ ςχεδίου εγγράφου ι για
τθν επιςτροφι του αιτιματοσ ςτθν
αρμόδια φορολογικι υπθρεςία
(μετάβαςθ ςτο βιμα 17).

7.

Ρροςυπογραφι του ςχεδίου
του εγγράφου από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ.

8.

Υπογραφι του ςχεδίου του
εγγράφου από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ.

Ρροςυπογραφι του ςχεδίου
εγγράφου, όπωσ ζχει ςυνταχκεί από
τον ειςθγθτι (με ι χωρίσ διορκϊςεισ
επί του εγγράφου) και προϊκθςθ ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τθν
τελικι υπογραφι. Εναλλακτικά
απόρριψθ του εγγράφου και
επιςτροφι ςτον υπάλλθλο (επιςτροφι
ςτο βιμα 6).
Υπογραφι του ςχεδίου εγγράφου,
όπωσ ζχει προςυπογραφεί από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ (με ι χωρίσ
διορκϊςεισ επί του εγγράφου) και
επιςτροφι ςτον υπάλλθλο-ειςθγθτι
για πρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ.
Εναλλακτικά απόρριψθ του εγγράφου
και επιςτροφι ςτον υπάλλθλο
(επιςτροφι ςτο βιμα 6).

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

4

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Αίτθςθ
Ρλθροφοριϊν
(Information Request RI).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

5

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

6

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

7
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9.

Ρρωτοκόλλθςθ και αποςτολι
αιτιματοσ.

10.

Θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ
ακριβοφσ αντιγράφου.

11.

Ραραλαβι ακριβοφσ
αντιγράφου και αρχειοκζτθςθ
ςτον φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

12.

13.

Λιψθ απάντθςθσ/ενθμζρωςθσ
ςχετικά με το αίτθμα από τθν
αλλοδαπι αρχι.

Ρρωτοκόλλθςθ
απάντθςθσ/ενθμζρωςθσ.

Ρρωτοκόλλθςθ από τον υπάλλθλοειςθγθτι μζςω Livelink και ςε ζντυπθ
μορφι, του διαβιβαςτικοφ εγγράφου,
με επιςυναπτόμενθ τθν αίτθςθ
είςπραξθσ, αποςτολι τθσ θλεκτρονικισ
φόρμασ, μζςω του ειδικοφ δικτφου τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν
ανταλλαγι τζτοιου είδουσ αιτθμάτων
electronic Forms Central Application
(e-FCA) και διαβίβαςθ αυτϊν ςτο
Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
για διεκπεραίωςθ.
Το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο. επιβεβαιϊνει το ακριβζσ
του αντιγράφου και το επιςτρζφει
θλεκτρονικά ςτθ Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ
παραλαμβάνει το ζγγραφο που ζχει
διεκπεραιωκεί από το Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.), κακϊσ και το
ψθφιακά ακριβζσ αντίγραφό του και τα
αρχειοκετεί ςτον φάκελο τθσ
υπόκεςθσ.
Αναμονι για απάντθςθ/ενθμζρωςθ
από τθν αλλοδαπι αρχι. Λιψθ
ενθμζρωςθσ, μζςω του δικτφου CCN.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ λιψθσ
απάντθςθσ εντόσ 6 μθνϊν, επιςτροφι
ςτο βιμα 6, για τθν αποςτολι
υπενκφμιςθσ ςτθν αρμόδια αλλοδαπι
αρχι. Διαβίβαςθ τθσ εκτυπωμζνθσ
απάντθςθσ ςτον υπάλλθλο που αςκεί
κακικοντα διοικθτικισ και
γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.). για
πρωτοκόλλθςθ μζςω Livelink.
Ρρωτοκόλλθςθ του εγγράφου από τον
υπάλλθλο που αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων. και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Θ αρμόδια
αλλοδαπι αρχι
και το Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

-

Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

9

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

10

Θ αρμόδια
αλλοδαπι
αρχι.

Ο υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων. και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

Αίτθςθ
Είςπραξθσ
(Recovery
Request RR).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7 θμζρεσ
ζωσ 6
μινεσ.

9

-

Ο υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

12

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Ο υπάλλθλοσ
που αςκεί
κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ

-

-

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

8
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Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

14.

Ραραλαβι τθσ πρωτοκολλθμζνθσ απάντθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ
και χρζωςι τθσ ςτο Τμιμα
Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ.

Ρροϊκθςθ τθσ πρωτοκολλθμζνθσ,
πλζον απάντθςθσ ςτον Ρροϊςτάμενο
τθσ Διεφκυνςθσ, ο οποίοσ τθ χρεϊνει
ςε ζντυπθ μορφι και μζςω Livelink ςτο
Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ Είςπραξθσ αυτισ,
που είναι αρμόδιο για τθ
διεκπεραίωςι τθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

15.

Χρζωςθ απάντθςθσ ςε
ειςθγθτι.

Χρζωςθ από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ Αϋ- Εκοφςιασ Είςπραξθσ
ςε υπάλλθλο (ςε ζντυπθ μορφι και
μζςω Livelink).

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

16.

Αξιολόγθςθ τθσ
απάντθςθσ/ενθμζρωςθσ ι
διαπίςτωςθ τθσ μθ λιψθσ
απάντθςθσ και αίτθςθ για
τυχόν ςυμπλθρωματικά
ςτοιχεία ι υπενκφμιςθ.

17.

Σφνταξθ ςχεδίου απάντθςθσ
προσ τθν αρμόδια Φορολογικι
Αρχι για τυχόν αίτθμα
παροχισ, επιπλζον, ςτοιχείων.

18.

Ρροςυπογραφι του ςχεδίου
τθσ απάντθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ.

Αξιολόγθςθ τθσ
απάντθςθσ/ενθμζρωςθσ από τον
ειςθγθτι και αίτθςθ για τυχόν
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι για
διευκρινιςεισ, εφόςον θ απάντθςθ
κρίνεται ανεπαρκισ ι αςαφισ. Σε
καταφατικι περίπτωςθ, επιςτροφι ςτο
βιμα 6, άλλωσ μετάβαςθ ςτο βιμα 17.
Σφνταξθ ςχεδίου απαντθτικοφ
εγγράφου προσ τθν αιτοφςα αρμόδια
Φορολογικι Υπθρεςία για να
ενθμερωκεί για τθν
απάντθςθ/ενθμζρωςθ που δόκθκε
από τθν αλλοδαπι Φορολογικι Αρχι.
Ρροςυπογραφι του ςχεδίου του
απαντθτικοφ εγγράφου, όπωσ ζχει
ςυνταχκεί από τον ειςθγθτι (με ι
χωρίσ διορκϊςεισ επί του εγγράφου)
και προϊκθςθ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ για τελικι υπογραφι.
Εναλλακτικά, απόρριψθ του ςχεδίου
του εγγράφου και επιςτροφι ςτον
υπάλλθλο (επιςτροφι ςτο βιμα 16).

Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

13

-

Ο υπάλλθλοσειςθγθτισ του
Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

14

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

15

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Ενθμζρω-ςθ
προσ τθν
αρμόδια
Φορολογικι
Υπθρεςία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

16 ι 6

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

17

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.
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19.

Υπογραφι του ςχεδίου τθσ
απάντθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ.

20.

Ρρωτοκόλλθςθ και αποςτολι
απάντθςθσ.

21.

22.

23.

Υπογραφι του ςχεδίου του
απαντθτικοφ εγγράφου, όπωσ ζχει
προςυπογραφεί από τον Ρροϊςτάμενο
του Τμιματοσ (με ι χωρίσ διορκϊςεισ
επί του εγγράφου) και επιςτροφι ςτον
υπάλλθλο για πρωτοκόλλθςθ και
διεκπεραίωςθ. Εναλλακτικά, απόρριψθ
τθσ απάντθςθσ και επιςτροφι ςτον
υπάλλθλο-ειςθγθτι (επιςτροφι ςτο
βιμα 16).
Ρρωτοκόλλθςθ από τον υπάλλθλοειςθγθτι του απαντθτικοφ εγγράφου
μζςω Livelink και ςε ζντυπθ μορφι και
διαβίβαςθ του υπογεγραμμζνου
εγγράφου ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) για τθν
διεκπεραίωςθ θλεκτρονικοφ ακριβοφσ
αντιγράφου.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

-

Τμιμα Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

18

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

19

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

20

Θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ
ακριβοφσ αντιγράφου.

Το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο. επιβεβαιϊνει το ακριβζσ
του αντιγράφου και το επιςτρζφει
θλεκτρονικά ςτθν Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).

Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

-

Θ αρμόδια
Φορολογικι
Υπθρεςία και θ
Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.).
- Τμιμα Α’Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Λιψθ ακριβοφσ αντιγράφου
και αρχειοκζτθςθ ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ-ειςθγθτισ
παραλαμβάνει το ζγγραφο που ζχει
διεκπεραιωκεί από το Αυτοτελζσ
Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Δ.Ο.,
κακϊσ και το ψθφιακά ακριβζσ
αντίγραφό του και τα αρχειοκετεί ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

Τμιμα Αϋ Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

21

Αναμονι απάντθςθσ από τθν
αρμόδια Φορολογικι
Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ., Ε.Μ.ΕΙΣ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ).

Σε περίπτωςθ που θ αρμόδια
Φορολογικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.,
Ε.Μ.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ ) επικυμεί περαιτζρω
ςτοιχεία, επιςτροφι ςτο βιμα 1 ι 2 για
αίτθμα διευκρινιςεων ι επιπλζον
ςτοιχείων, άλλωσ μετάβαςθ ςτο βιμα
24.

Αρμόδια
φορολογικι
υπθρεςία
(Δ.Ο.Υ.,
Ε.Μ.ΕΙΣ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ).

-

-

ΝΑΙ

-

-

7 ζωσ 30
θμζρεσ.

21

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.
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24.

Αρχειοκζτθςθ υπόκεςθσ ςτο
ενεργό αρχείο.

Αρχειοκζτθςθ από τον υπάλλθλοειςθγθτι του φακζλου τθσ υπόκεςθσ
ςτο ενεργό αρχείο ζωσ ότου οι
απαιτιςεισ εξοφλθκοφν πλιρωσ ι θ
αίτθςθ αποςυρκεί από τθν αρμόδια
φορολογικι υπθρεςία ι θ αρμόδια
αλλοδαπι αρχι κλείςει τθν υπόκεςθ.

Τμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Είςπραξθσ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

1 θμζρα.

φνολο
Χρόνου

36 θμζρεσ
ζωσ 8
μινεσ.

23
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3.3 Ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ θλεκτρονικά
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).

Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.) τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ θλεκτρονικά.

ΚΟΠΟ:

Διευκόλυνςθ τθσ είςπραξθσ οφειλϊν που βεβαιϊνονται ςτθ
Φορολογικι Διοίκθςθ με παράλλθλθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων
του Δθμοςίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Συμμόρφωςθ φορολογουμζνων ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ με
εκοφςια δυνατότθτα πλθρωμισ οφειλϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία αφορά ςτθν παραλαβι αιτιματοσ θλεκτρονικά για
χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των
προχποκζςεων χοριγθςθσ και ςτθ χοριγθςθ ι μθ αυτοφ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εκδόκθκαν 1.647.167 Αποδεικτικά Ενθμερότθτασ από το TAXISNET
για το ζτοσ 2018.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 12 «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ και βεβαίωςθ οφειλισ» του ν. 4174/2013
(Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2) ΡΟΛ. 1123/16-05-2012 (Βϋ1665) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Αποδεικτικό ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθ για τθ φορολογικι ενθμερότθτα φυςικϊν
ι μθ φυςικϊν προςϊπων θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου»,
3) Αποφάςεισ –Εγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν:
α) ΡΟΛ. 1274/27-12-2013 (Βϋ3398) απόφαςθ «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν.
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ϋ)»,
β) ΡΟΛ. 1275/27-12-2013 (Βϋ3398) απόφαςθ «Βεβαίωςθ οφειλισ άρκρου 12 ν.
4174/2013 (Αϋ170)»,
γ) ΡΟΛ. 1278/27-12-2013 (Βϋ3398) απόφαςθ «Εξόφλθςθ φόρου με μεταβίβαςθ ςε
τρίτο ακινιτου και εκχϊρθςθ του τιμιματοσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο»,
δ) ΡΟΛ. 1065/26-02-2014 (Βϋ642) απόφαςθ « Συμπλιρωςθ –τροποποίθςθ των
Αποφάςεων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/27.12.2013 και ΡΟΛ.
1275/27.12.2013(Βϋ3398) περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ και Βεβαίωςθ οφειλισ
άρκρου 12 ν. 4174(Αϋ170), όπωσ ιςχφει»,
ε) ΡΟΛ. 1038/28-03-2016 (Βϋ874)) απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) περί Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ άρκρου 12 του ν. 4174/2013 ΦΕΚ Αϋ170-Κ.Φ.Δ., όπωσ ιςχφει»,
ςτ) ΡΟΛ. 1124/29-04-2014 (ΒΙΦ1Θ-Φ9Σ) εγκφκλιοσ Επικαιροποιθμζνεσ Αποφάςεισ περί
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ άρκρου 12 Κ.Φ.Δ.»,
η) ΡΟΛ.1118/29-07-2016 (ΨΕ6ΣΘ-007) εγκφκλιοσ «Ριςτοποιθτικά που χορθγοφνται για
πϊλθςθ ακινιτων με παρακράτθςθ φόρου ι λοιπϊν οφειλϊν του φορολογουμζνου».
4) ΡΟΛ. 1265/18-12-2015 (Β’ 2862) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων ΡΟΛ 1274/2013 (Βϋ 3398) περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ άρκρου 12 του
Κ.Φ.Δ., όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ ΡΟΛ 1065/2014 (ΦΕΚ Βϋ 642)»,
5) ΡΟΛ.1141/16-09-2016 (6143Θ-ΣΛΛ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ «Διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία
χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ βεβαίωςθσ οφειλισ»,
6) Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ).:
α) ΡΟΛ.1222/28-12-2017 (Βϋ1/2018) «Τροποποίθςθ –ςυμπλιρωςθ των αποφάςεων
του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274 και ΡΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ
Βϋ 3398) περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ, άρκρου 12 ν.
4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170), όπωσ ιςχφουν»,
β) Α 1002/28-12-2018 (Βϋ20/2019) «Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 9
του άρκρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ170)»,
γ) A 1277/12-07-2019 (B’ 2985) «Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ 1274/2013
(ΦΕΚ Βϋ3398) περί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν.4174/2013»,
δ) Α 1464/12-12-2019 (Βϋ4820) «Τροποποίθςθ- Συμπλιρωςθ τθσ Απόφαςθσ του Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Βϋ3398) περί Αποδεικτικοφ
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Ενθμερότθτασ άρκρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ170), όπωσ ιςχφει»,
ε) Α 1265/03-12-2020 (Βϋ 5346) «Τροποποίθςθ-Συμπλιρωςθ των υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1274
και ΡΟΛ 1275 /27.12.2013 (Βϋ3398) αποφάςεων του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ και Βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ν.
4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφουν»,
ςτ) Α 1033/19-02-2021 (Βϋ703) «Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ1274/27.12.2013
(Βϋ3398) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων περί Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφει, και του
ςυνθμμζνου υποδείγματοσ τθσ απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων Α. 1265/03.12.2020 (Βϋ5346)»
7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
8) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει και
9) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/04-08-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Διοικθτι» ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Αρμόδια
Μονάδα

Εμπλεκό-μενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.) τθσ
Γενικισ
Διεφκυνςθσ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ).

-

Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

1.

Υποβολι αίτθςθσ
χοριγθςθσ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ,
θλεκτρονικά.

Ριςτοποιθμζνοι φορείσ
και πολίτεσ αιτοφνται τθ χοριγθςθ Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ, θλεκτρονικά, ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
https://www.aade.gr/polites/forologikienimerotita/ekdosi-apodeiktikoy-enimerotitas ι
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypiresies/forologiki-enimerotita/ekdosiapodeiktikoy-enimerotitas

2.

Ζλεγχοσ των
προχποκζςεων
χοριγθςθσ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ,
θλεκτρονικά.

Ζλεγχοσ των προχποκζςεων ςφμφωνα με τθν ΡΟΛ
1274/2013 (Βϋ 3398), θλεκτρονικά.

3.

Ζκδοςθ Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ,
θλεκτρονικά.

Θ διαδικτυακι εφαρμογι του TAXISNET εκδίδει
αυτόματα το Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ, ςε όςεσ
περιπτϊςεισ υποςτθρίηονται θλεκτρονικά.

Δ.Α.Φ.Ε.

4.

Μθ ζκδοςθ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ
θλεκτρονικά.

Δεν εκδίδεται Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν υποςτθρίηονται
θλεκτρονικά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο
φορολογοφμενοσ πρζπει να αποτανκεί ςτθ Δ.Ο.Υ.
είτε με φυςικι παρουςία είτε μζςω τθσ
εφαρμογισ ¨Τα Αιτιματά μου¨

Δ.Α.Φ.Ε.

Δ.Α.Φ.Ε.

-

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Ριςτοποιθμζνοι φορείσ/
Ρολίτεσ.

Θλεκτρονικό
ζντυπο αίτθςθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

-

Ριςτοποιθμζνοι φορείσ/
Ρολίτεσ.

-

-

-

-

Αμζςωσ.

1

Ριςτοποιθμζνοι φορείσ/
Ρολίτεσ.

Αποδεικτικό
Ενθμερότθτασ.

-

NAI

NAI

Αμζςωσ.

2

Ρολίτθσ/
Ριςτοποιθμζνοσ
Φορζασ.

Μινυμα
TAXISNET.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

2

φνολο
Χρόνου

Αμζςωσ.
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3.4 Εγγραφι υποκικθσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) Αϋ τάξεωσ, Ελεγκτικά Κζντρα
*(Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων – ( Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου- (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.)+, Επιχειρθςιακι
Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.), Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εγγραφι υποκικθσ.

ΚΟΠΟ:

Θ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ διακοπι τθσ παραγραφισ και θ προνομιακι ικανοποίθςθ των απαιτιςεων
του Δθμοςίου ςτθν περίπτωςθ πλειςτθριαςμοφ του ακινιτου. Θ
μεγιςτοποίθςθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ Τπθρεςίασ (Δθμόςια Οικονομικι
Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) Αϋ τάξεωσ, Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.),
Κζντρο
Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει
θ επιδίωξθ είςπραξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του οφειλζτθ του Δθμοςίου,
είτε ςτθν περίπτωςθ που πικανολογείται κίνδυνοσ ηθμίασ του Δθμοςίου, είτε
για να αποτραπεί επικείμενοσ κίνδυνοσ που απειλεί τθν είςπραξθ των φόρων,
μπορεί να προβαίνει, υπό τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τισ ςχετικζσ
διατάξεισ και πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ οφειλισ, ςτθν
εγγραφι υποκικθσ επί ακινιτου οφειλζτθ του Δθμοςίου ι τρίτου, για τθ
διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του και για τθν προνομιακι ικανοποίθςι του
ςε περίπτωςθ πλειςτθριαςμοφ του ακινιτου. Υποβάλλεται αίτθςθ για
εγγραφι υποκικθσ μαηί με περίλθψθ εγγραφισ υποκικθσ και πίνακασ χρεϊν
του οφειλζτθ προσ το αρμόδιο Υποκθκοφυλακείο ι περίλθψθ υποκικθσ με
πίνακα χρεϊν, περίλθψθ εγγραπτζασ πράξθσ και αίτθςθ εγγραπτζασ πράξθσ
προσ το Κτθματολογικό Γραφείο, ςτο οποίο υπάγεται το ακίνθτο του οφειλζτθ.
Μετά από τθν εγγραφι τθσ υποκικθσ επιςτρζφονται ςτθν αρμόδια
Φορολογικι Αρχι δφο (2) αντίγραφα των ανωτζρω εγγράφων, κατά
περίπτωςθ, από τα οποία το ζνα (1) αντίγραφο πρζπει να κοινοποιθκεί ςτον

Α.- Νομοκετικζσ Διατάξεισ:
1) Άρκρο 1257 παρ. 1 του άρκρου 1262 και άρκρα 1305 – 1309 του ΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ, όπωσ ιςχφουν,
2) παρ. 2 του άρκρου 8 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90) «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ
Δθμοςίων Εςόδων», όπωσ ιςχφει,
3) παρ. 4 του άρκρου 46 και παρ. 2 του άρκρου 49 του ν. 4174/2013 (Αϋ170)
«Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
4)
ν.2308/1995 (Αϋ114) «Κτθματογράφθςθ για τθ δθμιουργία Εκνικοφ
Κτθματολογίου. Διαδικαςία ζωσ τισ πρϊτεσ εγγραφζσ ςτα κτθματολογικά
βιβλία και άλλεσ διατάξεισ»,
5) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

Β.- Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ), αρικ. :
1) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
2) Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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οφειλζτθ εντόσ προκεςμίασ οκτϊ (8) θμερϊν από τθν εγγραφι τθσ υποκικθσ.
Δθμιουργείται φυςικόσ φάκελοσ ςτο Αρχείο του αρμόδιου για τθ δικαςτικι και
νομικι υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ Τμιματοσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κατϋ εκτίμθςθ, από 3.500 – 4.500/ζτοσ για το ςφνολο των αρμόδιων
υπθρεςιϊν.

178

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Επιλογι οφειλζτθ και
ακινιτου βάςει τθσ
οφειλόμενθσ
λθξιπρόκεςμθσ ι μθ
οφειλισ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
κατά περίπτωςθ {Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ,
Κζντρου Φορολογουμζνων Μεγάλου
Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Κζντρου
Φορολογουμζνων Μεγάλων
Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.),
Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ
(Ε.Μ.ΕΙΣ.), Κζντρου Είςπραξθσ
Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ} αναηθτά
ςτο πρόγραμμα TAXIS, τυχόν,
υπάρχοντα θλεκτρονικό φάκελο
κατάςχεςθσ για ςυγκεκριμζνο
οφειλζτθ.
Εάν υπάρχει κάποιοσ φάκελοσ
κατάςχεςθσ, εντοπίηει το αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολογικό
Γραφείο, ςτο οποίο υπάγεται το
ακίνθτο του οφειλζτθ,
από τθν ζκκεςθ κατάςχεςθσ ι από το
αποδεικτικό επίδοςισ τθσ και
προχωρά ςτο Βιμα 16.
Εάν όχι, παρεμβάλλονται τα Βιματα 2
ζωσ 15.

Επιλογι ακινιτου για τθν
εγγραφι υποκικθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
επιλζγει από το Εκκακαριςτικό
Σθμείωμα: «Ενιαίοσ Φόροσ
Ιδιοκτθςίασ Ακινιτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» του
οφειλζτθ ι από άλλθ πθγι

Αρμόδια Μονάδα

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,

Εμπλεκόμε-νεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

TAXIS

-

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

-

Φάκελοσ
κατάςχεςθσ
(θλεκτρονικόσ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

-

-

Εκκακαριςτικό
Σθμείωμα,
ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

1
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πλθροφόρθςθσ, ακίνθτο προσ
εγγραφι τθσ υποκικθσ, του οποίου θ
αντικειμενικι αξία επαρκεί για τθν
κάλυψθ των λθξιπρόκεςμων και μθ
λθξιπρόκεςμων χρεϊν του οφειλζτθ.

3.

Αναηιτθςθ του αρμόδιου
Υποκθκοφυλακείου/
Κτθματολογικοφ
Γραφείου ςτο οποίο κα
εγγραφεί θ υποκικθ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ
αναηθτά ςτον ιςτότοπο
www.ktimatologio.gr (επιλζγοντασ
νομό και περιοχι) και ςτο Διαδίκτυο
(Internet) - (Ρίνακεσ Χωρικισ
Αρμοδιότθτασ Υποκθκοφυλακείων και
Κτθματολογικϊν Γραφείων) βρίςκει
το κατά τόπον αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολογικό
Γραφείο για τθν περιοχι, ςτθν οποία
βρίςκεται το επιλεγζν ακίνθτο του
οφειλζτθ προσ εγγραφι υποκικθσ ,
ϊςτε να γνωρίηει που κα απευκυνκεί
για τθν εγγραφι τθσ υποκικθσ.

γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν,
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

-

-

-

-

ΝΑΙ

-

20 λεπτά.
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4.

5.

Σφνταξθ Αίτθςθσ για τθ
Χοριγθςθ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ.
Στθν περίπτωςθ που δεν
υπάρχει πλθροφορία για
τθν φπαρξθ ακίνθτθσ
περιουςίασ
ακολουκοφνται τα
βιματα 5 ζωσ 9.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ
ςυντάςςει «Αίτθςθ Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ» του
οφειλζτθ, θ οποία απευκφνεται ςτο
κατά τόπον αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολογικό
Γραφείο. Θ εν λόγω αίτθςθ μπορεί να
δθμιουργθκεί, είτε μζςω TAXIS,
ακολουκϊντασ τθ διαδρομι TAXIS
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ/
ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ/ ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ /
Αιτιςεισ Βεβαίωςθσ Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ», είτε ςε απλό ζγγραφο
Word. Στθν περίπτωςθ που δεν
προκφπτει από φορολογικό ι άλλο
ζγγραφο θ φπαρξθ περιουςιακοφ
ςτοιχείου, υποβάλλεται ςχετικό
αίτθμα ςε υποκθκοφυλακείο/α, για
τθ χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ περί
υφιςτάμενων εμπράγματων και
γενικϊσ εγγραπτζων δικαιωμάτων του
οφειλζτθ.

Ρροςυπογραφι τθσ
Αίτθςθσ Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ από τον
Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.

Θ Αίτθςθ Χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
προςυπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Υποδιεφκυνςθσ, όπου
προβλζπεται.

δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ

-

-

-

«Αίτθςθ
Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ».

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

3

-

Αίτθςθ
Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

4
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Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ..:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

6.

7.

Υπογραφι τθσ Αίτθςθσ
Χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ από
τον Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ.

Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου τθσ ωσ άνω
αίτθςθσ.

Θ Αίτθςθ Χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ υπογράφεται
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ.
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου
ςτθν Αίτθςθ Χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ, από υπάλλθλο
του αρμόδιου Τμιματοσ για τθ
γραμματειακι, μθχανογραφικι και
διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

-

-

-

Αίτθςθ
Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ.

ΝΑΙ

-

-

-

5

-

Αίτθςθ
Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

6
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8.

9.

Αποςτολι τθσ Αίτθςθσ
Χοριγθςθσ Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ςτο
αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι
Κτθματολογικό Γραφείο.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ γραμματειακι, διοικθτικι και
μθχανογραφικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ αποςτζλλει,
ταχυδρομικϊσ, ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολογικό
Γραφείο τθν ανωτζρω Αίτθςθ.
Επίςθσ, θ αίτθςθ δφναται να επιδοκεί
με υπάλλθλο τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ ι με δικαςτικό επιμελθτι

Ραραλαβι Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ από
το Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό Γραφείο.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
παραλαμβάνει , κατά τα
αναφερόμενα ςτο προθγοφμενο
βιμα,
τθ Βεβαίωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του
οφειλζτθ (αντίγραφο μερίδασ από το
Υποκθκοφυλακείο ι βεβαίωςθ με
τουσ αναγραφόμενουσ Κωδικοφσ
Αρικμοφσ Εκνικοφ Κτθματολογίου
(Κ.Α.Ε.Κ.) των ακινιτων του οφειλζτθ
από το Κτθματολογικό Γραφείο).

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

-

Αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι
Κτθματολογικό
Γραφείο

Αίτθςθ
Χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ.

NAI

-

-

1 θμζρα.

7

Αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι
Κτθματολογικό
Γραφείο.

-

Βεβαίωςθ
Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ.

ΝΑΙ

-

-

10
θμζρεσ.

8
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10.

Σφνταξθ Αίτθςθσ για τθν
αποςτολι ςυμβολαίου ι
κτθματολογικοφ φφλλου.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
από τθν παραλθφκείςα Βεβαίωςθ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ εντοπίηει το
ακίνθτο που είχε αρχικά επιλζξει από
το Εκκακαριςτικό «Ενιαίοσ Φόροσ
Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» για
τθν εγγραφι υποκικθσ και ςυντάςςει
αίτθςθ για τθν αποςτολι αντιγράφου
του ςχετικοφ ςυμβολαίου, θ οποία
απευκφνεται ςτον ςυντάξαντα το
ςυμβόλαιο.
ςυμβολαιογράφο ι Αίτθςθ για τθν
αποςτολι αντιγράφου
κτθματολογικοφ φφλλου, θ οποία
απευκφνεται ςτο αρμόδιο
Κτθματολογικό Γραφείο.

11.

Ρροςυπογραφι τθσ
Αίτθςθσ αποςτολισ
αντιγράφου ςυμβολαίου
ι κτθματολογικοφ
φφλλου
από τον Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.

Θ Αίτθςθ αποςτολισ αντιγράφου
ςυμβολαίου ι κτθματολογικοφ
φφλλου προςυπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου
Τμιματοσ για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ, κατά
περίπτωςθ και από Ρροϊςτάμενο
Υποδιεφκυνςθσ, όπου προβλζπεται.

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και

-

Αίτθςθ για
αποςτολι
αντιγράφου
ςυμβολαίου ι
Αίτθςθ για
αποςτολι
κτθματολογικοφ
φφλλου.

ΝΑΙ

-

-

10 λεπτά.

9

-

Αίτθςθ για
αποςτολι
αντιγράφου
ςυμβολαίου ι
Αίτθςθ για
αποςτολι
κτθματολογικοφ
φφλλου.

-

-

-

-

10

-
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Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

12.

Υπογραφι τθσ Αίτθςθσ
αποςτολισ αντιγράφου
ςυμβολαίου ι
κτθματολογικοφ φφλλου
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ.

Θ Αίτθςθ αποςτολισ αντιγράφου
ςυμβολαίου ι κτθματολογικοφ
φφλλου υπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

13.

Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου τθσ ωσ άνω
Αίτθςθσ.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου
εξερχόμενου εγγράφου ςτθν Αίτθςθ
αποςτολισ αντιγράφου ςυμβολαίου ι
κτθματολογικοφ φφλλου, από τον
υπάλλθλο του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ γραμματειακι, διοικθτικι και
μθχανογραφικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

14.

Αποςτολι τθσ ωσ άνω
Αίτθςθσ για αντίγραφο
ςυμβολαίου ι
κτθματολογικοφ φφλλου
ςτον ςυμβολαιογράφο ι
ςτο Κτθματολογικό
Γραφείο, αντίςτοιχα.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ γραμματειακι, διοικθτικι και
μθχανογραφικι υποςτιριξθ τθσ
φορολογικισ υπθρεςίασ αποςτζλλει
ςτον ςυμβολαιογράφο ι ςτο
Κτθματολογικό Γραφείο τθ ςχετικι
Αίτθςθ ταχυδρομικϊσ ι με άλλον
υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ ι με

Κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ.
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,

-

-

-

-

Αίτθςθ για
αποςτολι
αντιγράφου
ςυμβολαίου ι
Αίτθςθ για
αποςτολι
κτθματολογικοφ
φφλλου.

NAI

-

-

1 θμζρα.

11

-

Αίτθςθ για
αποςτολι
αντιγράφου
ςυμβολαίου ι
Αίτθςθ για
αποςτολι
κτθματολογικοφ
φφλλου.

NAI

-

-

1 θμζρα.

12

Συμβολαιογράφοσ ι
Κτθματολογικό
Γραφείο.

Αίτθςθ για
αποςτολι
αντιγράφου
ςυμβολαίου
ι Αίτθςθ για
αποςτολι
κτθματολογικοφ

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

13
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δικαςτικό επιμελθτι.

15.

16.

Ραραλαβι αιτθκζντοσ
αντιγράφου ςυμβολαίου
ι κτθματολογικοφ
φφλλου.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
παραλαμβάνει το αιτθκζν αντίγραφο
ςυμβολαίου ι κτθματολογικοφ
φφλλου, ςτο οποίο αναγράφονται όλα
τα ςτοιχεία του ακινιτου που είναι
απαραίτθτα για τθν εγγραφι
υποκικθσ, ιτοι:
α) Είδοσ και ποςοςτό δικαιϊματοσ
του οφειλζτθ ςτο ακίνθτο.
β) Είδοσ ακινιτου.
γ) Ζκταςθ ακινιτου.
δ) Διεφκυνςθ ακινιτου, περιοχι,
Διμοσ.
ε) Σφνορα του οικοπζδου.
ςτ) Τίτλοσ κτιςθσ, ςτοιχεία
ςυμβολαιογράφου, τόμοσ και
αρικμόσ μεταγραφισ.

Καταχϊριςθ
περιουςιακϊν ςτοιχείων
ςτο πρόγραμμα TAXIS.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
καταχωρεί τα ανωτζρω απαραίτθτα
ςτοιχεία ςτο πρόγραμμα TAXIS
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑ/ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/
Ρεριουςιακά Στοιχεία
Φορολογουμζνου».

γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ

φφλλου.

Συμβολαιογράφοσ ι
Κτθματολογικό
Γραφείο.

TAXIS

-

Αντίγραφο
Συμβολαίου ι
Κτθματολογικοφ φφλλου.

ΝΑΙ

-

-

10
θμζρεσ.

14

-

Αντίγραφο
Συμβολαίου ι
Αντιγράφου
Κτθματολογικοφ
φφλλου, ςε
ςυνδυαςμό με
τθ Βεβαίωςθ
Ακίνθτθσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

20 λεπτά.

1, 15
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17.

Δθμιουργία περίλθψθσ
εγγραφισ υποκικθσ ςτο
πρόγραμμα TAXIS.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
δθμιουργεί τθν περίλθψθ εγγραφισ
υποκικθσ ςτο πρόγραμμα TAXIS,
ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδικαςία:
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘΣ/ΜΕΤΑ
ΡΑΞΕΙΣ ΤΙΤΩΝ/ Υποκικθ που
εγγράφεται από τθ Δ.Ο.Υ.»
-Ρλθκτρολόγθςθ του Αρικμοφ
Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) του
οφειλζτθ.
-«Ειςαγωγι» των λθξιπρόκεςμων
χρεϊν του οφειλζτθ και των χρεϊν
ςυνυποχρζωςθσ και
ςυνυπευκυνότθτασ αυτοφ, με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτο ποςοςτό
ςυνυποχρζωςθσ ι
ςυνυπευκυνότθτασ. Ειςαγωγι των μθ
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, ςτθν
περίπτωςθ που θ υποκικθ
εγγράφεται κατά τθν διαδικαςία:
α) τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 «Λιψθ
μζτρων ςε περίπτωςθ

Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
ςε Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:

Ρεριουςίασ.

TAXIS

-

-

-

-

ΝΑΙ

15 λεπτά.

15

187

18.

Εκτφπωςθ Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ υποκικθσ και
του Ρίνακα Χρεϊν από το
TAXIS.

καταδολίευςθσ» του ν.δ. 356/1974
(Αϋ90), επιλζγοντασ ςτο TAXIS:
«Λιψισ μζτρων δια μθ λθξιπρόκεςμα
χρζθ» και
β) τθσ παρ. 4 του άρκρου 46 «Λιψθ
διαςφαλιςτικϊν μζτρων» και τθσ
παρ. 2 του άρκρου 49 «Λιψθ μζτρων
ςε περίπτωςθ υπόνοιασ
καταδολίευςθσ» του ν .4174/2013
(Αϋ170), επιλζγοντασ ςτο TAXIS: «
Μζτρα διαςφάλιςθσ των οφειλϊν ςτο
Δθμόςιο».
-Ειςαγωγι «Ρεριουςιακϊν Στοιχείων
του οφειλζτθ», με επιλογι
ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ
ςτοιχείου.
-Αποκικευςθ (F2) και απόδοςθ από
το Ρρόγραμμα TAXIS αρικμοφ ειδικοφ
βιβλίου για τθν ςυγκεκριμζνθ
περίλθψθ εγγραφισ υποκικθσ.
Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
προβαίνει ςε ανάκτθςθ του αφξοντα
αρικμοφ τθσ δθμιουργθκείςασ, κατά
το προθγοφμενο Βιμα, ςτο TAXIS
περίλθψθσ υποκικθσ, επιλζγοντασ
τον αρικμό του ειδικοφ βιβλίου τθσ
περίλθψθσ εγγραφισ υποκικθσ και
πατϊντασ το πλικτρο F2 επιλζγει ςτο
πρόγραμμα TAXIS εκτφπωςθ εισ
τετραπλοφν τθσ Ρερίλθψθσ Εγγραφισ
Υποκικθσ και του Ρίνακα Χρεϊν. Σε
κάκε ζντυπο Ρερίλθψθσ Εγγραφισ
Υποκικθσ επιςυνάπτει Ρίνακα Χρεϊν.
! θμείωςθ: Εάν για τθν περιοχι που
βρίςκεται το ακίνθτο, ςτο οποίο κα
εγγραφεί υποκικθ, λειτουργεί
Κτθματολογικό Γραφείο, τότε
εκτυπϊνει από το TAXIS εισ
τετραπλοφν μόνο τον Ρίνακα Χρεϊν
και αντί τθσ Ρερίλθψθσ Εγγραφισ
Υποκικθσ, ςυμπλθρϊνει το ειδικό
προκακοριςμζνο ζντυπο
Κτθματολογίου «Ρερίλθψθ
Καταχϊριςθσ Εγγραπτζασ Ρράξθσ», το

αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,

-

-

Ρερίλθψθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/
Ρερίλθψθ
Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ
Ρράξθσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

17

188

οποίο ςτθν ςυνζχεια εκτυπϊνει.

19.

20.

Σφνταξθ Αίτθςθσ για
εγγραφι υποκικθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
ςυντάςςει αίτθςθ απευκυνόμενθ ςτο
αρμόδιο Υποκθκοφυλακείο, με τθν
οποία ηθτείται θ εγγραφι υποκικθσ.
Εάν για τθν περιοχι που βρίςκεται το
ακίνθτο του οφειλζτθ λειτουργεί
Κτθματολογικό Γραφείο, ο υπάλλθλοσ
ςυμπλθρϊνει το ειδικό ζντυπο
Κτθματολογίου «Αίτθςθ Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ Ρράξθσ», το οποίο ςτθν
ςυνζχεια εκτυπϊνει.

Σφνταξθ διαβιβαςτικοφ
εγγράφου.

Στθν περίπτωςθ που τα ςχετικά
ζγγραφα κα αποςταλοφν
ταχυδρομικϊσ ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολογικό
Γραφείο, ο παραπάνω υπάλλθλοσ
ςυντάςςει διαβιβαςτικό ζγγραφο για
τθν αποςτολι τθσ Αίτθςθσ και των
Ρεριλιψεων, προσ εγγραφι τθσ
υποκικθσ. Εναλλακτικά, θ κατάκεςθ
των εγγράφων μπορεί να γίνει από
άλλον υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ ι από

ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων

-

-

Αίτθςθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/
Αίτθςθ
Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ
Ρράξθσ.

-

-

Διαβιβαςτικό
ζγγραφο.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

18

-

ΝΑΙ

-

15 λεπτά.

18

189

δικαςτικό επιμελθτι, οπότε δεν
απαιτείται θ ςφνταξθ διαβιβαςτικοφ.

21.

Ρροςυπογραφι
εγγράφων: (Αίτθςθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/αίτθςθ
καταχϊρθςθσ
εγγραπτζασ πράξθσ,
Ρερίλθψθ Εγγραφισ
υποκικθσ/περίλθψθ
καταχϊρθςθσ
εγγραπτζασ πράξθσ και
Διαβιβαςτικό)
από τον Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.

Τα ανωτζρω ζγγραφα (Αίτθςθ
Εγγραφισ Υποκικθσ/Αίτθςθ
Καταχϊρθςθσ Εγγραπτζασ Ρράξθσ,
Ρερίλθψθ Εγγραφισ
Υποκικθσ/Ρερίλθψθ Καταχϊρθςθσ
Εγγραπτζασ Ρράξθσ και Διαβιβαςτικό)
προςυπογράφονται από τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου
Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ
Φορολογικισ Αρχισ, κατά περίπτωςθ
και από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Υποδιεφκυνςθσ, όπου προβλζπεται.

Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν

-

-

1) Αίτθςθ
εγγραφισ
υποκικθσ/
Αίτθςθ
Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ
Ρράξθσ
2) Ρερίλθψθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/
Ρερίλθψθ
Καταχϊριςθσ
εγγραπτζασ
πράξθσ
3)
Διαβιβαςτικό
ζγγραφο.

-

-

-

-
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Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

22.

23.

24.

Υπογραφι εγγράφων
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Αρχισ.

Τα ανωτζρω ζγγραφα (Αίτθςθ
Εγγραφισ Υποκικθσ/Αίτθςθ
Καταχϊρθςθσ Εγγραπτζασ Ρράξθσ,
Ρερίλθψθ Εγγραφισ
Υποκικθσ/Ρερίλθψθ Καταχϊρθςθσ
Εγγραπτζασ Ρράξθσ και Διαβιβαςτικό)
υπογράφονται από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ αρμόδιασ, κατά περίπτωςθ,
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ.
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

-

-

Απόδοςθ αρικμοφ/
αρικμϊν πρωτοκόλλου.

Αποδίδεται αρικμόσ/κμοί
πρωτοκόλλου
από τον υπάλλθλο του αρμόδιου
Τμιματοσ για τθ γραμματειακι και
διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ υπθρεςίασ. Εάν θ
υποκικθ εγγραφεί ςε Κτθματολογικό
Γραφείο, τότε θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται ςτο Βιμα 30.
Για τθν αίτθςθ εγγραφισ υποκικθσ
και τθν περίλθψθ εγγραφισ υποκικθσ
χορθγείται ζνασ αρικμόσ
πρωτοκόλλου. Για τα λοιπά
αναφερόμενα χορθγείται
διαφορετικόσ αρικμόσ πρωτοκόλλου
ανά ζγγραφο.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ .

-

-

Τθλεφωνικι επικοινωνία
με το αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο για το
εάν προαπαιτείται θ
υποβολι Διλωςθσ του
ν. 2308/1995 (Αϋ114).

Στθν περίπτωςθ που θ υποκικθ κα
εγγραφεί ςε Υποκθκοφυλακείο, πριν
από τθν αποςτολι των εγγράφων, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του αρμόδιου
Τμιματοσ, για τθν δικαςτικι και
νομικι υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Αρχισ, επικοινωνεί με το
Υποκθκοφυλακείο, προκειμζνου να
ενθμερωκεί για το εάν προαπαιτείται

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ

Το κατά τόπον
αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο.

-

1) Αίτθςθ
εγγραφισ
υποκικθσ/
Αίτθςθ
Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ
Ρράξθσ
2) Ρερίλθψθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/
Ρερίλθψθ
Καταχϊριςθσ
εγγραπτζασ
πράξθσ
3) Διαβιβαςτικό
ζγγραφο.
1) Αίτθςθ
εγγραφισ
υποκικθσ/
Αίτθςθ
Καταχϊριςθσ
Εγγραπτζασ
Ρράξθσ
2) Ρερίλθψθ
Εγγραφισ
Υποκικθσ/
Ρερίλθψθ
Καταχϊριςθσ
εγγραπτζασ
πράξθσ
3)
Διαβιβαςτικό
ζγγραφο.
Το ειδικό
προκακοριςμζνο
ζντυπο
Διλωςθσ Δ.2
*Διλωςθ
Νόμου
2308/1995
(Δ.2)+.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

21

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

22

-

-

-

10 λεπτά.
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θ υποβολι του ειδικοφ εντφπου
«Διλωςθ Νόμου 2308/1995 (Δ.2)»
και λοιπϊν εγγράφων ςτο αρμόδιο
Γραφείο Κτθματογράφθςθσ.
- Εάν δεν απαιτείται για τθν
ςυγκεκριμζνθ περιοχι θ υποβολι Δ2
→ προχωρά απευκείασ ςτο Βιμα 30.
- Εάν απαιτείται πρϊτα θ υποβολι
Δ2, κλπ ςτο αρμόδιο Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ → Ακολουκεί, κατ'
εξαίρεςθ, τα Βιματα 23-29 και
κατόπιν ςυνεχίηει κανονικά τθν
διαδικαςία. (Σθμείωςθ: Υποβολι Δ2
απαιτείται για τισ περιοχζσ υπό
κτθματογράφθςθ για τισ οποίεσ ζχει
γίνει ανάρτθςθ των προςωρινϊν
κτθματολογικϊν πινάκων).

25.

Συμπλιρωςθ του ειδικοφ
εντφπου «Διλωςθ Νόμου
2308/1995 (Δ.2)»

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
ςυμπλθρϊνει το ειδικό
προκακοριςμζνο ζντυπο (Δ.2),
το οποίο απευκφνει προσ το αρμόδιο
Γραφείο Κτθματογράφθςθσ.

Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ

-

-

Το ειδικό
προκακοριςμζνο
ζντυπο
Διλωςθσ Δ2.
*Διλωςθ
Νόμου
2308/1995
(Δ.2)+.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20 λεπτά.
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26.

Συμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ
για τθν Χοριγθςθ του
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

27.

Ρροςυπογραφι του
Εντφπου Δ2 και τθσ
Αίτθςθσ για χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου από τον
Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
ςυμπλθρϊνει το ειδικό
προκακοριςμζνο ζντυπο Αίτθςθσ
Χοριγθςθσ Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου Ακινιτου, το
οποίο απευκφνει προσ το αρμόδιο
Γραφείο Κτθματογράφθςθσ.

Το Ζντυπο Δ2 και θ Αίτθςθ για τθ
χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου Ακινιτου
προςυπογράφονται από τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Υποδιεφκυνςθσ, όπου
προβλζπεται.

Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων

-

-

-

Το ειδικό
προκακοριςμζνο
ζντυπο
Αίτθςθσ για
Χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

25

-

1) Ζντυπο Δ2
2) Αίτθςθ για
χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.
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Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

28.

29.

Υπογραφι του Εντφπου
Δ.2 και τθσ Αίτθςθσ για
χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Αρχισ.

Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου του
Εντφπου Δ2 και τθσ
Αίτθςθσ για χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

Το Ζντυπο Δ2 και θ Αίτθςθ για τθν
χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου Ακινιτου
υπογράφονται από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ.

Αποδίδεται αρικμόσ/οί πρωτοκόλλου
από τον υπάλλθλο του αρμόδιου
Τμιματοσ για τθν γραμματειακι και
διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ, Ελεγκτικά Κζντρα
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ.
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

-

-

-

1) Ζντυπο Δ2
2) Αίτθςθ για
χοριγθςθ
Ριςτ/κοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

27

-

1) Ζντυπο Δ2
2) Αίτθςθ για
χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.
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30.

31.

Φωτοτφπθςθ Αίτθςθσ για
χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ και
Ρερίλθψθσ Εγγραφισ
Υποκικθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
φωτοτυπεί μία (1) φορά τθν Αίτθςθ
και τθν Ρερίλθψθ Εγγραφισ
Υποκικθσ.

Κατάκεςθ των
απαραίτθτων εγγράφων
ςτο Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ ι
ο δικαςτικόσ επιμελθτισ κατακζτει
ςτο αρμόδιο Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ το ζντυπο
διλωςθσ Δ2, τθν αίτθςθ χοριγθςθσ
Ριςτοποιθτικοφ
κτθματογραφοφμενου ακινιτου και
τα φωτοαντίγραφα αίτθςθσ και
περίλθψθσ εγγραφισ υποκικθσ.

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και

-

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

1) Ζντυπο Δ2
2) Αίτθςθ για
χοριγθςθ
Ριςτοποιθτικοφ Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου
3) Φωτοαντίγραφα Αίτθςθσ
& Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

1) Αίτθςθ
εγγραφισ
υποκικθσ
2) Ρερίλθψθ
εγγραφισ
Υποκικθσ.

Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

-

5 λεπτά.

23,24,
29

-

1 θμζρα.
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32.

Ραραλαβι των
πιςτοποιθτικϊν από το
Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ, ι
ο δικαςτικόσ επιμελθτισ
παραλαμβάνει από το αρμόδιο
Γραφείο Κτθματογράφθςθσ
αποδεικτικό Υποβολισ Διλωςθσ Δ2,
με ςυνθμμζνο το ζντυπο Δ2 που είχε
αποςταλεί, κακϊσ και Ριςτοποιθτικό
Κτθματογραφοφμενου Ακινιτου.

Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

-

1) Αποδεικτικό
Υποβολισ
διλωςθσ Δ2,
με ςυνθμμζνο
το ζντυπο Δ2
που ζχει
αποςταλεί
2) Ριςτοποιθτικό
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.
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33.

34.

Αποςτολι των εγγράφων
για εγγραφι τθσ
υποκικθσ ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο ι ςτο
Κτθματολογικό Γραφείο.

Ραραλαβι αντιγράφων
Ρεριλιψεων τθσ
εγγραφείςασ υποκικθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν γραμματειακι, διοικθτικι και
μθχανογραφικι υποςτιριξθ, τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ, αποςτζλλει
ταχυδρομικϊσ, μαηί με το ςχετικό
διαβιβαςτικό ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο/Κτθματολογικό
Γραφείο, τθν Αίτθςθ Εγγραφισ και τθν
Ρερίλθψθ Εγγραφισ, εισ
τετραπλοφν, για τθν εγγραφι τθσ
υποκικθσ. Εάν ζχει παρεμβλθκεί θ
διαδικαςία υποβολισ Δ2 (Βιματα 2329), τότε αποςτζλλει, επιπλζον, ςτο
αρμόδιο Υποκθκοφυλακείο τα
ζγγραφα που παρελιφκθςαν από το
Γραφείο Κτθματογραφθςθσ ςτο Βιμα
29. Εναλλακτικά, τα ζγγραφα
μποροφν να κατατεκοφν με υπάλλθλο
τθσ Υπθρεςίασ ι δικαςτικό επιμελθτι.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

-

Το Υποκθκοφυλακείο/ Κτθματολογικό
Γραφείο επιςτρζφει δφο (2)
αντίγραφα Ρεριλιψεων Εγγραφισ/
Καταχϊριςθσ Υποκικθσ, με
ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία εγγραφισ
τθσ υποκικθσ (τόμο, φφλλο, αρικμό,
θμερομθνία εγγραφισ).

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων

Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο.

Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο.

1)
Διαβιβαςτικό
2) Αίτθςθ
Εγγραφισ
/Καταχϊριςθσ
Υποκικθσ
3) Ρεριλιψεισ
Εγγραφισ /
Καταχϊριςθσ,
με ςυνθμμζνο
Ρίνακα Χρεϊν
(εισ
τετραπλοφν) &
εάν
απαιτοφνται
για το
Υποκθκοφυλακείο
4) Αποδεικτικό
Υποβολισ Δ2
και
5)
Ριςτοποιθτικό
Κτθματογραφοφμενου
Ακινιτου.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

23 ι 25 &
32

-

Ρερίλθψθ
Εγγραφισ/
Καταχϊριςθσ
Υποκικθσ.

ΝΑΙ

-

-

10
θμζρεσ.

33

197

35.

Καταχϊριςθ των
ςτοιχείων εγγραφισ
υποκικθσ ςτο
πρόγραμμα TAXIS.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθν δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
ανακτά τον αρικμό ειδικοφ βιβλίου
τθσ περίλθψθσ εγγραφισ υποκικθσ,
επιλζγοντασ τον αρικμό ειδικοφ
βιβλίου τθσ περίλθψθσ εγγραφισ
υποκικθσ και πατϊντασ το πλικτρο
F2, καταχωρεί ςτο πρόγραμμα TAXIS
τον τόμο, αρικμό και θμερομθνία
εγγραφισ τθσ υποκικθσ.

Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

TAXIS

-

Ρερίλθψθ
Εγγραφισ /
Καταχϊριςθσ
Υποκικθσ που
παρελιφκθ
από το
Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο.

ΝΑΙ

-

-

10 λεπτά.
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36.

37.

Σφνταξθ εγγράφου για
τθν κοινοποίθςθ
περίλθψθσ εγγραφισ
υποκικθσ.

Υπάλλθλοσ του αρμόδιου Τμιματοσ,
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ Αρχισ,
ςυντάςςει ζγγραφο απευκυνόμενο
ςτον οφειλζτθ, με κζμα ''Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ Εγγραφισ Υποκικθσ'' και
επιςυνάπτει ςε αυτό το ζνα (1)
αντίγραφο Ρερίλθψθσ Εγγραφισ που
επιςτράφθκε ςυμπλθρωμζνο με τα
απαραίτθτα ςτοιχεία εγγραφισ από
το Υποκθκοφυλακείο ι το
Κτθματολογικό Γραφείο.

Ρροςυπογραφι του
εγγράφου κοινοποίθςθσ
από τον Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.

Το ζγγραφο κοινοποίθςθσ
προςυπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και νομικι
υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Υποδιεφκυνςθσ, όπου
προβλζπεται.

Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και

-

-

Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

-

-

Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

15 λεπτά.
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ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.
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Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

38.

39.

40.

Υπογραφι του εγγράφου
κοινοποίθςθσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ
Αρχισ.

Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου.

Κοινοποίθςθ τθσ
περίλθψθσ εγγραφισ
υποκικθσ ςτον οφειλζτθ.

Το ζγγραφο κοινοποίθςθσ
υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ αρμόδιασ, κατά περίπτωςθ,
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Αποδίδεται αρικμόσ/κμοί
πρωτοκόλλου
από τον υπάλλθλο του αρμόδιου
Τμιματοσ, για τθ γραμματειακι και
διοικθτικι υποςτιριξθ, τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Εντόσ οκτϊ (8) εργάςιμων θμερϊν
από τθν εγγραφι τθσ υποκικθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
1308 του Αςτικοφ Κϊδικα (Α.Κ.), το
ζνα (1) αντίγραφο Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ Υποκικθσ, με το ςχετικό
ζγγραφο κοινοποίθςθσ που τθ
ςυνοδεφει, κοινοποιείται ςτον
οφειλζτθ, με δικαςτικό επιμελθτι ι
ςυςτθμζνο.

Κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ.,
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ
Μζριμνασ, Νομικισ Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων

-

-

Δικαςτικόσ
Επιμελθτισ.

-

Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

37

-

Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

38

Οφειλζτθσ.

Κοινοποίθςθ
Ρερίλθψθσ
Εγγραφισ
Υποκικθσ.

ΝΑΙ

-

-

3 θμζρεσ.
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41.

Ταξινόμθςθ όλων των
ςχετικϊν εγγράφων.

Πλα τα ςχετικά με τθν εγγραφι τθσ
υποκικθσ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ ςχζδια και ζγγραφα
τοποκετοφνται από τον υπάλλθλο
του αρμόδιου Τμιματοσ, για τθν
δικαςτικι και νομικι υποςτιριξθ τθσ
Φορολογικισ Αρχισ, ςε υποφάκελο,
εντόσ του τθροφμενου ςτο Τμιμα
Φακζλου Υποκθκϊν και
ταξινομοφνται κατά ςειρά αρικμοφ
ειδικοφ βιβλίου υποκικθσ, ανά ζτοσ
εγγραφισ ι με αλφαβθτικι ςειρά.

Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α ) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά Οφειλζτθ
ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,

-

-

-

-

-

-

5 λεπτά.
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ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
φνολο
Χρόνου

-50 θμζρεσ εάν δεν υπάρχει
ςυγκροτθμζνοσ φάκελοσ κατάςχεςθσ
-25 θμζρεσ εάν υπάρχει ιδθ
ςυγκροτθμζνοσ φάκελο κατάςχεςθσ.
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3.5 Κατάρτιςθ ζκκεςθσ απόψεων τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙ.) και ςυγκρότθςθ διοικθτικοφ φάκελου ενϊπιων των αρμόδιων δικαςτθρίων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) - Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κατάρτιςθ ζκκεςθσ απόψεων τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ
(Ε.Μ.ΕΙΣ.) και ςυγκρότθςθ διοικθτικοφ φακζλου ενϊπιον των αρμόδιων
δικαςτθρίων.

ΚΟΠΟ:

Θ υποςτιριξθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ςε αντίκρουςθ ζνδικων
βοθκθμάτων και μζςων των οφειλετϊν, ενϊπιον των πολιτικϊν και
διοικθτικϊν δικαςτθρίων κατά πράξεων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Αποτελεςματικι υποςτιριξθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, με ςκοπό τθν
απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ.
β) Καταπολζμθςθ τθσ φοροαποφυγισ.
γ) Ενίςχυςθ τθσ είςπραξθσ των δθμοςίων εςόδων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ και ςτθ νομικι τεκμθρίωςθ πλιρουσ
ζκκεςθσ απόψεων και ςτοιχείων διοικθτικοφ φακζλου, για τθν υποςτιριξθ
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρολλζσ φορζσ, ανά ζτοσ, ανάλογα με τα δικόγραφα που κοινοποιοφνται ςτθν
Υπθρεςία (200-250 φορζσ, περίπου).

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Ν. 2717/1999 (Αϋ97) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ»,
2) π.δ. 503/1985 (Αϋ182) «Κϊδικασ Ρολιτικισ Δικονομίασ και Ειςαγωγικόσ
του Νόμοσ»,
3) ν.δ. 356/1974 (Αϋ90) «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων»,
4) π.δ. 456/1984 (Αϋ164) «Αςτικόσ Κϊδικασ και Ειςαγωγικόσ του Νόμοσ»,
5) ν. 3588/2007 (Αϋ153) «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ»,
6) ν. 4469/2017 (Α’62) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν
επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ»
7) ν. 4738/2020 (A’207) «φκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ
και άλλεσ διατάξεισ»
8) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ Διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
9) α) ν. 2238/1994 (Αϋ151) «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ»
και
10) ν. 4172/2013 (Αϋ167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλεσ διατάξεισ»,
11) ν. 2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
12) ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ ) - δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
13) ν. 2190/1920 (Α’ 144) «Ρερί
ανωνφμων εταιρειϊν», όπωσ
κωδικοποιικθκε και ιςχφει,
14) ν. 3190/1955 (Α’ 91) «Ρερί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ»,
15) ν. 4072/2012 (Αϋ86) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα
εταιρικι μορφι – Σιματα – Μεςίτεσ Ακινιτων – φκμιςθ κεμάτων
ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ», ωσ προσ τισ Ι.Κ.Ε.,
τισ προςωπικζσ εταιρείεσ και τθν αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ,
16) Νομοκεςία, γενικότερα, ανάλογα με τουσ ιςχυριςμοφσ οφειλετϊν ςτα
δικόγραφα,
17) Γνωμοδοτιςεισ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.),
18) Εγκφκλιεσ οδθγίεσ,
19) Νομολογία,
20) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
21 αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια
Μονάδα

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα ΑϋΔιοικθτικισ
Μζριμνασ,
Νομικισ
Υποςτιριξθσ
και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ.

1.

Ραραλαβι δικογράφου .

Το δικόγραφο του ζνδικου βοθκιματοσ
ι μζςου παραλαμβάνεται από τθν
Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
(Ε.Μ.ΕΙΣ.), είτε μζςω επίδοςθσ με
δικαςτικό επιμελθτι του
φορολογουμζνου ι του δικαςτθρίου,
είτε μζςω κοινοποίθςθσ από άλλθ
υπθρεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.) ι από
τθν Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ.) του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).

2.

Χρζωςθ του δικογράφου
από τθν/τον
Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμεν
ο τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. ςτο Τμιμα
Α’, και εν ςυνεχεία χρζωςθ
από τθν/τον
Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμεν
ο του Τμιματοσ Α’ ςε
οριςμζνθ/ο
ελζγκτρια/ελεγκτι που
υπθρετεί ςϋ αυτό.

Αντίγραφο του δικογράφου
παραδίδεται ςτθν/ςτον
Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμενο τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.,
για να λάβει γνϊςθ και για χρζωςθ ςτο
Τμιμα Α’. Θ/Ο
Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμενοσ του
Τμιματοσ Α’ παραλαμβάνει το
δικόγραφο και το χρεϊνει ςε
οριςμζνθ/ο ελζγκτρια/ελεγκτι που
υπθρετεί ςϋ αυτό.

3.

Καταχϊρθςθ του
δικογράφου ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα
τθσ ΑΑΔΕ (ενδ. TAXIS,
θλεκτρονικό αρχείο τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.).

Στοιχεία του δικογράφου
καταχωροφνται, μαηί με τα ςτοιχεία τθσ
δικαςίμου, ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
ΑΑΔΕ (TAXIS) και ςτο θλεκτρονικό
αρχείο τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., προκειμζνου να
παρακολουκείται και να καταγράφεται
θ δικαςτικι πορεία τθσ υπόκεςθσ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Α’.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Υπθρεςίεσ
τθσ Γ.Δ.Φ.Δ.,
Δικαςτιρια,
Κ.Υ. Ν.Σ.Κ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα ΑϋΔιοικθτικισ
Μζριμνασ,
Νομικισ
Υποςτιριξθσ και
Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ.

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Θ/Ο
Ρροϊςτάμενθ/οσ
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., θ/ο
Ρροϊςτάμενθ/οσ
του Τμιματοσ Α’
και θ/ο
ελζγκτρια/ελεγκτι
σ του Τμιματοσ Α’

Υπθρεςίεσ τθσ
Γ.Δ.Φ.Δ. (μζςω
του TAXIS).

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Αίτθςθ αναςτολισ/
ανακοπι/
αγωγι/αίτθςθ
επικφρωςθσ/αίτθςθ
προλθπτικϊν
μζτρων/αίτθςθ
αςφαλιςτικϊν
μζτρων/ζφεςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

10 λεπτά.

-

Αίτθςθ αναςτολισ/
ανακοπι/
αγωγι/αίτθςθ
επικφρωςθσ/αίτθςθ
προλθπτικϊν
μζτρων/αίτθςθ
αςφαλιςτικϊν
μζτρων/ζφεςθ.

ΝΑΙ

OΧΙ

-

20 λεπτά.

1

α) Ρλθροφοριακό
ςφςτθμα ΑΑΔΕ (ενδ.
Εφαρμογι
Δικαςτικοφ TAXIS),
β) Ρίνακασ excel
που τθρείται από
τθν Ε.Μ.ΕΙΣ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

2
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4.

Ρρϊτθ αξιολόγθςθ του
δικογράφου.

5.

Συνεργαςία με το αρμόδιο
Τμιμα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.

6.

Αποςτολι εγγράφων για
τθ χοριγθςθ
πλθροφοριϊν.

7.

Ραραλαβι αιτθκζντων.
ςτοιχείων.

8.

Δεφτερθ αξιολόγθςθ του
δικογράφου.

9.

Χριςθ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)
και άλλων διακζςιμων
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων.

Το περιεχόμενο του δικογράφου γίνεται
αντικείμενο επεξεργαςίασ και
εντοπίηονται οι κρίςιμοι πραγματικοί
και νομικοί ιςχυριςμοί που χρειάηονται
αντίκρουςθ.
Ηθτείται από το αρμόδιο Τμιμα τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ. αντίγραφο τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ και όλων των
ςχετικϊν εγγράφων και ενεργειϊν που
ζγιναν και αναφζρονται ςτθν υπόκεςθ
του αντιδίκου.
Αποςτζλλονται, κατά περίπτωςθ,
ζγγραφα ςε άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ
Γ.Δ.Φ.Δ., των δικαςτθρίων και γραφείων
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,
με ςκοπό τθ ςυλλογι αποδεικτικϊν
ςτοιχείων προσ υποςτιριξθ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ και αντίκρουςθ
ιςχυριςμϊν του οφειλζτθ.

Ραραλαμβάνονται τα ζγγραφα που
απεςτάλθςαν από τουσ τρίτουσ.

Αξιολόγθςθ του περιεχομζνου του
δικογράφου με βάςθ τα ςυλλεγζντα
ςτοιχεία, προκειμζνου να επιλεγοφν
ποια πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για
τθν καλφτερθ υποςτιριξθ των
ςυμφερόντων του Δθμοςίου.
Γίνεται χριςθ των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων τθσ ΑΑΔΕ, TAXIS, ELENXIS
και άλλων διακζςιμων πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων , για τθ ςυλλογι
αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςτθν
αντίκρουςθ των ιςχυριςμϊν του
αντιδίκου.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Α’.

-

-

Σχζδιο δικογράφου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

30 λεπτά.

3

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

Τμιματα Βϋ ι Γϋ,
Δϋ, Ε’ ι Στ’.

-

-

-

-

20 λεπτά.

3

-

Υπθρεςίεσ τθσ
Γ.Δ.Φ.Δ.,
Δικαςτιρια,
γραφεία του
Ν.Σ.Κ..

Ζγγραφεσ αιτιςεισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20 λεπτά.

4 και 5

6

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Α’.

Υπθρεςίεσ τθσ
Γ.Δ.Φ.Δ.,
Δικαςτιρια,
γραφεία του
Ν.Σ.Κ..

-

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

ΝΑΙ

-

-

1
εβδομάδα
ι και
περιςςότερο.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

-

-

30 λεπτά.

4 ζωσ 7

-

Εφαρμογζσ ΑΑΔΕ,
εφαρμογζσ άλλων
φορζων του
Δθμοςίου.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 λεπτά.

8

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-
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10.

Ενθμζρωςθ του αρμόδιου
Τμιματοσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.

11.

Μελζτθ ςε βιβλιογραφία.

12.

Χριςθ των Νομικϊν
Βάςεων Δεδομζνων και
μελζτθ.

13.

Συγκζντρωςθ και
αξιολόγθςθ όλων των
διακζςιμων ςτοιχείων για
τθν αντίκρουςθ.

14.

Σφνταξθ ζκκεςθσ
απόψεων.

15.

Συγκρότθςθ διοικθτικοφ
φακζλου.

16.

Σφνταξθ διαβιβαςτικοφ
εγγράφου για τθν ζκκεςθ
και τον φάκελο.

17.

Υποβολι διαβιβαςτικοφ,
ζκκεςθσ και διοικθτικοφ
φακζλου ςτθν/ςτον

Ενθμερϊνεται το αρμόδιο Τμιμα τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ. για τα νζα ςτοιχεία που ζχουν
προκφψει από τθν ζρευνα του Τμιματοσ
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ.
Γίνεται μελζτθ ςε βιβλιογραφία, όςον
αφορά ςτθν ερμθνεία διατάξεων για τθν
ανάδειξθ τθσ ορκότθτασ των
ιςχυριςμϊν του Δθμοςίου.
Γίνεται χριςθ των Νομικϊν Βάςεων
Δεδομζνων (NOMOS, NOMOTELEIA) για
τθν εφρεςθ κρίςιμων διατάξεων και τθσ
ςχετικισ νομολογίασ.
Γίνεται ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ
των διακζςιμων ςτοιχείων και
επιχειρείται αντίκρουςθ εκάςτου των
προβαλλόμενων ςτο δικόγραφο λόγων.
Συντάςςεται το κείμενο τθσ ζκκεςθσ των
απόψεων τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., με αναλυτικι
αντίκρουςθ εκάςτου των ιςχυριςμϊν
του αντιδίκου και με διεξοδικι
ανάδειξθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ
προσ ςυνζχιςθ των μζτρων είςπραξθσ.
Συγκροτείται ο διοικθτικόσ φάκελοσ εισ
διπλοφν (για το Ν.Σ.Κ. και για τα
Δικαςτιρια) που αποτελείται από όλα
τα ςυλλεγζντα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Συντάςςεται ζγγραφο, εισ τριπλοφν, με
το οποίο διαβιβάηεται θ ζκκεςθ
απόψεων και ο διοικθτικόσ φάκελοσ ςτο
αρμόδιο δικαςτιριο και ςτθν Κ.Υ. του
Ν.Σ.Κ. ι αρμόδιο Δικαςτικό Γραφείο του
ΝΣΚ κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Δικονομίασ (Κ.Δ.Δ.) και άλλεσ διατάξεισ.
Το διαβιβαςτικό ζγγραφο, θ ζκκεςθ
απόψεων και ο διοικθτικόσ φάκελοσ
υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτθν/ςτον

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Α’.

-

Τμιματα Βϋ ι Γ ,
Δϋ, Ε’ ι Στ’..

-

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

10 λεπτά.

8

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

8

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

8

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

Σχζδιο
ζκκεςθσ απόψεων.

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

8 ζωσ 12

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

«Ζκκεςθ
απόψεων».

ΝΑΙ

-

-

1 θμζρα.

13

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

-

-

-

60 λεπτά.

13

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

13

-

-

-

20 λεπτά.

14 ζωσ 16

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

α) Διαβιβαςτι-κό
ζγγραφο
β) Ζκκεςθ απόψεων
γ) Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

Θ/Ο
Ρροϊςταμζνθ/Ρρο
ϊςτάμενοσ του

α) Διαβιβαςτικό ζγγραφο
β) Ζκκεςθ απόψεων
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Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμεν
ο του Τμιματοσ για
ζγκριςθ και υπογραφι.

18.

19.

Υποβολι διαβιβαςτικοφ,
ζκκεςθσ και διοικθτικοφ
φακζλου ςτθν/ςτον
Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμεν
ο τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. για τελικι
ζγκριςθ και υπογραφι.
Ρρωτοκόλλθςθ και
προετοιμαςία για
διεκπεραίωςθ.

20.

Αποςτολι Φακζλου.

21.

Ενθμζρωςθ θλεκτρονικϊν
αρχείων.

Ρροϊςταμζνθ/Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ.
,αν υπάρξουν ςχόλια/παρατθριςεισ
από τθν/τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ
θ ζκκεςθ επιςτρζφεται (βιμα 14) και
τροποποιείται, ανάλογα-.
Ρροϊκθςθ διαβιβαςτικοφ εγγράφου,
ζκκεςθσ και φακζλου για τελικι ζγκριςθ
και υπογραφι ,αν υπάρξουν
ςχόλια/παρατθριςεισ από τθν/τον
Ρροϊςταμζνθ /Ρροϊςτάμενο τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ., θ ζκκεςθ επιςτρζφεται (βιμα
14) και τροποποιείται, ανάλογα -.
Μετά από τισ τυχόν διορκϊςεισ, το
διαβιβαςτικό, θ ζκκεςθ απόψεων και ο
διοικθτικόσ φάκελοσ με τα απαραίτθτα
ζγγραφα ι/ και ςτοιχεία ετοιμάηονται
για πρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ.
Αφοφ αποδοκεί αρικμόσ πρωτοκόλλου
εξερχόμενου εγγράφου ςτο ςχετικό
διαβιβαςτικό, αυτό αποςτζλλεται ι
κατατίκεται από υπάλλθλο τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.,
μαηί με τθν ζκκεςθ απόψεων και με τον
διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ςτο
αρμόδιο Δικαςτιριο και ςτθν Κ.Υ. ι
αρμόδιο Δικαςτικό Γραφείο του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ κατά
περίπτωςθ.
Ενθμερϊνεται το θλεκτρονικό αρχείο
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., το πλθροφοριακό
ςφςτθμα τθσ ΑΑΔΕ (ενδ. TAXIS) και το
Τμιμα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., που ζχει ειςθγθκεί
για τθν ζκδοςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ, για το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
υποβολισ τθσ ζκκεςθσ και του φακζλου.

Τμιματοσ Αϋ.

Θ/Ο
Ρροϊςταμζνθ/
Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ
Αϋ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

-

-

γ) Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

Θ/Ο
Ρροϊςταμζνθ/Ρρο
ϊςτάμενοστθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.

α) Διαβιβαςτικό ζγγραφο
β) Ζκκεςθ απόψεων
γ) Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

-

-

-

20 λεπτά.

17

Ε.Μ.ΕΙΣ.Τμιμα Αϋ.

α) Διαβιβαςτι-κό
ζγγραφο
β) Ζκκεςθ απόψεων
γ) Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

-

-

-

20 λεπτά.

18

19

20

-

Δικαςτιριο, Κ.Υ. ι
αρμόδιο
Δικαςτικό Γραφείο
του Ν.Σ.Κ.

α) Διαβιβαςτικό ζγγραφο
β) Ζκκεςθ απόψεων
γ) Διοικθτικόσ
φάκελοσ.

-

-

ΝΑΙ

1 θμζρα, αν
ςταλεί με
υπάλλθλο
ζωσ 5
θμζρεσ, αν
ςταλεί με
το
ταχυδρομείο.

-

Υπθρεςίεσ τθσ
Γ.Δ.Φ.Δ., Τμιματα
Βϋ ι Γϋ, Δϋ, Ε’ ι Στ’.

α) Ρίνακασ excel
που τθρείται από
τθν Ε.Μ.ΕΙΣ.
β) TAXIS.

-

-

-

10 λεπτά.
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φνολο Χρόνου

18 ζωσ 19 θμζρεσ, περίπου.
(Το ςφνολο του χρόνου δεν μπορεί να
προςδιοριςκεί ακριβϊσ, γιατί υπάρχει
θ πικανότθτα να διαφοροποιείται ανά
βιμα, ανάλογα με τθ δυςκολία τθσ
αντίκρουςθσ, κακϊσ και λόγω τθσ
εμπλοκισ και άλλων Υπθρεςιϊν πλθν
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.)
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3.6 Καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.), Δθμόςιεσ Οικονομικζσ
Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) Αϋ τάξεωσ,
Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων
Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων
Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), «Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν
Αττικισ (Κ.Ε.ΟΦ.)».

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων.

ΚΟΠΟ:

Επίςπευςθ τθσ είςπραξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου. Διακοπι
παραγραφισ τθσ απαίτθςθσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Μεγιςτοποίθςθ αποτελεςμάτων είςπραξθσ και μείωςθ των εξόδων
εκτζλεςθσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταςχζςεισ απαιτιςεων οφειλετϊν του Δθμοςίου που βρίςκονται
ςτα χζρια τρίτων, οι οποίεσ αποςκοποφν, ωσ μζςον διοικθτικισ
εκτζλεςθσ, ςτθν ικανοποίθςθ των χρθματικϊν απαιτιςεων του
Δθμοςίου.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εκδόκθκαν 816.721 καταςχετιρια για το ζτοσ 2018.

-

Διεφκυνςθ

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) «Άρκρα 30 ζωσ 34, 84 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ90) «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ
Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ τροποποιικθκε το άρκρο 33 με το άρκρο 76 του
ν. 4607/2019, ( Αϋ65/24-4-2019).
2) άρκρο 24 του ν. 2915/2001 (Αϋ109) «Επιτάχυνςθ τθσ τακτικισ διαδικαςίασ ενϊπιον
των πολιτικϊν δικαςτθρίων και λοιπζσ δικονομικζσ και ςυναφείσ ρυκμίςεισ»,
3) άρκρο 62 του ν. 4170/2013 (Αϋ163) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/16/ΕΕ,
ρφκμιςθ κεμάτων τθσ ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωςθ Οργανιςμοφ του Ν.Σ.Κ. και άλλεσ
διατάξεισ»,
4) αρικ. 1013971/892/0016/ΡΟΛ 1138/07-12-2006 εγκφκλιοσ του Ρροϊςταμζνου τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ
«Κατάςχεςθ «εισ χείρασ τρίτου» βεβαίωςθ – είςπραξθ του χρζουσ ςε βάροσ του»,
5) ΡΟΛ 1109/14-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΘΜΘ-ΗΘ7) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων «Κοινοποίθςθ των διατάξεων τθσ
παραγράφου Α’ (τροποποίθςθ διατάξεων ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ) του τρίτου άρκρου
του κεφαλαίου Β’ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/07-04-2014)»,
6) ΡΟΛ 1257/04-12-2013 (Βϋ3099) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Διαδικαςία
κοινοποίθςθσ καταςχετθρίων για τθν επιβολι κατάςχεςθσ απαιτιςεων ςτα χζρια
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και διλωςθσ αυτϊν με θλεκτρονικά μζςα κατ’ εφαρμογι
των άρκρων 30Α και επόμενα του ν.δ. 356/1974 (Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων
Εςόδων)»,
7) άρκρα 982 ζωσ 991 του π.δ. 503/1985 (Αϋ182) «Κϊδικασ Ρολιτικισ Δικονομίασ και
Ειςαγωγικόσ του Νόμοσ»,
8) ΡΟΛ 1222/06-10-2015 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων
«Κοινοποίθςθ των διατάξεων των περιπτϊςεων 8 και 8 β τθσ υποπαραγράφου Δ.1
(τροποποίθςθ διατάξεων του Ν.Δ,. 356/1974 – ΚΕΔΕ) τθσ υποπαραγράφου Δ
(ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτοσ Υπουργείου Οικονομικϊν) του Μζρουσ Βϋ του
άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14-8-2015)».
9) αρικ. Δ.ΕΙΣΡ.Γ 1182437 ΕΞ 2017/05-12-2017 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Ραροχι οδθγιϊν για τθν αξιοποίθςθ του Συςτιματοσ Μθτρϊου Τραπεηικϊν
Λογαριαςμϊν κϋ Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν - ΣΜΤΛ και ΛΡ πριν από τθν επιβολι
κατάςχεςθσ ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων»,
10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94 ), όπωσ ιςχφει,
11) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
12) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Επιλογι οφειλζτθ.

Περιγραφι

Επιλογι οφειλζτθ, κατά τθν κρίςθ του
αρμόδιου για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ Ρροϊςταμζνου Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικοφ
Κζντρου /Ε.Μ.ΕΙΣ, Κ.Ε.ΟΦ. με περαιτζρω
δυνατότθτα εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ των
Δ.Ο.Υ. και ςτον Ρροϊςτάμενο του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Ελεγκτικϊν
Κζντρων, κατά περίπτωςθ, κατόπιν
προτεραιοποίθςθσ με κριτιρια το φψοσ
και τθν παλαιότθτα τθσ οφειλισ, τθ
φορολογικι ςυμπεριφορά, τθ διακοπι τθσ
παραγραφισ, κ.λπ. ι με κριτιρια που
τίκενται από τθ Διοίκθςθ
(όπωσ, ενδεικτικά, διαςταυρϊςεισ
οφειλετϊν, κ.λπ.).

Αρμόδια Μονάδα

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ.
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
ΣυποΗλεΕγγράφου
Ζντυπθ
ποιθκτρονικι
/Αρχείου
μζνο

-

-

-

-

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

15 λεπτά.

-
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2.

Εντοπιςμόσ
απαιτιςεων του
οφειλζτθ ςτα χζρια
τρίτων.

Ζρευνα, για τον εντοπιςμό χρθματικϊν,
κυρίωσ, απαιτιςεων του οφειλζτθ (μιςκό,
ςφνταξθ, ενοίκιο, απαιτιςεισ από τρίτουσ,
κ.λπ.) για τθν επιβολι κατάςχεςθσ ςτα
χζρια του τρίτου, του ποςοφ που οφείλει
ςτον οφειλζτθ του Δθμοςίου, μζςω των:
TAXIS, Συςτιματοσ Μθτρϊου Τραπεηικϊν
Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν
Ρλθρωμϊν (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Ρ.) (άρκρο 62
του ν. 4170/2013 - Αϋ 163) ι άλλων πθγϊν
πλθροφόρθςθσ.

3.

Δθμιουργία μθ
θλεκτρονικοφ
καταςχετθρίου (ΚΧΤ)
ςτα χζρια τρίτου ςτο
TAXIS, κατά τα
οριηόμενα ςτα άρκρα
30 και 30Α του ν.δ.
356/1974 ι
δθμιουργία
θλεκτρονικοφ
Καταςχετθρίου (KΧΤ)
ςτα χζρια πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων,
ςφμφωνα με το
άρκρο 30 Β του ίδιου
νομοκετικοφ

Δθμιουργία μθ θλεκτρονικοφ
καταςχετθρίου (KΧΤ) ςτα χζρια τρίτων,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1
του άρκρου 30 του ν.δ. 356/1974 και ςτα
χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ωσ τρίτων,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
30Α ι δθμιουργία θλεκτρονικοφ
Καταςχετθρίου ςτα χζρια πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 30 Β
του ίδιου νομοκετικοφ διατάγματοσ από
τθν εφαρμογι του TAXIS του Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ,
ακολουκϊντασ τθ διαδρομι:
"ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΙΑ
ΤΙΤΩΝ"/ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν

-

-

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
του αρμόδιου
Τμιματοσ.

Εφαρμογι
Δικα-ςτικοφ
TAXIS.

Σχζδιο
καταςχετθρίου.

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

30 λεπτά.

1

NAI

15 λεπτά,
ο χρόνοσ
διαφοροποιείται ςε 20
λεπτά,
αν γίνει
και
διαβιβαςτικό.

2
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διατάγματοσ.

4.

Μθ θλεκτρονικό
Καταςχετιριο (ΚΧΤ):
Εκτφπωςθ, ζγκριςθ
και υπογραφι.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΘΣ ΕΙΣ ΧΕΙΑΣ ΤΙΤΟΥ,
αντίςτοιχα, με ειςαγωγι των ςτοιχείων
του οφειλζτθ/οφειλετϊν (μαηικό
καταςχετιριο ςτα χζρια πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων) και του τρίτου, ειςαγωγι των
λθξιπρόκεςμων ατομικϊν οφειλϊν και
των χρεϊν ςυνυποχρζωςθσ ι
ςυνυπευκυνότθτασ του οφειλζτθ ςτον
πίνακα χρεϊν, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτο
ποςοςτό ςυνυπευκυνότθτασ,
αποκικευςθ και απόδοςθ αρικμοφ
ειδικοφ βιβλίου καταςχετθρίου ςτα χζρια
τρίτων, Ρρωτοκόλλθςθ εγγράφου με
πάτθμα πλικτρου F3.
Στθν περίπτωςθ που ο τρίτοσ ζχει
κατοικία ι ζδρα εκτόσ του Νομοφ, ςτον
οποίο εδρεφει θ εκδοφςα το
Καταςχετιριο (ΚΧΤ) Φορολογικι Υπθρεςία
( Ε.Μ.ΕΙΣ. , Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν
Αττικισ (Κ.Ε.ΟΦ), ςυντάςςεται
διαβιβαςτικό ζγγραφο για τθ διαβίβαςθ
του μθ θλεκτρονικοφ καταςχετθρίου ςτθν
αρμόδια Φορολογικι Υπθρεςία για τθν
επίδοςι του με υπάλλθλο αυτισ ι με
δικαςτικό επιμελθτι, το οποίο
υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Υπθρεςίασ που εξζδωςε το καταςχετιριο.

Ανάκτθςθ του αρικμοφ ειδικοφ βιβλίου
του μθ θλεκτρονικοφ ΚΧΤ, εκτφπωςθ, εισ
διπλοφν, για ζγκριςθ και προςυπογραφι
από τον Ρροϊςτάμενο του, κατά
περίπτωςθ, αρμόδιου Τμιματοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ, των Ελεγκτικϊν Κζντρων,
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ, και των
Ρροϊςταμζνων Διεφκυνςθσ των
Υπθρεςιϊν αυτϊν.

και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι

-

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Υπθρεςίασ

Σχζδιο
καταςχετθρίου.

NAI

NAI

NAI

15 λεπτά,
ο χρόνοσ
διαφοροποιείται ςε 20
λεπτά, αν
γίνει και
διαβιβαςτικό.

2 και 3
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γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

5.

Θλεκτρονικό
Καταςχετιριο (ΚΧΤ):
Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου ςε
θλεκτρονικό ΚΧΤ.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου
εξερχόμενου εγγράφου ςε θλεκτρονικό
Καταςχετιριο (ΚΧΤ), με πάτθμα του
πλικτρου F3.

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

-

Kατά
περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ
των Δ.Ο.Υ Αϋ
τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ
Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. ,
γ) Τμιματα τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) ΒϋΕπιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ
Μεγάλων
Οφειλϊν και
Στοχευμζνων
Δράςεων
Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) ΓϋΕπιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ
Οφειλϊν
Ειδικϊν

Κατάςχετιριο.

NAI

NAI

NAI

1 λεπτό.

3
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Κατθγοριϊν
Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ
Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων
Είςπραξθσ ι
γγ) ΔϋΕπιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ
Μεγάλων
Οφειλϊν και
Στοχευμζνων
Ενεργειϊν
Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

6.

Θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Ζγκριςθ από τον
Ρροϊςτάμενο, κατά
περίπτωςθ, τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι
του Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ. και
αποςτολι αυτοφ.

Ζγκριςθ του θλεκτρονικοφ
καταςχετθρίου, μζςω τθσ εφαρμογισ του
TAXIS και αποςτολι αυτοφ, ςφμφωνα με
το άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ 1257/04-12-2013
(Βϋ3099) απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν.

Κατά περίπτωςθ,
ο Ρροϊςτάμενοσ των ωσ άνω
Υπθρεςιϊν .
(Σφμφωνα με τθν περ. 79 του
άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
απόφαςθσ του Διοικθτι,
επιτρζπεται θ περαιτζρω
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ από
τον αρμόδιο Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικοφ
Κζντρου ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Υποδιεφκυνςθσ των Δ.Ο.Υ. και
ςτον Ρροϊςτάμενο του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Ελεγκτικϊν
Κζντρων και )
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

7.

Καταχϊρθςθ
καταςχετθρίου ςτθ
βάςθ δεδομζνων
ACCESS τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
(το βιμα τθρείται
μόνο ςτθν Ε.Μ.ΕΙΣ.).

Καταχϊρθςθ ςτοιχείων του
καταςχετθρίου ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ
ACCESS τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ.
(το βιμα τθρείται μόνο ςτθν Ε.Μ.ΕΙΣ.)

Τμιματα: Βϋ, Γϋ και Δϋ τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.

-

Τρίτοσ,
πιςτωτικά
ιδρφματα.

-

-

NAI

NAI

1 ϊρα.

5

-

-

Βάςθ δεδομζνων τθσ
ACCESS.

-

NAI

NAI

1 λεπτό.

4 και 5
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8.

9.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Ανάκεςθ του ΚΧΤ ςε
υπάλλθλο ι
δικαςτικό επιμελθτι
για τθν επίδοςι του.
Ραραλαβι προσ
επίδοςθ.

Ανάκεςθ ςε υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ ι ςε
ςυνεργαηόμενο με τθ Φορολογικι Αρχι
δικαςτικό επιμελθτι για τθν επίδοςθ του
καταςχετθρίου ςτον τρίτο. Καταχϊρθςθ
των ςτοιχείων του οριηόμενου υπαλλιλου
ι του δικαςτικοφ επιμελθτι ςτο ςχετικό
πεδίο του ΚΧΤ, καταχϊρθςθ ςτθν
εκτφπωςθ παραλαβισ του ΚΧΤ τθσ
θμερομθνίασ παραλαβισ προσ επίδοςθ.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Επίδοςι του ςτον
τρίτο με ςφνταξθ
αποδεικτικοφ
επίδοςθσ.

Επίδοςθ μθ θλεκτρονικοφ ΚΧΤ ςτον τρίτο.
Σφνταξθ αποδεικτικοφ επίδοςθσ.
Ο οριηόμενοσ υπάλλθλοσ ι ο δικαςτικόσ
επιμελθτισ επιςτρζφει αντίγραφο του
αποδεικτικοφ επίδοςθσ ςτθν εκδοφςα το
ΚΧΤ αρμόδια Φορολογικι Υπθρεςία ι
αυτό αποςτζλλεται ταχυδρομικά.
Ανάκτθςθ του με αφξοντα αρικμό (α/α)
καταςχετθρίου και καταχϊρθςθ τθσ
θμερομθνίασ επίδοςθσ.

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν

Δικαςτικόσ Επιμελθτισ.

Δικαςτικόσ
Επιμελθτισ.

-

-

-

-

1 λεπτό.

4

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

8
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10.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Επιςτροφι του ΚΧΤ
ςτθν Υπθρεςία ςτθν
περίπτωςθ μθ
εντοπιςμοφ του
τρίτου.

Στθν περίπτωςθ μθ εντοπιςμοφ του τρίτου
ςτθ δοκείςα διεφκυνςθ/ ζδρα,
ςυντάςςεται το ςχετικό αποδεικτικό. Το
ΚΧΤ επιςτρζφεται ςτθν εκδοφςα το
καταςχετιριο αρμόδια Φορολογικι Αρχι
και καταχωρείται ςτο πεδίο των
παρατθριςεων του ΚΧΤ ο λόγοσ που δεν
επιδόκθκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το
αποδεικτικό επίδοςθσ, τίκεται ςτον
φάκελο που τθρείται ςτο αρμόδιο Τμιμα,
είτε με αφξοντα αρικμό (α/α)
καταςχετθρίου ανά ζτοσ, είτε με
αλφαβθτικι ςειρά οφειλζτθ.

και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Τμιμα Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

-

-

Ζκκεςθ
επίδοςθσ.

-

NAI

NAI

1 θμζρα.

9
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11.

12.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Ραραλαβι διλωςθσ
τρίτου. Καταχϊρθςθ
ςτο TAXIS.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Αξιολόγθςθ
περιεχομζνου
διλωςθσ τρίτου.

Ο τρίτοσ, εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν από τθν
επίδοςθ του καταςχετθρίου (8 εργάςιμων
θμερϊν για τισ τράπεηεσ), είτε, υποβάλλει
εγγράφωσ διλωςθ δια αναφοράσ που
επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ που εξζδωςε
το καταςχετιριο, είτε προβαίνει ςε
προφορικι διλωςθ ενϊπιον του
Ειρθνοδίκθ τθσ κατοικίασ ι διαμονισ του,
ο οποίοσ ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ που
αποςτζλλει ταχυδρομικά ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία. Ανάκτθςθ του αφξοντα
αρικμοφ (α/α ) καταςχετθρίου και
καταχϊρθςθ του περιεχομζνου τθσ
ανωτζρω ζκκεςθσ (θμερομθνία διλωςθσ,
ςε κετικι διλωςθ /ποςόν κατάςχεςθσ
προσ απόδοςθ, αρνθτικι, κ.λπ.) .

Αξιολόγθςθ του περιεχομζνου τθσ
διλωςθσ τρίτου.
Εξετάηεται θ ειλικρίνεια και αξιολογείται θ
ςκοπιμότθτα άςκθςθσ ανακοπισ κατά
αυτισ.
Σε καταφατικι περίπτωςθ, κατακζτει το
Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.)
ανακοπι, θ οποία αποτελεί ξεχωριςτι
διαδικαςία.

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν

-

-

Διλωςθ
τρίτου.

NAI

-

NAI

15 θμζρεσ,
λόγω του
απαραίτθτου
χρονικοφ
διαςτιματοσ εκ του
νόμου (8
θμζρεσ)
και του
χρόνου
αποςτολισ από το
Ειρθνοδικείο.

-

-

-

-

-

ΝΑΙ

30 λεπτά.

9

11
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και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

12α

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Διαβίβαςθ
επικυρωμζνου
φωτοαντιγράφου του
ΚΧΤ, του
αποδεικτικοφ
επίδοςθσ και τθσ
διλωςθσ τρίτου ςτο
Νομικό Συμβοφλιο
του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.)

12β.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Αξιολόγθςθ
περιεχομζνου
διλωςθσ τρίτου ωσ
ανειλικρινοφσ

13.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Βεβαίωςθ οφειλισ,
ςε περίπτωςθ που
δεν υποβλθκεί
διλωςθ ι
υποβλθκεί
εκπρόκεςμθ διλωςθ
ι χωρίσ τθν τιρθςθ
του απαιτοφμενου
τφπου ι βεβαίωςθ
του καταςχεκζντοσ
ποςοφ, ςε περίπτωςθ
μθ απόδοςισ του
από τον τρίτο.

Διαβιβάηεται με ζγγραφο υπογεγραμμζνο
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.)
επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ΚΧΤ,
του αποδεικτικοφ επίδοςθσ, τθσ διλωςθσ
τρίτου, προκειμζνου αυτό να αποφαςίςει
αν ςυντρζχουν λόγοι άςκθςθσ ανακοπισ.
Σε περίπτωςθ αξιολόγθςθσ του
περιεχομζνου τθσ διλωςθσ τρίτου ωσ
ανειλικρινοφσ, κατακζτει το Ν.Σ.Κ.
ανακοπι, θ οποία κα περιγραφεί ςτθν
διαδικαςία καταγραφισ ενδίκων
βοθκθμάτων.
Στθν περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί
διλωςθ ι υποβλθκεί εκπρόκεςμθ
διλωςθ ι χωρίσ τθν τιρθςθ του
απαιτοφμενου τφπου, ο τρίτοσ λογίηεται
ωσ οφειλζτθσ του ποςοφ για το οποίο
επιβλικθκε θ κατάςχεςθ. Θ οφειλι
βεβαιϊνεται ςε βάροσ του τρίτου,
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται
ςτθν αρικ. 1013971/892/0016/ΡΟΛ
1138/07-12-2006 εγκφκλιο του
Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων.
χόλιο: Μετά τθν τροποποίθςθ του
άρκρου 33 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) με
τθ διάταξθ του άρκρου 76 του Ν.

-

Νομικό
Συμβοφλιο του
Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).

-

-

-

-

5 θμζρεσ,
ταχυδρομικά.
1 θμζρα,
με
υπάλλθλο
τθσ
Υπθρεςίασ

-

Νομικό
Συμβοφλιο του
Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

12α

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν

-

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

9 και 11.

Κατά περίπτωςθ,
ο Ρροϊςτάμενοσ, των ωσ άνω
Υπθρεςιϊν.
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4607/2019 (ΦΕΚ Αϋ65/24-4-2019) και τθν
επικείμενθ ζκδοςθ απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ για τθν οποία κα
ακολουκιςει ςχετικι ενθμζρωςθ , το
κείμενο τθσ αϋ παραγράφου του παρόντοσ
βιματοσ κα αντικαταςτακεί ωσ εξισ:
Στθν περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί
διλωςθ ι υποβλθκεί εκπρόκεςμθ
διλωςθ ι χωρίσ τθν τιρθςθ του
προβλεπόμενου τφπου, ο τρίτοσ
κακίςταται οφειλζτθσ του Δθμοςίου για
ότι οφείλει ι μζλλεται να οφείλει ςτον
κακ οφ θ κατάςχεςθ, εφόςον αυτό
προκφπτει από τα εκάςτοτε πρόςφορα
διακζςιμα θλεκτρονικά μζςα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ, άλλωσ για το
ςφνολο τθσ απαίτθςθσ για τθν οποία
επιβλικθκε θ κατάςχεςθ. Σε κάκε
περίπτωςθ ο τρίτοσ δφναται να αποδείξει
ςτον αρμόδιο για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου ότι δεν οφείλει ςτον
κακ οφ θ κατάςχεςθ ι ότι θ οφειλι του
είναι μικρότερθ από τθν απαίτθςθ του
Δθμοςίου οπότε απαλλάςςεται ι
ευκφνεται μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ
του κατά περίπτωςθ. Τα ανωτζρω ιςχφουν
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ με τθν οποία κα
κακοριςκοφν θ διαδικαςία ,τα αρμόδια
όργανα και κάκε άλλθ αναγκαία
λεπτομζρεια για τθν απόδειξθ από τον
τρίτο προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ τθσ
φπαρξθσ ι μθ ζννομθσ ςχζςθσ με τον
οφειλζτθ του Δθμοςίου κατά τον χρόνο
επιβολισ τθσ κατάςχεςθσ κακϊσ και του
φψουσ τθσ οφειλισ του, ι ζκδοςθ τθσ
οποίασ εκκρεμεί.

14.

Μθ θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Ραρακολοφκθςθ για
τθν άμεςθ απόδοςθ
τθσ καταςχεκείςασ
απαίτθςθσ.

Ραρακολοφκθςθ για τθν άμεςθ απόδοςθ
τθσ καταςχεκείςασ απαίτθςθσ, βάςει τθσ
κετικισ διλωςθσ του τρίτου μζςω
κατάκεςθσ αυτοφ ςε τραπεηικό ίδρυμα με
αναφορά τθσ Ταυτότθτασ Οφειλισ
Καταςχετθρίου (ΤΟΚ).

και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:

12
-

-

-

-

-

-

1 λεπτό.
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15.

Θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Θλεκτρονικι λιψθ
διλωςθσ τρίτου.

Ραραλαμβάνεται θλεκτρονικά και
εκτυπϊνεται θ διλωςθ τρίτου επί
θλεκτρονικοφ ΚΧΤ. Καταχϊριςθ του
περιεχομζνου τθσ ςτο ςχετικό πεδίο
TAXIS.
Στθν περίπτωςθ μθ υποβολισ διλωςθσ ι
υποβολισ εκπρόκεςμθσ διλωςθσ
ακολουκείται θ διαδικαςία που
περιγράφεται ςτο βιμα 13.

αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:

-

-

Διλωςθ
Τρίτου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8 θμζρεσ.

6
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16.

Θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Αξιολόγθςθ διλωςθσ
τρίτου.

Αξιολόγθςθ περιεχομζνου διλωςθσ
τρίτου.
Επί ανειλικρινοφσ διλωςθσ τθρείται θ
διαδικαςία των βθμάτων 12-12β.

17.

Θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Βεβαίωςθ οφειλισ,
ςε περίπτωςθ που
δεν υποβλθκεί
διλωςθ ι υποβλθκεί
εκπρόκεςμθ
διλωςθ ι βεβαίωςθ
του
καταςχεκζντοσ
ποςοφ, ςε

Στθν περίπτωςθ που δεν αποδοκεί το
καταςχεκζν ςτα χζρια του τρίτου, ποςόν,
εντόσ των οριηόμενων από τον νόμο
προκεςμιϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ
που δεν υποβλθκεί διλωςθ ι υποβλθκεί
διλωςθ εκπροκζςμωσ ι παρατφπωσ
διενεργείται βεβαίωςθ του ποςοφ ςε
βάροσ του τρίτου, βάςει τθσ διαδικαςίασ
που ορίηεται ςτθν αρικ. 1013971/
892/0016/ΡΟΛ 1138/07-12-2006 εγκφκλιο

αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων

-

-

-

-

-

-

30 λεπτά.

15

-

-

-

-

-

-

1 ϊρα.

15
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18.

περίπτωςθ μθ
απόδοςισ του από
τον τρίτο.

του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν.

Θλεκτρονικό ΚΧΤ:
Ραρακολοφκθςθ για
τθν άμεςθ απόδοςθ
τθσ καταςχεκείςασ
απαίτθςθσ.

Θ απόδοςθ του καταςχεκζντοσ ποςοφ,
βάςει τθσ κετικισ διλωςθσ του τρίτου επί
θλεκτρονικϊν καταςχετθρίων διενεργείται
μζςω του διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με
αναφορά ςτθ μοναδικι ταυτότθτα
οφειλισ καταςχετθρίου (ΤΟΚ).
Θ απόδοςθ διενεργείται εντόσ δζκα (10)
εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτο
λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που
τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε
ςτθν Υπθρεςία που επζβαλε τθν
κατάςχεςθ.

Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ.
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,

-

-

-

-

-

-

1 λεπτό.

15
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ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν
άλλων Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
φνολο Χρόνου

11 - 20 θμζρεσ, κατά
προςζγγιςθ.
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3.7 Ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ (κινθτϊν/ακινιτων)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) - Διεφκυνςθ Ειςπράξεων
και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ), Ελεγκτικά Κζντρα
[Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.)+, Επιχειρθςιακι
Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.). Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.)
Αττικισ

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ (κινθτϊν/ακινιτων).

ΚΟΠΟ:

Μεγιςτοποίθςθ είςπραξθσ των οφειλϊν του Δθμοςίου. Διακοπι τθσ
παραγραφισ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ πλθροφόρθςθ τρίτων για τθν επικείμενθ εκποίθςθ περιουςιακϊν
ςτοιχείων του οφειλζτθ, προκειμζνου να υπερκεματίςουν, ϊςτε να
ικανοποιθκοφν ςτο μζγιςτο οι χρθματικζσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου,
κακϊσ και θ παροχι δυνατότθτασ ςτον κακϋ οφ θ εκτζλεςθ οφειλζτθ,
είτε να αμυνκεί, είτε να εξοφλιςει τθν οφειλι του πριν τθν
κατακφρωςθ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Φορολογικισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΜΕ.ΕΡ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Ε.Μ.ΕΙΣ.), ςτον οποίο ανικει θ επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ του Δθμοςίου οφείλει να εκδϊςει πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ
εντόσ ςυγκεκριμζνου χρόνου.
Ειδικότερα, ο ανωτζρω Ρροϊςτάμενοσ, μετά τθν παρζλευςθ
τουλάχιςτον δζκα πζντε (15 ) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ κινθτϊν ι
μετά τθν παρζλευςθ ςαράντα (40) θμερϊν και το αργότερο ςε
τζςςερισ (4) μινεσ από τθν επιβολι κατάςχεςθσ επί ακινιτων - εκτόσ αν
ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ, ο οποίοσ πρζπει να αναφζρεται ςε ςχετικι
αιτιολογθμζνθ ζκκεςι του - ορίηει θμερομθνία πλειςτθριαςμοφ, το
αργότερο ςε πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ ακινιτου, προκειμζνου: τα ςτοιχεία

I. Νομοκετικζσ Διατάξεισ και Προεδρικά Διατάγματα
1) Ραρ. 8 του άρκρου 8 του ν. 4224/2013 (Αϋ288) «Κυβερνθτικό Συμβοφλιο Διαχείριςθσ
Ιδιωτικοφ Χρζουσ Ελλθνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ρεριουςίασ του
Δθμοςίου και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ",
2) ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
3) άρκρα 404, 405 του ν. 4512/2018 (Αϋ5) «υκμίςεισ για τθν εφαρμογι των
Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Ρροςαρμογισ και
άλλεσ διατάξεισ»,
4) άρκρα 10,19-21, 36, 39, 40, 41-43, 75 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ90) «Ρερί Κϊδικοσ
Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων»,
5) άρκρα 959, 998, 1001, 100 1A του π.δ. 503/1985 (Αϋ182) «Κϊδικασ Ρολιτικισ
Δικονομίασ»,
6) άρκρα 139-144 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Αϋ6) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και των Τοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων
αυτϊν», όπωσ ιςχφει και
7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) όπωσ ιςχφει.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

ΙΙ. Αποφάςεισ
Α. Αποφάςεισ – ΡΟΛ του /τθσ Γενικοφ/κισ Γραμματζα/τζωσ Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Οικονομικϊν
α) ΡΟΛ 1280/30-12-2013 (Βϋ3399) «Κακοριςμόσ τφπου και περιεχομζνου τθσ ατομικισ
ειδοποίθςθσ καταβολισ - υπερθμερίασ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 47 του Ν.
4174/2013 και 7 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπωσ ιςχφουν»,
β) ΡΟΛ 1125/16-04-2014 (Βϋ1171) «Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν εφαρμογισ των
διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Ν. 4174/2013(Αϋ170), για τθν
θλεκτρονικι κοινοποίθςθ πράξεων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ»,
γ) ΡΟΛ 1210/22-09-2014 «Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ δυνατότθτασ
θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ περιλιψεων προγραμμάτων».
Β. Απόφαςθ - ΡΟΛ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)
ΡΟΛ 1011/18-01-2018 (Βϋ63) «Τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ εμπορικισ αξίασ του ακινιτου
που κατάςχεται ι εκπλειςτθριάηεται ςφμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974),
κακοριςμόσ του αρμόδιου οργάνου προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ αυτισ, τθσ αμοιβισ και
του τρόπου πλθρωμισ αυτοφ κακϊσ και κάκε άλλου ειδικότερου κζματοσ».
Γ. Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
α) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
β) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/04-08-2017 (Βϋ2743) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
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του προγράμματοσ (περιγραφι πλειςτθριαηόμενου κινθτοφ/ακινιτου,
θ εκτίμθςθ δικαςτικοφ επιμελι/πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι του
Υπουργείου Οικονομικϊν, ο χρόνοσ και ο τόποσ πλειςτθριαςμοφ, τα
βάρθ του ακινιτου, θ τιμι αϋ προςφοράσ και οι όροι διενζργειασ του
πλειςτθριαςμοφ με θλεκτρονικά μζςα) να περιζλκουν ςε γνϊςθ κάκε
ενδιαφερομζνου ι δανειςτι, ϊςτε μετά τθν κατακφρωςθ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτον τελευταίο υπερκεματιςτι και τθ διανομι
του επιτευχκζντοσ πλειςτθριάςματοσ, να ικανοποιθκοφν
οι
χρθματικζσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, για τισ οποίεσ επιςπεφςκθκε ο
πλειςτθριαςμόσ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

16.789 προγράμματα πλειςτθριαςμοφ εκδόκθκαν το ζτοσ 2017.

εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
ΙΙΙ. Εγκφκλιοι
Α. Εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) και του
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ. Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν
α) του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)
αα) ΡΟΛ 1017/01-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΤ1Κ46ΜΡ3Η-75Τ) «Κοινοποίθςθ των διατάξεων των
άρκρων 404 και 405 (τροποποιιςεισ διατάξεων του ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ) κακϊσ και
των άρκρων 176,177,207 και 208 (τροποποιιςεισ διατάξεων του ΚΡολΔ και του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα) του ν. 451/2018 (ΦΕΚ Αϋ5/17-1-2018) και ςυναφι κζματα»,
ββ) ΡΟΛ 1041/20-03-2017 (ΑΔΑ:6ΛΨΙΘ-3Ο) «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του ογδόου
άρκρου του άρκρου 1 του ν. 4335/2015 (Αϋ87/2015), με το οποίο τροποποιικθκε το
όγδοο βιβλίο Αναγκαςτικι Εκτζλεςθ (άρκρα 904 ζωσ 1054) του Κϊδικα Ρολιτικισ
Δικονομίασ (π.δ.503/1985)»,
β) του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν
αα) ΡΟΛ 1115/23-05-2013 (ΑΔΑ:BEN8H-NΣ9) «α) Διεφρυνςθ προνομιακισ κατάταξθσ
των απαιτιςεων του Δθμοςίου από Φ.Ρ.Α. επί πλειςτθριαςμοφ ι πτωχευτικισ
εκκακάριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων οφειλετϊν του και β) άμεςθ εκτζλεςθ πίνακα
κατάταξθσ δανειςτϊν ωσ προσ τισ καταταγείςεσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου μετά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρκρου 33 του Ν. 4141/2013 (Α
81’)»,
ββ) ΡΟΛ 1154/12-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ40Θ-2ΕΟ) «Συςτθματικι παρουςίαςθ των
διατάξεων περί παραγραφισ απαιτιςεων του Δθμοςίου των Ν. 4270/2014,
Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοκετθμάτων».
Β. Εγκφκλιοι του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και του
Υπουργοφ Οικονομικϊν.
α) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
αα) ΡΟΛ 1249/01-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΗΓΘ-ΦΜ) «Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν
τιρθςθ νομότυπων διαδικαςιϊν κοινοποίθςθσ: α) των πράξεων προςδιοριςμοφ
φόρου και των λοιπϊν εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικαςιϊν
ελζγχου, β) τθσ ατομικισ ειδοποίθςθσ καταβολισ οφειλισ-υπερθμερίασ των άρκρων
47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974,(Κ.Ε.Δ.Ε.) , γ) τθσ ατομικισ ειδοποίθςθσ
του άρκρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)»,
ββ) ΡΟΛ.1029/23-01-2015 (ΑΔΑ:7Γ5ΤΘ-Θ9Ψ) «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ.1249/2014
Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν τιρθςθ νομότυπων διαδικαςιϊν κοινοποίθςθσ: α) των
πράξεων προςδιοριςμοφ φόρου και των λοιπϊν εγγράφων και πράξεων που άπτονται
των διαδικαςιϊν ελζγχου, β) τθσ ατομικισ ειδοποίθςθσ καταβολισ οφειλισυπερθμερίασ των άρκρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974, γ) τθσ ατομικισ
ειδοποίθςθσ του άρκρου 4 του ν.δ. 356/1974».
β) του Υπουργοφ Οικονομικϊν
ΡΟΛ 1055/12-05-2010 (Β4Γ1Θ-ΓΓΘ) «Οδθγίεσ εφαρμογισ διατάξεων του Ν.3842/2010
ςχετικά με κζματα είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων».
IV. χετικά ζγγραφα:
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αρικ. ΔΘΛΕΔ Β 0039437 ΕΞ 2014/03-10-2014 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(e-εφαρμογζσ)
«Τροποποιιςεισ
προγραμμάτων και οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι δθμοςίευςθ περιλιψεων
προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ που επιςπεφδονται από το Δθμόςιο».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Επιλογι οφειλζτθ/
φακζλου
κατάςχεςθσ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ Ρροϊςτάμενοσ Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου
(ΚΕ.ΜΕ.ΕΡ.,Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
ι του Κζντρου Είςπραξθσ Οφειλϊν
(Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ επιλζγει είτε από μόνοσ
του, είτε κατόπιν ειςιγθςθσ του
Ρροϊςταμζνου του αρμόδιου Τμιματοσ
για το Δικαςτικό και τθ Νομικι
Υποςτιριξθ, οφειλζτθ/φάκελο
κατάςχεςθσ για τθν ζκδοςθ
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ:
α) επί κατάςχεςθσ κινθτϊν, μετά τθν
παρζλευςθ τουλάχιςτον, δζκα πζντε (15)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επιβολι
τθσ κατάςχεςθσ και
β) επί κατάςχεςθσ ακινιτου, μετά τθν
παρζλευςθ ςαράντα (40), θμερολογιακϊν,
θμερϊν ι το αργότερο ςε τζςςερισ (4)
μινεσ από τθν επιβολι τθσ κατάςχεςθσ
ςτο ακίνθτο περιουςιακό ςτοιχείο του
οφειλζτθ. Θ ανωτζρω προκεςμία δεν
τθρείται, εφόςον υφίςταται ςπουδαίοσ
λόγοσ (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνθτο
που αποτελεί τθν κφρια και μοναδικι
κατοικία του οφειλζτθ, θ οποία καλφπτει
τισ ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ, θ αξία
τθσ οποίασ δεν απζχει ςθμαντικά από τα
όρια που τίκενται κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ για τθν απαλλαγι του Φόρου
Μεταβίβαςθσ Ακινιτων - Φ.Μ.Α., ωσ
πρϊτθσ κατοικίασ), ο οποίοσ κα πρζπει να
μνθμονεφεται ςε ςχετικι ζκκεςθ του
επιςπεφδοντοσ τον πλειςτθριαςμό
Ρροϊςταμζνου.

Αρμόδια Μονάδα

Ο αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ
είςπραξθσ τθσ οφειλισ Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ Κζντρου
(ΚΕ.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του Κζντρου Είςπραξθσ
Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ και ο
Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου
Τμιματοσ,
κατά περίπτωςθ:
α) Τμιματοσ Βϋ- Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. ,
Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Δικαςτικοφ
και Νομικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμθμάτων τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλι-πτεσ
των αποτελεςμάτων

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Φάκελοσ
κατάςχεςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

10
λεπτά.

-
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2.

Σφνταξθ αίτθςθσ
προσ το αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο για τθ
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν ακινιτου/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

3.

Υπογραφι τθσ
αίτθςθσ για τθ
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων από
τον Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ
Φορολογικισ
Υπθρεςίασ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Ο οριηόμενοσ υπάλλθλοσ του αρμόδιου
Τμιματοσ για το Δικαςτικό και τθν Νομικι
Υποςτιριξθ ςυντάςςει και
προςυπογράφει τθν αίτθςθ προσ το
αρμόδιο Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό Γραφείο, του τόπου που
βρίςκεται το ακίνθτο που καταςχζκθκε, με
τθν οποία ηθτείται θ χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ βαρϊν/ πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν εγγραφϊν αντικειμζνου
εγγραπτζων δικαιωμάτων του ακινιτου, θ
οποία προςυπογράφεται και από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ και τθσ
Υποδιεφκυνςθσ, όπου προβλζπεται.
Θ Αίτθςθ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν εκτυπϊνεται και από το πεδίο του
ανωτζρω Τμιματοσ, μετά τθ δθμιουργία
του α/α προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ
ακινιτου και προωκείται για υπογραφι
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ επιςπεφδουςασ τον
πλειςτθριαςμό Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/ πιςτοποιθτικοφ κτθματολογικϊν
εγγραφϊν αντικειμζνου εγγραπτζων
δικαιωμάτων, υπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ, κατά περίπτωςθ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Ο αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ
είςπραξθσ τθσ οφειλισ Ρροϊςτάμενοσ.
Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικοφ Κζντρου,
(Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ.,
ΚΕΟΦ Αττικισ).

-

-

Υποκθκοφυλακείο
/Κτθματολογικό
Γραφείο.

Αίτθςθ για
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

1

Υποκθκοφυλα-κείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο.

Αίτθςθ για τθ
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

2
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4.

5.

Ρρωτοκόλλθςθ και
αποςτολι τθσ
αίτθςθσ για τθ
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Αποδίδεται αρικμόσ και θμερομθνία
πρωτοκόλλου ςτθν αίτθςθ για τθ
χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ βαρϊν/ αίτθςθ
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ κτθματολογικϊν
εγγραφϊν αντικειμζνου εγγραπτζων
δικαιωμάτων, οι οποίεσ αποςτζλλονται με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό Γραφείο.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

Ζκδοςθ ειδοποίθςθσ
καταβολισ οφειλισ/
υπερθμερίασ του
άρκρου 47 του ν.
4174/2013 για τθν
είςπραξθ οφειλϊν,
των οποίων ο
εκτελεςτόσ ι ο
νόμιμοσ τίτλοσ
αποκτικθκε από 1-12014 και εφεξισ.
(Για οφειλζσ
βεβαιωμζνεσ μζχρι
31-12-2013
εκδίδεται θ
ειδοποίθςθ Δ1,
βάςει του άρκρου 7
του ν.δ. 356/1974)
Εφαρμογι βιματοσ
επί κινθτϊν/
ακινιτων.

Θ ειδοποίθςθ καταβολισ οφειλισ –
υπερθμερίασ του άρκρου 47 του ν.
4174/2013
α) ςυντάςςεται από τον υπάλλθλο του
αρμόδιου Τμιματοσ για το Δικαςτικό και
τθ Νομικι Υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ, κατά περίπτωςθ,
ακολουκϊντασ τθ διαδρομι
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ/Λοιπζσ
διαδικαςίεσ/Eιδοποιιςεισ/Τφποσ
ειδοποίθςθσ/Διαχείριςθ ειδοποιιςεων
καταβολισ υπερθμερίασ, ειςάγοντασ ωσ
περιεχόμενο αυτισ κατϋ ελάχιςτον τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ.
1280/31-12-2013 ςτοιχεία.
Ενδεικτικά αναφζρονται: Α.Φ.Μ.
οφειλζτθ, θμερομθνία ζκδοςθσ πίνακα
χρεϊν λθξιπρόκεςμων και μθ (ατομικϊν
και ςυνυπευκυνότθτασ ι ςυνυποχρζωςθσ
με ιδιαίτερθ προςοχι ςτο ποςοςτό
ςυνυπευκυνότθτασ ι ςυνυποχρζωςθσ, με
εξαίρεςθ χρζθ για τα οποία ιςχφει
δικαςτικι ι νόμιμθ αναςτολι πλθρωμισ),
το είδοσ τθσ κοινοποίθςθσ (ςε περίπτωςθ
κοινοποίθςθσ με δικαςτικό επιμελθτι με
ειςαγωγι του Α.Φ.Μ. του). Αποκικευςθ
και απόδοςθ αφξοντα αρικμοφ (α/α)
ειδοποίθςθσ καταβολισ οφειλισ υπερθμερίασ, με πίεςθ του πλικτρου F2.
Ανάκτθςθ του α/α ειδοποίθςθσ με πίεςθ
του πλικτρου F4, απόδοςθ πρωτοκόλλου
με πίεςθ του πλικτρου F3. Τα

Κατά περίπτωςθ:
α)Τμιμα Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋτάξεωσ
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.ι
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

-

-

Αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο/
Κτθματολογικό
Γραφείο.

Αίτθςθ για τθ
χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ
βαρϊν/
πιςτοποιθτικοφ
κτθματολογικϊν
εγγραφϊν
αντικειμζνου
εγγραπτζων
δικαιωμάτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

2 και 3

-

Ειδοποίθςθ
καταβολισ
οφειλισ/
υπερθμερίασ/
ειδοποίθςθ προ
προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ.

NAI

NAI

NAI

15
λεπτά.

1
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προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ανωτζρω
ΡΟΛ ςτοιχεία μποροφν να αποτυπωκοφν
και ςε ζγγραφο word.
β) προςυπογράφεται από τθ διοικθτικι
ιεραρχία, κατά περίπτωςθ
γ) υπογράφεται από τον αρμόδιο για τθν
επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικοφ Κζντρου ι
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωςθ ι ςε
περίπτωςθ που ζχει παραςχεκεί
περαιτζρω εξουςιοδότθςθ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ των
Δ.Ο.Υ. και από τον Ρροϊςτάμενο του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ των Ελεγκτικϊν
Κζντρων.
Θ ειδοποίθςθ Δ1 δθμιουργείται και
εκδίδεται από το υποςφςτθμα του
Τμιματοσ Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ, ακολουκϊντασ τθ διαδρομι
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ/Λοιπζσ
διαδικαςίεσ/Eιδοποιιςεισ/Τφποσ
ειδοποίθςθσ/επιλογι: ειδοποίθςθ
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ.

6.

Για τθν είςπραξθ οφειλϊν, των οποίων ο
Κοινοποίθςθ
εκτελεςτόσ ι ο νόμιμοσ τίτλοσ αποκτικθκε
ειδοποίθςθσ καταβολισ
από 01-01-2014 και εφεξισ, θ
οφειλισ/ υπερθμερίασ.
κοινοποίθςθ ςε φυςικά ι νομικά
(Για τθν είςπραξθ
πρόςωπα διενεργείται εγγράφωσ ι
οφειλϊν των οποίων
θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ο εκτελεςτόσ ι ο
ςτο άρκρο 5 του ν. 4174/2013 και τισ
νόμιμοσ τίτλοσ
ΡΟΛ 1249/2014 και 1029/2015 ςχετικζσ
αποκτικθκε από 1-1εγκυκλίουσ τθσ Διοίκθςθσ.
2014 και εφεξισ).
(Για οφειλζσ των οποίων ο εκτελεςτόσ
Εφαρμογι βιματοσ
τίτλοσ αποκτικθκε πριν τθν 01-01-2014,
επί κινθτϊν/
δεν απαιτείται θ τιρθςθ τθσ ανωτζρω
ακινιτων.
διαδικαςίασ).

7.

Αποςτολι
ςυςτθμζνθσ
ειδοποίθςθσ Δ1
(Ατομικι ειδοποίθςθ
λθξιπρόκεςμων
χρεϊν)
για οφειλζσ
βεβαιωμζνεσ μζχρι

Το αρμόδιο για τθ Διοικθτικι και
Μθχανογραφικι Υποςτιριξθ Τμιμα τθσ
αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι Ε.Μ.ΕΙΣ.) αποςτζλλει τθν
ειδοποίθςθ ωσ ςυςτθμζνθ επιςτολι.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμιμα

-

Ο κακ οφ ο
πλειςτθριαςμόσ
οφειλζτθσ
(φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο).

Ειδοποίθςθ
καταβολισ
οφειλισ/
υπερθμερίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 λεπτά.

5

-

Ο κακ οφ ο
πλειςτθριαςμόσ
οφειλζτθσ
(φυςικό ι
νομικό
πρόςωπο).

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

1 και 5
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31-12-2013.
(Δεν απαιτείται
κοινοποίθςθ κατά τθ
διάταξθ του άρκρου
5 του ν. 4174/2013).
Ρροαιρετικι θ
κοινοποίθςθ τθσ Δ1
βάςει των ανωτζρω
διατάξεων.
Εφαρμογι βιματοσ
επί κινθτϊν/
ακινιτων.

8.

Ζρευνα και ςφνταξθ
πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για
ςυνεργαςία με
πιςτοποιθμζνο
εκτιμθτι για τθν
εκτίμθςθ τθσ
εμπορικισ αξίασ του
ακινιτου που
πρόκειται να
πλειςτθριαςτεί
(ανεξαρτιτωσ ορίου
οφειλισ), ςτθν
περίπτωςθ που δεν
ζχει προςδιοριςτεί θ
εμπορικι αξία του
ακινιτου κατά τθν
επιβολι τθσ
κατάςχεςθσ από
πιςτοποιθμζνο
εκτιμθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ για τθν
επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.) ι του (Κ.Ε.ΟΦ.)
Αττικισ προβαίνει ςε τθλεφωνικι
επικοινωνία με πιςτοποιθμζνουσ
εκτιμθτζσ τθσ περιφζρειασ του τόπου
όπου βρίςκεται το προσ πλειςτθριαςμό
ακίνθτο ι και άλλθσ περιφζρειασ
(ςφμφωνα με τουσ αναρτθκζντεσ πίνακεσ
ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.minfin.gr/web/g.g.oikonomikes-politikes/metroopistopoiemenon-ektimeton διερευνϊντασ
τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ για τθν
εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του και
γνωςτοποιϊντασ τθν προβλεπόμενθ
αμοιβι του και τισ απορρζουςεσ εκ του
νόμου υποχρεϊςεισ του. Εφόςον υπάρξει
ενδιαφζρον, ςυμπλθρϊνει ςε word το
ςχετικό ςχζδιο εντφπου, με κζμα
«Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ», με τα ςτοιχεία του
Ρροϊςταμζνου τθσ Φορολογικισ Αρχισ
που επιςπεφδει τον πλειςτθριαςμό, τα
ςτοιχεία του πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι
από το Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων
Εκτιμθτϊν που τθρείται ςτο Υπουργείο
Οικονομικϊν, τα ςτοιχεία του/των
ακινιτου/των που κα εκτιμθκοφν με τθ
ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ., ι του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

-

Ριςτοποιθμζνοσ
εκτιμθτισ.

Ρρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1
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9.

Υπογραφι τθσ
πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ, κατά
περίπτωςθ, (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικοφ Κζντρου
(Κ.Ε.Μ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ, ο ι
του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ οποίοσ επιςπεφδει
τον πλειςτθριαςμό.

10.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ
Ρρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου κατά
περίπτωςθ, από το αρμόδιο για τθ
Μθχανογραφικι και Διοικθτικι
Υποςτιριξθ Τμιμα των
Δ.Ο.Υ. ι των Ελεγκτικϊν Κζντρων ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ., ι του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

11.

Κοινοποίθςθ ςτον
επιλεγζντα
πιςτοποιθμζνο
εκτιμθτι τθσ
Ρρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Θ κοινοποίθςθ ςτον επιλεγζντα
πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι τθσ Ρρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ γίνεται, είτε με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), είτε με
ςυςτθμζνθ επιςτολι, είτε με άλλο τρόπο.

12.

Ραραλαβι τθσ
ζγγραφθσ αποδοχισ
από τον
πιςτοποιθμζνο
εκτιμθτι τθσ
πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν, κατά τα
ανωτζρω, κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ο
πιςτοποιθμζνοσ εκτιμθτισ υποχρεοφται
να ενθμερϊςει εγγράφωσ (είναι δυνατι
και θ αποςτολι με email ςτο θλεκτρονικό
ταχυδρομείο τθσ Υπθρεςίασ) τον
επιςπεφδοντα τον πλειςτθριαςμό
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.) ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ για τθν
αποδοχι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ
Κατά περίπτωςθ Τμιματα:
α) Μθχανογραφικισ και Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ.,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
Τμιμα Αϋ Διοικθτικισ Μζριμνασ,
Νομικισ Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., Τμιμα
Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.,
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

Κατά περίπτωςθ Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του
(Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

-

Ριςτοποιθμζνοσ
εκτιμθτισ.

Ρρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

8

-

Ριςτοποιθμζνοσ
εκτιμθτισ.

Ρρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

8 και 9

-

Ριςτοποιθμζνοσ
εκτιμθτισ.

Ρρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

8 ζωσ 10

-

Ριςτοποιθμζνοσ
εκτιμθτισ.

Ρρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

3 λεπτά.

11
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13.

Σφνταξθ και
αποςτολι ςχεδίου
πράξθσ διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου
εκτιμθτι για τθν
εκτίμθςθ τθσ
εμπορικισ αξίασ του
ακινιτου που
πρόκειται να
πλειςτθριαςτεί.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Συντάςςεται ςε δφο (2) ιςόκυρα αντίτυπα
θ πράξθ διοριςμοφ του πιςτοποιθμζνου
εκτιμθτι για τθν εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ
αξίασ του ακινιτου με ςυμπλιρωςθ του
ςχετικοφ ςχεδίου εντφπου με τα ςτοιχεία
του επιςπεφδοντοσ, του εκτιμθτι, του
ακινιτου που κα εκτιμθκεί, ςτο οποίο
καλοφνται να ςυμφωνιςουν όςα
αναφζρονται ςτο ςχετικό κείμενο. Στθ
ςυνζχεια θ πράξθ αποςτζλλεται ςτον
πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι με οποιοδιποτε
πρόςφορο μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνου
και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ
Υπθρεςίασ για τθν επιδίωξθ τθσ
είςπραξθσ τθσ οφειλισ, κατά
περίπτωςθ,
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ, Ελεγκτικοφ Κζντρου,
(Κ.Ε.ΜE.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ.,
ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

-

Ριςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ.

14.

Ανάγνωςθ τθσ
πράξθσ διοριςμοφ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Ανάγνωςθ από τον επιςπεφδοντα
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.)
Αττικισ και τον πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι
των αναφερομζνων ςτθ ςυνταχκείςα
πράξθ διοριςμοφ.

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) ι
θ Ε.Μ.ΕΙΣ., ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

Ριςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ.

15.

Υπογραφι τθσ
πράξθσ διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου
εκτιμθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Υπογράφεται θ πράξθ διοριςμοφ του
πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι, από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ επιςπεφδουςασ τον
πλειςτθριαςμό Φορολογικισ Υπθρεςίασ
(Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.) ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ και τον
πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι.

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ ι
Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) ι
Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ

-

Ριςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου
εξερχόμενου εγγράφου ςτθν πράξθ
διοριςμοφ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμιμα Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ,
Νομικισ Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ

-

Ριςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ.

16.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ
πράξθσ διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου
εκτιμθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

-

Ρράξθ
διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι
(Σφμφωνα με
τθν ΡΟΛ
1011/2018)
«Εκτίμθςθ
εμπορικισ
αξίασ
ακινιτου».
Ρράξθ
διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι
(Σφμφωνα με
τθν ΡΟΛ
1011/2018)
«Εκτίμθςθ
εμπορικισ
αξίασ
ακινιτου».
Ρράξθ
διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι
(Σφμφωνα με
τθν ΡΟΛ
1011/2018)
«Εκτίμθςθ
εμπορικισ
αξίασ
ακινιτου».
Ρράξθ
διοριςμοφ
πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι
(Σφμφωνα με
τθν ΡΟΛ
1011/2018)
«Εκτίμθςθ
εμπορικισ
αξίασ
ακινιτου».

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

8 ζωσ 12

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

8 ζωσ 13

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

8 ζωσ 14

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

2 λεπτά.

8 ζωσ 15
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και Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.

17.

18.

Ραράδοςθπαραλαβι τθσ
ζκκεςθσ εκτίμθςθσ
του πιςτοποιθ-μζνου
εκτιμθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων.

Σφνταξθ
προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων
/κινθτϊν.

Ο πιςτοποιθμζνοσ εκτιμθτισ που
διορίςτθκε με τθν πράξθ διοριςμοφ
υποχρεοφται να παραδϊςει εντόσ δζκα
(10) θμερϊν από τθν επομζνθ του
διοριςμοφ του, τθν ζκκεςθ εκτίμθςθσ
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν
επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ, ο οποίοσ επιςπεφδει τον
πλειςτθριαςμό, κατά περίπτωςθ: Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ, Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.Μ.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.)
Αττικισ
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ των
κακυςτεροφμενων οφειλϊν, ι μθ
υπαγωγισ αυτϊν ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ατομικισ ειδοποίθςθσ
καταβολισ οφειλισ – υπερθμερίασ, ο
Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου για το
Δικαςτικό και τθ Νομικι Υποςτιριξθ
Τμιματοσ ανακζτει ςε υπάλλθλο τθ
δθμιουργία ςχεδίου προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ ςτο ςφςτθμα taxis του
Τμιματοσ Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ,
μζςω τθσ διαδρομισ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ –
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑ ΡΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΩΝ- ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΟΥ
επιλζγοντασ τρζχουςα/ ςυγχωνευμζνθ
Δ.Ο.Υ. Στθ ςυνζχεια ειςάγοντασ Α/Α και
Ζτοσ φακζλου κατάςχεςθσ εμφανίηεται ο
Α.Φ.Μ. και τα ςτοιχεία του κακ οφ ο
πλειςτθριαςμόσ φυςικοφ ι νομικοφ
προςϊπου.
Ειςάγεται ο Α.Φ.Μ. του πιςτοποιθμζνου
για τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ με
θλεκτρονικά μζςα επί του πλειςτθριαςμοφ
υπαλλιλου (ςυμβολαιογράφοσ) μετά από
προθγοφμενθ επικοινωνία (γραπτι ι
προφορικι με τον αρμόδιο
Συμβολαιογραφικό Σφλλογο), ο τόποσ του
πλειςτθριαςμοφ (θ περιφζρεια όπου
βρίςκεται το ακίνθτο. Επί κινθτϊν. Εάν για
οποιοδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ., ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

-

Ριςτοποιθμζνοσ
Εκτιμθτισ.

Ζκκεςθ
εκτίμθςθσ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

Μζχρι 10
θμζρεσ.

8 ζωσ 16

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Ρρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1 ζωσ 17
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οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου τθσ
εκτζλεςθσ, το ακίνθτο πλειςτθριάηεται
ενϊπιον διοριςμζνου ςυμβολαιογράφου
ςτθν περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ
ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι αν αυτό
δεν είναι δυνατό του ςυμβολαιογραφικοφ
ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του Κράτουσ).
Θ θμερομθνία ζκδοςθσ του
προγράμματοσ, θ θμερομθνία
πλειςτθριαςμοφ, επιλζγοντασ θλεκτρονικι
δθμοςίευςθ, θ επιλογι του περιουςιακοφ
ςτοιχείου, θ οποία γίνεται από τθν οκόνθ
«περιουςιακά ςτοιχεία», ςτθν οποία
περιγράφεται ςυνοπτικά το είδοσ, θ κζςθ,
τα όρια και θ ζκταςι του, μνεία υποκθκϊν
ι προςθμειϊςεων που υπάρχουν ςτο
ακίνθτο, θ τιμι αϋ προςφοράσ του
ακινιτου που πλειςτθριάηεται (αυτι είναι
θ εμπορικι αξία των ακινιτων).
Γίνεται ειςαγωγι του ςυνόλου των
βεβαιωμζνων χρεϊν (λθξιπρόκεςμων και
μθ, ατομικϊν και από ςυνυπευκυνότθτα/
ςυνυποχρζωςθ, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτο
ποςοςτό ςυνυπευκυνότθτασ/
ςυνυποχρζωςθσ), ο Α.Φ.Μ. του
δικαςτικοφ επιμελθτι, ο οποίοσ κα
προβεί με επιμζλειά του ςτθ διαδικαςία
των κοινοποιιςεων (προσ τον οφειλζτθ,
προσ τον τρίτον κφριο, εφόςον προκφπτει
από τα βιβλία μεταγραφϊν, προσ τουσ
ενυπόκθκουσ δανειςτζσ) και τθσ
θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ
του προγράμματοσ ςτθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του
Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του
Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου
Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
(www.deltiotnomik.gr) αδαπάνωσ για το
Δθμόςιο, ςε τουλάχιςτον ςαράντα (40)
θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό.
(Επί προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ
κινθτϊν, επί τθσ δθμοςιότθτοσ του
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ και τθσ
διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ
τθροφνται τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ
των άρκρων 19-21 του ν.δ. 356/1974
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Κϊδικασ Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων
(ΚΕΔΕ), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν ).
Απόδοςθ α/α προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ για εκτφπωςθ και
υπογραφι.
(Ρεριλιψεισ προγραμμάτων
πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν /ακινιτων που
επιςπεφδονται από το Δθμόςιο ςε βάροσ
οφειλετϊν με ςυνολικι λθξιπρόκεςμθ
οφειλι άνω των τριακοςίων χιλιάδων
ευρϊ (300.000 ευρϊ), τθρουμζνων των
προκεςμιϊν και των λοιπϊν διαδικαςιϊν
δθμοςίευςθσ κατά τισ διατάξεισ των
άρκρων 20 και 41 του Κϊδικα Είςπραξθσ
Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), δφναται να
αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο
www.publicrevenue.gr βάςει των
οριηομζνων ςτθν ΡΟΛ 1210/2014 και τθν
εγκφκλιο οδθγία ΔΘΛΕΔ Β 0039437ΕΞ
2014/3-10-2014.)

19.

Υπογραφι του
προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ επιςπεφδουςασ τον
πλειςτθριαςμό Υπθρεςίασ υπογράφει το
πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ.

20.

Απόδοςθ αρικμοφ
πρωτοκόλλου.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Αποδίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου ςτο
πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ.

21.

Ζκδοςθ εντολισ για
ςφνταξθ
προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ ςε

Ρροβλζπεται ρθτά ςτο άρκρο 19 του
Κ.Ε.Δ.Ε., κακϊσ και ςτο άρκρο 41 αυτοφ,
ότι θ ςφνταξθ του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν/ακινιτων

Κατά περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ
Ελεγκτικά Κζντρα, (Κ.Ε.ΜE.ΕΡ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Ε.Μ.ΕΙΣ., ι του
(Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιμα
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ του
Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ επιςπεφδουςασ
τον πλειςτθριαςμό Υπθρεςίασ, κατά
περίπτωςθ: Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου, ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., ι

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Ρρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

18

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Ρρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 λεπτά.

18 και 19

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Εντολι για
ςφνταξθ
προγράμματοσ
ςε δικαςτικό

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

10 λεπτά.

1 ζωσ 20
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δικαςτικό
επιμελθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

μπορεί να ανατίκεται ςε δικαςτικό
επιμελθτι.
Ο επιςπεφδων τον πλειςτθριαςμό
Προϊςτάμενοσ, κατά περίπτωςθ: Δ.Ο.Υ. Αϋ
τάξεωσ, Ελεγκτικοφ Κζντρου ι τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ., ςυντάςςει ςυμπλθρϊνει το
προεκτυπωμζνο, ζντυπο ςε μορφι word,
«Εντολι για ςφνταξθ προγράμματοσ
θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ», με τθν
οποία ανακζτει ςε δικαςτικό επιμελθτι τθ
ςφνταξθ προγράμματοσ αναγκαςτικοφ
πλειςτθριαςμοφ επί κινθτοφ ι ακινιτου,
τθν προβλεπόμενθ περίλθψθ
προγράμματοσ προσ δθμοςίευςθ, κακϊσ
και να προβεί ςτισ νόμιμεσ κοινοποιιςεισ
και δθμοςιεφςεισ και υπογράφει τθ
ςχετικι εντολι.

22.

Ρρωτοκόλλθςθ
εντολισ για ςφνταξθ
προγράμματοσ ςε
δικαςτικό επιμελθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ εντολισ για τθ
ςφνταξθ του προγράμματοσ, ςε δικαςτικό
επιμελθτι.

23.

Ραράδοςθ
του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ και
του αντιγράφου του
φακζλου
κατάςχεςθσ ςτον
επιλεγζντα δικαςτικό
επιμελθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Ραράδοςθ του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ και αντιγράφου του
φακζλου κατάςχεςθσ ςτον επιλεγζντα
δικαςτικό επιμελθτι από τον Ρροϊςτάμενο
του αρμόδιου Τμιματοσ για τθ δικαςτικι
και νομικι υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ, με καταχϊριςθ τθσ
θμερομθνίασ παράδοςθσ ςτο ςχετικό
πεδίο του προγράμματοσ, προκειμζνου να
προβεί ςτισ απαραίτθτεσ κοινοποιιςεισ
και δθμοςιεφςεισ, τουλάχιςτον ςαράντα

του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμιμα
Αϋ- Διοικθτικισ Μζριμνασ, Νομικισ
Υποςτιριξθσ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.
δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ Μζριμνασ και
Στατις δ) Τμιμα Αϋ-Διοικθτικισ
Μζριμνασ και Στατιςτικισ
Ραρακολοφκθςθσ του Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ.
τικισ Ραρακολοφκθςθσ του Κ.Ε.ΟΦ.
Αττικισ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι

επιμελθτι.

-

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Εντολι για
ςφνταξθ
προγράμματοσ
ςε δικαςτικό
επιμελθτι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

5 λεπτά.

21

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Ρρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ/
Αντίγραφο
φακζλου
κατάςχεςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1 ζωσ 22
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θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό
κινθτϊν/ακινιτων, εφόςον ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ επιςπεφδουςασ τον
πλειςτθριαςμό Φορολογικισ Αρχισ ζχει
αποφαςίςει τθ διενζργεια του
πλειςτθριαςμοφ.
Στθν περίπτωςθ που το πρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ εκδίδεται «οίκοκεν»,
δθλαδι δεν κα ακολουκιςει δθμοςίευςθ
και οι νόμιμεσ κοινοποιιςεισ, το
πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ
κοινοποιείται ςτον οφειλζτθ, μζςω του
δικαςτικοφ επιμελθτι, όχι μόνο για τθ
διακοπι τθσ παραγραφισ, αλλά και για τθ
ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ και τθ
μεγιςτοποίθςθ τθσ είςπραξθσ.

24.

Ραραλαβι και
υπογραφι του
ςυνταχκζντοσ από
τον δικαςτικό
επιμελθτι
προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ από
τον Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου Τμιματοσ
για τθ δικαςτικι και
νομικι υποςτιριξθ
τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και από
τον Ρροϊςτάμενο
αυτισ.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Στθν περίπτωςθ που ςυντάχκθκε από τον
δικαςτικό επιμελθτι πρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ βάςει των ςτοιχείων του
δθμιουργθκζντοσ ςτο ςφςτθμα taxis
προγράμματοσ, των ςτοιχείων τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων του
φυςικοφ φακζλου κατάςχεςθσ, το
περιεχόμενο του προγράμματοσ
προςυπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο
του αρμόδιου Τμιματοσ για τθ Δικαςτικι
και Νομικι Υποςτιριξθ τθσ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και υπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Φορολογικισ
Υπθρεςίασ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια με
επιμζλεια του δικαςτικοφ επιμελθτι να
γίνει θ δθμοςίευςθ αυτοφ και οι νόμιμεσ
κοινοποιιςεισ.

ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ Οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ επιςπεφδουςασ τον
πλειςτθριαςμό Φορολογικισ
Υπθρεςίασ και ο Ρροϊςτάμενοσ
του αρμόδιου Τμιματοσ,
κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ)Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ οφειλετϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ.

Ρρόγραμμα
Ρλειςτθριαςμοφ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

21 και 23
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25.

Ραραλαβι
αντιγράφου του
φακζλου
κατάςχεςθσ από τον
δικαςτικό επιμελθτι.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Μετά τθ δθμοςίευςθ του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ και τισ νόμιμεσ
κοινοποιιςεισ, το αντίγραφο του φακζλου
κατάςχεςθσ μαηί με τα λοιπά για τθ
διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ ζγγραφα,
επιςτρζφεται ςτο αρμόδιο Τμιμα για τθ
δικαςτικι και νομικι υποςτιριξθ τθσ
επιςπεφδουςασ τον πλειςτθριαςμό
Φορολογικισ Υπθρεςίασ και καταχωρείται
ςτο ςχετικό πρόγραμμα θ θμερομθνία
επιςτροφισ του φακζλου από τον
δικαςτικό επιμελθτι.

26.

Αποςτολι φακζλου
ςτον επί του
πλειςτθριαςμοφ
υπάλλθλο
(Συμβολαιογράφο).
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Ρζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από
τθν θμερομθνία διενζργειασ του
πλειςτθριαςμοφ ο επιςπεφδων τον
πλειςτθριαςμό Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Φορολογικισ Υπθρεςίασ αποςτζλλει ςτον
επί του πλειςτθριαςμοφ υπάλλθλο
(Συμβολαιογράφο), με δικαςτικό
επιμελθτι ι με υπάλλθλο τθσ Τπθρεςίασ
του, φάκελο με τα ςχετικά ζγγραφα του
πλειςτθριαςμοφ (πρωτότυπο τθσ

Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Βϋ- Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.
ι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
γ) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ ι
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Οφειλϊν Ειδικϊν
Κατθγοριϊν Οφειλετϊν και
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ ι
γγ) Δϋ - Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
Είςπραξθσ Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν Είςπραξθσ ςε
Ομάδεσ.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.
δ) Τμιματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικισ:
αα) Τμιματα Γϋκαι Δϋ- Είςπραξθσ
Οφειλϊν,
ββ) Τμιμα Εϋ - Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και Χρεϊν άλλων
Ειδικϊν Κατθγοριϊν.

Κατά περίπτωςθ: Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

18

-

Δικαςτικόσ
επιμελθτισ,
υπάλλθλοσ
Δ.Ο.Υ.,
Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι
Ε.Μ.ΕΙΣ/
ςυμβολαιογράφοσ.

Φάκελοσ
κατάςχεςθσ,
πλειςτθριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

19
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καταςχετιριασ ζκκεςθσ και του
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ μεκϋ ενόσ
αντιγράφου, εκκζςεισ επίδοςθσ τθσ
καταςχετιριασ ζκκεςθσ και του
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ,
πιςτοποιθτικό βαρϊν του οικείου
υποκθκοφυλακείου/Κτθματολογικοφ
Γραφείου), ο οποίοσ βεβαιϊνει επί του
αντιγράφου του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ, με μονομερι ςθμείωςι
του, τθν παραλαβι του φακζλου, το οποίο
επιςτρζφεται ςτον επιςπεφδοντα τον
πλειςτθριαςμό Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου ι τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του
(Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ για τθν τοποκζτθςι του
ςτον ςχετικό φάκελο.

27.

Ραραλαβι από τθν
αρμόδια
Φορολογικι
Υπθρεςία τθσ
Βεβαίωςθσ
κατάκεςθσ του
φακζλου.
Εφαρμογι βιματοσ
επί ακινιτων/
κινθτϊν.

Ο επί του πλειςτθριαςμοφ υπάλλθλοσ,
που παρζλαβε τον ςχετικό φάκελο με τα
ανωτζρω ζγγραφα, βεβαιϊνει επί του
αντιγράφου του προγράμματοσ
πλειςτθριαςμοφ, με μονομερι ςθμείωςι
του, τθν παραλαβι του φακζλου, ο
οποίοσ επιςτρζφεται ςτον επιςπεφδοντα
τον πλειςτθριαςμό Ρροϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ Φορολογικισ Υπθρεςίασ.

Κατά περίπτωςθ: Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικά Κζντρα
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
θ Ε.Μ.ΕΙΣ. ι του (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ.

-

Συμβολαιογρά-φοσ/
Δικαςτικόσ
επιμελθτθσ,
υπάλλθλοσ
Δ.Ο.Υ.

Φάκελοσ
κατάςχεςθσ,
πλειςτθριαςμοφ.

-

-

φνολο Χρόνου

-

10 λεπτά.

20

Από 150 ζωσ 200 θμζρεσ, κατά
προςζγγιςθ. Εξαρτάται από τον
χρόνο διενζργειασ του
πλειςτθριαςμοφ με το εκδοκζν
πρόγραμμα. Κινθτοφ/ακινιτου, τον
χρόνο ςφνταξθσ τθσ ζκκεςθσ του
εκτιμθτι, κ.λπ.
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3.8 Ειςιγθςθ για τθν ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων φόρων και πρόςτιμων φψουσ άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) ευρϊ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ειςιγθςθ για τθν ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο επιςτροφισ
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων φόρων και προςτίμων φψουσ άνω
των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) ευρϊ.

ΚΟΠΟ:

Θ διαςφάλιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ
για εκταμίευςθ του ςυγκεκριμζνου ποςοφ (βλ. περιγραφι
βιματοσ α/α 12).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ του
φακζλου, που ζχει υποβλθκεί ςτθν Διεφκυνςθ Ειςπράξεων από
τθ αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) ι από τα
Ελεγκτικά Κζντρα *Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων –
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου
Ρλοφτου – (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.)+ και των δικαιολογθτικϊν που
περιλαμβάνονται ςε αυτόν (βλ. βιμα 1). Δεν αφορά ςε ζλεγχο
αναφορικά με τθν ορκότθτα του ποςοφ τθσ επιςτροφισ και τθσ
επαλικευςθσ των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

856 εγκρίςεισ επιςτροφϊν φόρων και προςτίμων άνω των
300.000 ΕΥΩ για το ζτοσ 2018 και 759 εγκρίςεισ το 2019. To
2020 ζγιναν 1006 εγκρίςεισ επιςτροφϊν άνω των 300.000 €.»

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Αρικ.1125155/9608-19/0016/ΡΟΛ.1249/08-11-1994 εγκφκλιοσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Ζντοκθ επιςτροφι φόρων και προςτίμων»,
2) αρικ. Υποικ 1033129/1920/330/0014/ΡΟΛ1062/04/02/2003/07-04-2003 εγκφκλιοσ του
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Επιςτροφι φόρων, τελϊν, προςτίμων και λοιπϊν
εςόδων»,
3) άρκρο 32 «Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων φόρων» του ν. 3220/2004 (Αϋ15) «Μζτρα
αναπτυξιακισ και κοινωνικισ πολιτικισ – αντικειμενικοποίθςθ του φορολογικοφ ελζγχου και
άλλεσ διατάξεισ»,
4) αρικ. Υποικ. 1020496/477/Α/0012/29-02-2004/ΡΟΛ1022/29-02-2004 εγκφκλιοσ του
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων
του Ν. 3220/2004 για τθν αντικειμενοποίθςθ των φορολογικϊν ελζγχων (ΦΕΚ 15.τ.Αϋ/28-12004)»,
5) ΡΟΛ 1058/19-03-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΗ6Θ-5Ν1) εγκφκλιοσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Κακοριςμόσ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ των εκκακαριςμζνων ι μθ, εκκρεμϊν επιςτροφϊν (tax
refund arrears) ςτουσ δικαιοφχουσ»,
6) αρικ. Υποικ. ΡΟΛ 1022/24-01-2012(ΑΔΑ:ΒΟΧΘ7Θ-4Μ7) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Συμψθφιςμόσ χρεϊν με απαιτιςεισ κατά του Δθμοςίου. Κοινοποίθςθ διατάξεων
του άρκρου 11 του ν. 3943/31.3.2011 ΦΕΚ 66 Α’) και παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τουσ»,
7) ΡΟΛ 1274/27-12- 2013 (Βϋ3398) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ 170 Αϋ)»,
8) άρκρο 2 και παρ. 1 του άρκρου 17 του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) “Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και
άλλεσ διατάξεισ”, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει,
9) αρ. Ρρωτ.: O Δ. ΕΙΣΡ. Δ 1116924 ΕΞ 2020/25-09-2020 «Υπθρεςιακό Σθμείωμα τθσ
ΡΟΛ.1249/1994».
10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν.
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
11) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει και
12) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) "Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ
"Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ", όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

1.

Ραραλαβι αίτθςθσ.

Αποςτολι τθσ αίτθςθσ για ζγκριςθ
επιςτροφισ ποςοφ, μετά των
επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν από
τθ Δ.Ο.Υ. φορολογίασ του δικαιοφχου ι
από τα Ελεγκτικά Κζντρα *Κζντρο
Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.)+.
Ραραλαβι τθσ, είτε από τον υπάλλθλο
που αςκεί κακικοντα διοικθτικισ και
γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.), είτε από το Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο. για
πρωτοκόλλθςθ.

2.

Ραραλαβι και χρζωςθ
τθσ πρωτοκολλθμζνθσ
αίτθςθσ ςτο Τμιμα Δ'
– Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ
Εςόδων και
Επιςτροφϊν τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων. και

Ραραλαβι τθσ πρωτοκολλθμζνθσ
αίτθςθσ, μετά των επιςυναπτόμενων
δικαιολογθτικϊν, από τον υπάλλθλο που
αςκεί κακικοντα διοικθτικισ και
γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.) και καταγραφι τθσ ςτο ςχετικό
βιβλίο «Επίδοςθ εγγράφων από τθ
γραμματεία». Ζπεται θ προϊκθςι τθσ
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, ο
οποίοσ τθν χρεϊνει ςε ζντυπθ μορφι και

Αρμόδια Μονάδα

Υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.) και
Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Υπάλλθλοσ που
αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και
γραμματειακισ
υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
Ειςπράξεων και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.)

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λ.π. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Το Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Το Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.)
τθσ Γ.Δ.Α.Δ.Ο.
και
Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων
και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.)

Αντίγραφο τίτλου
Ρλθρωμισ (Ατομικό
Φφλλο Ζκπτωςθσ Α.Φ.ΕΚ. ι Γραμμάτιο
Συμψθφιςτικισ
Διαχείριςθσ)
-Αντίγραφο απόφαςθσ
βάςθ τθσ οποίασ
εκδόκθκε ο τίτλοσ
πλθρωμισ (π.χ.
απόφαςθ
Ρροϊςταμζνου Δ.Ο.Υ.
ι Ελεγκτικοφ Κζντρου,
ςε περίπτωςθ Φ.Ρ.Α.
-απόφαςθ
Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ
Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.),
-Δικαςτικι απόφαςθ
-Ζκκεςθ Ελζγχου
(εφόςον το Α.Φ.ΕΚ.
εκδόκθκε κατόπιν
ελζγχου).

NAI

-

OXI

1 θμζρα.

-

-

Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων
και
Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.)Το Τμιμα Δ'Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ
και

Χειρόγραφο βιβλίο
«Επίδοςθ εγγράφων
από τθ γραμματεία».

NAI

ΟΧΙ

OXI

1 θμζρα.

1

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

3.

Χρζωςθ τθσ
πρωτοκολλθμζνθσ
αίτθςθσ ςε υπάλλθλο
του Τμιματοσ Δϋ.

4.

Συγκρότθςθ φακζλου
τθσ υπόκεςθσ.

5.

Σφνταξθ ςχεδίου
εγγράφου προσ τθ
Διεφκυνςθ
Τελωνειακϊν
Διαδικαςιϊν (Δ.Τ.Δ.).

6.

Ρροςυπογραφι του
ωσ άνω ςχεδίου
εγγράφου από τον
Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ.

μζςω του ςυςτιματοσ Αυτοματιςμοφ
Γραφείου (Livelink) ςτο Τμιμα Δ'Λογιςτικισ Τακτοποίθςθσ, Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.
Χρζωςθ, από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ, τθσ αίτθςθσ με τα
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςε
οριηόμενο υπάλλθλο για τθ ςυγκρότθςθ
ςχετικοφ φακζλου.
Συγκρότθςθ ςχετικοφ φακζλου και
καταγραφι των ςτοιχείων του ςε αρχείο
excel με τον τίτλο «Ρίνακασ
Εκκρεμοτιτων», από τον οριηόμενο
υπάλλθλο του Τμιματοσ Δϋ.
Ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ ανανεϊνεται
και ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά,
αναλόγωσ με το ςτάδιο ςτο οποίο
βρίςκεται θ ζγκριςθ τθσ επιςτροφισ.
Σφνταξθ από τον οριηόμενο υπάλλθλο
ςχεδίου εγγράφου προσ τθ Διεφκυνςθ
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν
Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.)
προσ ενθμζρωςθ, για τυχόν χρζθ, ςε
Τελωνεία, του αιτοφντοσ τθν επιςτροφι.

Ρροςυπογραφι του ωσ άνω ςχεδίου
εγγράφου, από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ και προϊκθςι του ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τελικι
υπογραφι.

Ραρακολοφκθςθσ
Εςόδων και
Επιςτροφϊν.
Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

-

NAI

NAI

OXI

Αυκθμερόν.

2

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

Ρίνακασ
Εκκρεμοτιτων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αυκθμερόν.

3

-

-

Ραροχι
Ρλθροφοριϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

4

ΝΑΙ

Στο τζλοσ
κάκε θμζρασ,
ςυνικωσ
(υπάρχει το
ενδεχόμενο
κακυςτζρθςθσ 1 ζωσ
2 θμερϊν).

5

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.
Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ΔϋΛογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

Ραροχι
Ρλθροφοριϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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7.

Υπογραφι του ωσ άνω
ςχεδίου εγγράφου
από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Διεφκυνςθσ.

Υπογραφι του ςχεδίου εγγράφου, όπωσ
ζχει προςυπογραφεί από τον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ και
επιςτροφι ςτον αρμόδιο υπάλλθλο για
πρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Διεφκυνςθσ.

Ρρωτοκόλλθςθ του εγγράφου μζςω του
ςυςτιματοσ Αυτοματιςμοφ Γραφείου
(Livelink) και αποςτολι του ωσ άνω
ςχεδίου εγγράφου ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.), για διεκπεραίωςθ.

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

Το Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

-

Ραροχι
Ρλθροφοριϊν.

ΝΑΙ

-

-

-

Δ.Ο.Υ.
φορολογίασ του
δικαιοφχου ι το
Ελεγκτικό
Κζντρο.

-

-

8.

Ρρωτοκόλλθςθ και
αποςτολι του
εγγράφου για
διεκπεραίωςθ.

9.

Αρχειοκζτθςθ του
ψθφιακά
υπογεγραμμζνου
ακριβοφσ αντιγράφου
ςτον φάκελο τθσ
υπόκεςθσ.

Ο οριηόμενοσ υπάλλθλοσ, αρχειοκετεί το
ψθφιακά υπογεγραμμζνο ακριβζσ
αντίγραφο ςτον φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

Ζλεγχοσ τθσ
πλθρότθτασ του
φακζλου.

Ζλεγχοσ του φακζλου για τυχόν ζλλειψθ
δικαιολογθτικϊν, όπωσ, π.χ. ζκκεςθσ
ελζγχου, όπου απαιτείται, κ.α.
Σε περίπτωςθ διαπιςτωκείςασ ζλλειψθσ
δικαιολογθτικοφ ακολουκεί, ςε πρϊτθ
φάςθ, τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν
αντίςτοιχθ Δ.Ο.Υ. ι το Ελεγκτικό Κζντρο,
προκειμζνου να αποςταλοφν τα
ελλείποντα δικαιολογθτικά, με
τθλεομοιοτυπία,, Κακϊσ και μζςω email
προσ επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ, ενϊ
όπου απαιτείται ι όταν παρατθρείται
κακυςτζρθςθ, ςυντάςςεται ςχετικό
λεπτομερζσ ζγγραφο, το οποίο
ακολουκεί με τθ ςειρά του τα βιματα με
α/α 5, 6, 7, 8 και 9.

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

10.

-

-

Ραροχι
Ρλθροφοριϊν.

ΝΑΙ

1 ζωσ 2
θμζρεσ.

6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στο τζλοσ
κάκε θμζρασ,
ςυνικωσ,
(υπάρχει το
ενδεχόμενο
κακυςτζρθςθσ 1-2
θμζρεσ).

7

-

-

-

Αυκθμερόν.

8

-

-

-

Αυκθμερόν.

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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11.

Ζλεγχοσ για τυχόν
οφειλζσ του αιτοφντοσ
τθν επιςτροφι ποςοφ.

12.

Σφνταξθ ςχεδίου
ειςιγθςθσ για τθν
ζγκριςθ επιςτροφισ,
κακϊσ και ςχετικοφ
ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ προσ τον
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.

Εκτφπωςθ τθσ εικόνασ του δικαιοφχου
τθσ επιςτροφισ, από τθν κεντρικι οκόνθ
φορολογουμζνου του ΤΑXIS,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι δεν
υπάρχουν προςωπικζσ οφειλζσ του και
οφειλζσ που ο δικαιοφχοσ είναι
ςυνυπόχρεοσ ι ςυνυπεφκυνοσ. Ο
ζλεγχοσ πραγματοποιείται, ςτα πλαίςια
εφαρμογισ του άρκρου 83 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), του άρκρου 48 του
ν.4174/2013, περί ςυμψθφιςμοφ και τθσ
παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ ΡΟΛ 1274/2013,
όπωσ ιςχφει, περί αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ. Ενςωμάτωςθ των
εκτυπϊςεων ςτον ιδθ ςυγκροτθκζντα
φάκελο.
Σφνταξθ του ςχεδίου τθσ ειςιγθςθσ για
τθν ζγκριςθ επιςτροφισ, κακϊσ και
ςχετικοφ ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ επ'
αυτισ, προσ τον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
Στο ενθμερωτικό αυτό ςθμείωμα
καταγράφονται οι εξισ ςθμαντικζσ
παρατθριςεισ :
α) το είδοσ του φόρου, θ
φορολογικι/διαχειριςτικι περίοδοσ που
αφορά, κακϊσ και για το αν το ποςό που
προκφπτει αφορά ι όχι αποτζλεςμα
ελζγχου,
β) θ θμερομθνία του αιτιματοσ
επιςτροφισ του δικαιοφχου,
προκειμζνου να λαμβάνεται υπόψθ για
τθν παρακολοφκθςθ του 90θμζρου, που
κα πρζπει να τθρείται για τθ
διεκπεραίωςθ των επιςτροφϊν (βλζπε
άρκρο 42 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) και
γ) θ πορεία τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ςε ςχζςθ
με τθ ςτοχοκεςία των επιςτροφϊν, μζχρι
τθν θμερομθνία τθσ ειςιγθςθσ τθσ
επιςτροφισ, κακϊσ και ςε ςχζςθ με τον
ετιςιο ςτόχο τθσ, ωσ προσ τθ δυνατότθτα

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

-

-

-

-

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

Ζγκριςθ επιςτροφισ
ποςοφ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αυκθμερόν.

1 θμζρα.

10

11
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του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ για τθν
εκταμίευςθ του ςυγκεκριμζνου ποςοφ.
Θ παρακολοφκθςθ των
πραγματοποιθκειςϊν επιςτροφϊν
πραγματοποιείται μζςω ςτοιχείων που
αντλοφνται από αναφορζσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζπειτα ακολουκεί θ
προςυπογραφι τουσ από τον αρμόδιο
υπάλλθλο και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτον
φάκελο τθσ υπόκεςθσ.

13.

Ρροςυπογραφι του
ωσ άνω ςχεδίου
ειςιγθςθσ και του
ςχετικοφ
ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ από τον
Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ Δϋ.

Ρροςυπογραφι του ωσ άνω ςχεδίου
ειςιγθςθσ και του ςχετικοφ
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ και
προϊκθςι τουσ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ για τθν τελικι υπογραφι
τουσ.

14.

Υπογραφι του ωσ άνω
ςχεδίου ειςιγθςθσ
και του ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ.

15.

Αποςτολι του ωσ άνω
ςχεδίου ειςιγθςθσ,
του ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ και του
ςχετικοφ φακζλου
ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ
Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
με επιμελθτι, για
προςυπογραφι.

ΝΑΙ

Στο τζλοσ
κάκε θμζρασ,
ςυνικωσ
(υπάρχει το
ενδεχόμενο
κακυςτζρθςθσ 1ζωσ 2
θμερϊν).

12

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 ζωσ 2
θμζρεσ,

13

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

14

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ρροςυπογραφι του ςχεδίου τθσ
ειςιγθςθσ και υπογραφι του ςχετικοφ
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και
επιςτροφι τουσ ςτον αρμόδιο υπάλλθλο
για διεκπεραίωςθ του ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ.

Ο
Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Διεφκυνςθσ.

-

-

Ζγκριςθ επιςτροφισ
ποςοφ.

ΝΑΙ

Αποςτζλλεται το ωσ άνω ςχζδιο
ειςιγθςθσ, το ενθμερωτικό ςθμείωμα
και ο ςχετικόσ υποςτθρικτικόσ φάκελοσ
κάκε υπόκεςθσ, με επιμελθτι, ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.) για
προςυπογραφι του ςχεδίου τθσ
ειςιγθςθσ και παροχι των απόψεϊν του
επί του ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ.

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

Ο
Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ
Διοίκθςθσ
(Γ.Δ.Φ.Δ.).

Υποβαλλόμενοσ
φακελοσ τθσ
υπόκεςθσ.

ΝΑΙ

-

246

16.

Αποςτολι του ωσ άνω
ςχεδίου ειςιγθςθσ,
του ενθμερωτικοφ
ςθμειϊματοσ και του
ςχετικοφ φακζλου ςτο
Γραφείο του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ

17.

Ρροϊκθςθ τθσ
ειςιγθςθσ ςτο
Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.) για
διεκπεραίωςθ.

18.

Αρχειοκζτθςθ των
ανωτζρω ςτον φάκελο
τθσ υπόκεςθσ και
ενθμζρωςθ του
ςχετικοφ αρχείου
excel.

Αποςτζλλεται θ ωσ άνω ειςιγθςθ, το
ενθμερωτικό ςθμείωμα και ο ςχετικόσ
υποςτθρικτικόσ φάκελοσ κάκε υπόκεςθσ,
με επιμελθτι, ςτο Γραφείο του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ για τθν υπογραφι τθσ
ειςιγθςθσ που αφορά ςτθν ζγκριςθ τθσ
επιςτροφισ φόρων ι και προςτίμων
φψουσ άνω των 300.000 ΕΥΩ.
Θ υπογεγραμμζνθ ζγκριςθ επιςτροφισ
φόρου ι προςτίμου, κακϊσ και ο
ςχετικόσ φάκελοσ επιςτρζφει ςτθ
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν
(Δ.Ε.Ε.) και ςυγκεκριμζνα ςτον οριηόμενο
υπάλλθλο, ο οποίοσ και καταχωρεί τθν
ειςιγθςθ ςτο Livelink για πρωτοκόλλθςθ.
Κατόπιν ςτζλνεται το ςχζδιο τθσ ζγκριςθσ
ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα Διοίκθςθσ (Α.Τ.Δ.)
για διεκπεραίωςθ (ψθφιακό ακριβζσ
αντίγραφο) και αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι ςτο Ελεγκτικό Κζντρο,
είτε μζςω του Συςτιματοσ Livelink, είτε
μζςω email.
Αρχειοκζτθςθ τθσ εκτφπωςθσ του
ψθφιακοφ ακριβοφσ αντιγράφου τθσ
ειςιγθςθσ για τθν ζγκριςθ επιςτροφισ.
Ενθμζρωςθ αρχείου excel, με τίτλο
«Γενόμενεσ Εγκρίςεισ», όπου
καταγράφονται ανά αρικμό
πρωτοκόλλου οι εγκρίςεισ που ζχουν
ςταλεί ςτισ/ςτα Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κζντρα
και αρχειοκζτθςθ του φυςικοφ φακζλου
τθσ υπόκεςθσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ
Διοίκθςθσ
(Γ.Δ.Φ.Δ.).

-

-

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

Το Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ
(Α.Τ.Δ.) τθσ
Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Κατά
περίπτωςθ
Δ.Ο.Υ.,
Ελεγκτικά
Κζντρα.

Ζγκριςθ επιςτροφισ
Ροςοφ.

ΝΑΙ

Το Τμιμα Δ' Λογιςτικισ
Τακτοποίθςθσ,
Στόχευςθσ και
Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων και
Επιςτροφϊν.

-

-

Excel, με τίτλο
«Γενόμενεσ
Εγκρίςεισ».

-

Υποβαλλόμενοσ
φάκελοσ προσ το
Γραφείο του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ για ζγκριςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1-2 μζρεσ,
ανάλογα με
τον
υπθρεςιακό
φόρτο.

16

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 θμζρα.

17

φνολο
Χρόνου

5 ζωσ 10
θμζρεσ,
περίπου.
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3.9 Ηλεκτρονικι ζκδοςθ και αποςτολι εντολισ μεταφοράσ από τθ Δ.Ο.Τ. /Ελεγκτικά Κζντρα προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν πίςτωςθ λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε
πιςτωτικά ιδρφματα (βαςικι ροθ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.), Αϋ Τάξεωσ, Αϋ-Βϋ Τάξεωσ, Βϋ
Τάξεωσ, Ελεγκτικά Κζντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θλεκτρονικι ζκδοςθ και αποςτολι εντολισ μεταφοράσ από τθ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν πίςτωςθ
λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε πιςτωτικά ιδρφματα (βαςικι ροι).

ΚΟΠΟ:

Βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εξόφλθςθσ τίτλων επιςτροφϊν και
πλθρωμισ με εντολι μεταφοράσ, με μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των επιςτροφϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θλεκτρονικι αποςτολι εντολισ μεταφοράσ ποςϊν δικαιοφχων τίτλων
επιςτροφισ και πλθρωμισ μζςω διεπαφισ προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
(ΤτΕ) και θ θλεκτρονικι ζκδοςθ και αποςτολι του γραμματίου είςπραξθσ
διαχείριςθσ μετρθτϊν ςε λογαριαςμό «Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ» (ΤτΕ).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

260/365 θμζρεσ το ζτοσ, περίπου.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) ΡΟΛ 1048/2016 (Βϋ 1199) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ και
αποςτολισ εντολισ μεταφοράσ προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ) για τθν
πίςτωςθ λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε Ριςτωτικά Ιδρφματα»,
2) αρικ. ΔΘΛΕΔ Β 1105058 ΕΞ 2016/13-07-2016 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Θλεκτρονικι αποςτολι εντολϊν
μεταφοράσ προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ»,
3) αρικ. ΔΡΦΥ Β 1119771 ΕΞ 2016/11-08-2016 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ραροχισ Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν «Αλλαγι του τρόπου
διαχείριςθσ των Εντολϊν Μεταφοράσ»,
4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
5) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
6) Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/04-08-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Δθμιουργία εντολϊν
μεταφοράσ για
αυτόματθ
αποςτολι.

Κλείςιμο Τίτλων.

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ο κατά περίπτωςθ, ειδικά οριηόμενοσ
υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Εςόδων ι του
Γραφείου Εςόδων ι του Γραφείου
Βεβαίωςθσ και Είςπραξθσ Εςόδων
επιλζγει από το μενοφ Ζςοδα, Εντόσ
Συναλλαγισ-Τίτλοι Αξιϊν τθ «Νζα
Διαδικαςία Διαχείριςθσ Εντολϊν
Μεταφοράσ» και πλθκτρολογεί τον
Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου
(Α.Φ.Μ.), ςυςχετίηει τθν υπό ζκδοςθ
εντολι μεταφοράσ με τον τίτλο
πλθρωμισ Ατομικοφ Φφλλου Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.) ι Γραμματίου Τρίτων και
ςυμπλθρϊνει τα απαραίτθτα ςτοιχεία
για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ, όπωσ
το ποςόν Εντολισ, τον Τελικό Δικαιοφχο
τθν Τράπεηα, τον IBAN λογαριαςμό. Εν
ςυνεχεία, επιλζγοντασ το πλικτρο F2
δθμιουργείται θ εντολι και
καταχωρείται αυτόματα ο αρικμόσ τθσ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Α-Βϋ τάξεωσ
ι
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Βϋ τάξεωσ ι
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ
και Είςπραξθσ Εςόδων
του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Δικαςτικοφ
και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Μετάβαςθ ςτο μενοφ ΟΡΣ Taxis:
α) Για τα Α.Φ.ΕΚ.:
Ζςοδα-Εκτόσ Συναλλαγισ-ΜειϊςεισΚλείςιμο επιςτρεπτζου Α.Φ.ΕΚ.
β) Για τα γραμμάτια τρίτων:
Ζςοδα, Εντόσ Συναλλαγισ-Τίτλοι ΑξιϊνΔιαχείριςθ Γραμματίων Τρίτων.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Α-Βϋ τάξεωσ
ι
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Βϋ τάξεωσ ι
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ
και Είςπραξθσ Εςόδων
του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Δικαςτικοφ

Εμπλεκόμενεσ Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λ.π. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ι
του Γραφείου
Εςόδων ι του
Γραφείου
Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ
Εςόδων, κατά
περίπτωςθ.

Νζα
διαδικαςία
διαχείριςθσ
εντολϊν
μεταφοράσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

-

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ι
του Γραφείου
Εςόδων ι του
Γραφείου
Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ
Εςόδων, κατά
περίπτωςθ.

Κλείςιμο
επιςτρεπτζου.

-

-

-

-

1

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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3.

4.

Εκτφπωςθ του
Βιβλίου Εντολϊν
Μεταφοράσ.

Μετάβαςθ ςτο μενοφ ΟΡΣ Taxis-ΖςοδαΛογιςτικι-Εκτυπϊςεισ-Βιβλίο εντολϊν
Μεταφορϊν.

Ζλεγχοσ ορκότθτασ
του βιβλίου εντολϊν
μεταφοράσ με τουσ
αντίςτοιχουσ τίτλουσ
πλθρωμισ.

Μετάβαςθ του, κατά περίπτωςθ,
Ρροϊςταμζνου, από το μενοφ
«Διαχείριςθ Εντολϊν Μεταφοράσ»
ςτθν οκόνθ «Οριςτικοποίθςθ Εντολϊν
Μεταφοράσ» και, κατόπιν διενζργεια
ελζγχου ορκότθτασ των
καταχωρθμζνων εντολϊν μεταφοράσ
με τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ
πλθρωμισ, προβαίνει:
α) ςτθν επαλικευςθ τθσ ορκότθτασ των
δεδομζνων και ςτθν οριςτικοποίθςθ
αυτϊν, πατϊντασ F2 με τθν αυτόματθ
ζκδοςθ των αντίςτοιχων γραμματίων
είςπραξθσ διαχείριςθσ μετρθτϊν ςτον
λογαριαςμό: «Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων &
Ρλθρωμϊν» - «Τ.Ε.Σ.Ε.Ρ.».
β) ςε τυχόν διορκϊςεισ που αφοροφν
ςε προθγοφμενα βιματα. Στθν
περίπτωςθ που κρίνεται ςκόπιμο

και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Α-Βϋ τάξεωσ
ι
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Βϋ τάξεωσ ι
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ
και Είςπραξθσ Εςόδων
του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Δικαςτικοφ
και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Ο κατά περίπτωςθ,
Ρροϊςτάμενοσ του
Τμιματοσ: Δϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β)Βϋ- Εςόδων των
Δ.Ο.Υ., Α-Βϋ τάξεωσ ι
του
γ) Γραφείου Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Βϋ τάξεωσ ι
δ) του Γραφείου
Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ Εςόδων του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ ι
του Γραφείου
Εςόδων ι του
Γραφείου
Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ
Εςόδων, κατά
περίπτωςθ.

Βιβλίο
Εντολϊν
Μεταφοράσ.

NAI

NAI

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

2

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Δ.Ο.Υ. ι
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
κατά περίπτωςθ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

3
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πραγματοποιείται ακφρωςθ τθσ
καταχωρθμζνθσ εντολισ από το μενοφ
«Νζα διαχείριςθ Εντολϊν
Μεταφοράσ».

5.

Ζλεγχοσ των
οριςτικο-ποιθμζνων
εντολϊν και
θμεριςια
ενθμζρωςθ
λογιςτικισ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ ι του
Γραφείου Εςόδων ι ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Γραφείου Βεβαίωςθσ
και Είςπραξθσ Εςόδων του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. πριν τθν θμεριςια
ενθμζρωςθ λογιςτικισ πραγματοποιεί
ζνα τελευταίο ζλεγχο και:
α) Εάν προκφψει κάποιο λάκοσ ςε ιδθ
οριςτικοποιθμζνεσ εντολζσ μπορεί να
προβεί ςε αναίρεςθ οριςτικοποίθςθσ
από το μενοφ Ζςοδα διαχειριςτισΕντόσ ςυναλλαγισ- Τίτλοι Αξιϊν
«Αναίρεςθ Οριςτικοποίθςθσ»
αντιλογίηοντασ το εκδοκζν γραμμάτιο
πλθρωμισ. Στθ ςυνζχεια , θ εντολι κα
ακυρωκεί από το μενοφ «Νζα
διαχείριςθ Εντολϊν Μεταφοράσ»,
αφοφ πρϊτα αποςυςχετιςτεί από τον
τίτλο πλθρωμισ Α.Φ.ΕΚ. ι Γραμματίου
Τρίτων.
β) Εάν δεν εντοπιςτεί λάκοσ προβαίνει
ςτα κακιερωμζνα βιματα για το
λογιςτικό κλείςιμο τθσ θμζρασ και ςτθν
αποςτολι των εντολϊν μεταφοράσ
ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ.

Κατά περίπτωςθ,
Ο Ρροϊςτάμενοσ
του Τμιματοσ:
Δϋ- Εςόδων των Δ.Ο.Υ.,
Αϋ τάξεωσ ι
β)Βϋ- Εςόδων των
Δ.Ο.Υ., Α-Βϋ τάξεωσ ι
του
γ) Γραφείου Βϋ- Εςόδων
των Δ.Ο.Υ., Βϋ τάξεωσ ι
δ) ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ι
ε) ο Ρροϊςτάμενοσ του
Γραφείου Βεβαίωςθσ
και Είςπραξθσ Εςόδων
του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Δικαςτικοφ
και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. ι
ςτ) ο Ρροϊςτάμενοσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

Ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ι του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
κατά περίπτωςθ.

-

-

-

-

-

φνολο
Χρόνου

1 θμζρα.

4
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3.10 Αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ κατ’ άρκρο 25 του ν.1882/1990 (Αϋ43)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ ( Δ.Ο.Υ.), Αϋ τάξεωσ, Ελεγκτικά Κζντρα
(Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων - Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου - Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ κατ’ άρκρο 25 του ν. 1882/1990 (Αϋ 43).

ΚΟΠΟ:

Ο εξαναγκαςμόσ του οφειλζτθ ςε εξόφλθςθ των χρεϊν του προσ το
Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τισ επιχειριςεισ και τουσ
οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Θ αναςτολι παραγραφισ των χρεϊν για τα οποία υποβλικθκε θ αίτθςθ,
μζχρι τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Καταπολζμθςθ τθσ αποφυγισ εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων.
Επίςπευςθ τθσ είςπραξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ υποβολι αίτθςθσ προσ τον αρμόδιο Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν για τθν
άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά οφειλζτθ του Δθμοςίου, που δεν
καταβάλλει τα βεβαιωμζνα από κάκε αιτία χρζθ ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ άνω του ςυνολικοφ ποςοφ των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ,
για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων (4) μθνϊν, o οποίοσ
αποφαςίηει για τθν κίνθςθ ι μθ τθσ ποινικισ δίωξθσ κατά του οφειλζτθ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Υποβλικθκαν 7.469 αιτιςεισ ποινικισ δίωξθσ κατά το ζτοσ 2018.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 25
του ν.1882/22-03-1990 (Αϋ43) «Μζτρα για τθν περιςτολι τθσ
φοροδιαφυγισ, διαρρυκμίςεισ ςτθν άμεςθ και ζμμεςθ φορολογία και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε τροποποιικθκε και ιςχφει,
2) ΡΟΛ 1151/13-07-2011
(ΑΔΑ:4ΑΣΕΘ-ΧΩ5) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα
Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66
Αϋ/31.3.2011) περί ποινικισ δίωξθσ λόγω μθ καταβολισ χρεϊν ςτο Δθμόςιο»,
3) ΡΟΛ 1109/20-05-2013 (ΑΔΑ: 7690 Θ-Ξ7Ψ) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του
άρκρου 20 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Αϋ /20-3-2015) περί ποινικισ δίωξθσ λόγω μθ
καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο (άρκρο 25 Ν. 1882/1990) και λοιπά ςυναφι
κζματα»,
4) ΡΟΛ 1136/09-05-2014 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ραρακολοφκθςθσ Νομικϊν
Υποκζςεων Ελζγχου και Αναγκαςτικισ Είςπραξθσ τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Υποβολι αίτθςθσ ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ
χρεϊν προσ το Δθμόςιο (άρ.25 ν. 1882/1990, όπωσ ιςχφει) ςε περίπτωςθ αναςτολισ
εκτζλεςθσ τθσ ταμειακισ βεβαίωςθσ»,
5) ΡΟΛ 1272/16-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΦΩΓΘ-8ΚΒ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ των
διατάξεων του άρκρου 8 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Αϋ/17-10-2015) περί ποινικισ
δίωξθσ λόγω μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο (αρ.25 ν. 1882/1990)»,
6) άρκρο 469 του ν.4619/2019 (Αϋ 95) «Κφρωςθ του Ροινικοφ Κϊδικα.»,
7) Ε.2125/03-07-2019 (ΑΔΑ:6Γ7Α46ΜΡ3Η-5ΒΣ) εγκφκλιοσ του αναπλθρωτι Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Κοινοποίθςθ διατάξεων του άρκρου 469 του Νζου Ροινικοφ Κϊδικα (ν.
4619/2019) περί του αδικιματοσ τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο»,
8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94 ), όπωσ ιςχφει,
9) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
10) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι" ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

Επιλογι οφειλζτθ
από τθ Δ.Ο.Υ. ι
το Ελεγκτικό
Κζντρο.

2.

Δθμιουργία/
ζκδοςθ
/πρωτοκόλλθςθ
ειδοποίθςθσ
καταβολισ
οφειλισ/υπερθμερίασ του

Περιγραφι

Ο αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του
Ελεγκτικοφ Κζντρου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ περ.34 , 68 και 113 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, επιλζγει οφειλζτθ (φυςικό ι
νομικό πρόςωπο), με κριτιριο το φψοσ τθσ
οφειλισ του (άνω των 100.000, ςυνολικά ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε είδουσ τόκων ι
προςαυξιςεων και λοιπϊν επιβαρφνςεων ), είτε
από κατάλογο οφειλετϊν, είτε κατόπιν
προτεραιοποίθςθσ,
με χρόνο τζλεςθσ του αδικιματοσ τθσ μθ
καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο τθν
παρζλευςθ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ
τθσ οφειλισ και τθν υπζρβαςθ του ςυνολικοφ
ποςοφ αυτισ άνω των εκατό χιλιάδων ευρϊ. Η
ανωτζρω θμερομθνία αποτελεί τθν αφετθρία
του χρόνου παραγραφισ του αδικιματοσ, ο
οποίοσ προβλζπεται πενταετισ (5ετισ ).
( Ωσ εκ τοφτου ςυνιςτάται θ προςοχι για τθν
ζγκαιρθ αποςτολι των αιτιςεων ποινικισ
δίωξθσ προσ τον αρμόδιο Ειςαγγελζα
Πρωτοδικϊν, για τθν κίνθςθ τθσ ςχετικισ
ποινικισ διαδικαςίασ).
Εντοπιςμόσ χρεϊν του οφειλζτθ (φυςικοφ ι
νομικοφ προςϊπου) για τθ δθμιουργία του
πίνακα χρεϊν τθσ ειδοποίθςθσ
καταβολισ/υπερθμερίασ ι τθσ ειδοποίθςθσ προ
ποινικισ δίωξθσ. Στον πίνακα χρεϊν κα
περιλθφκοφν αποκλειςτικά χρζθ που
κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμα μετά τθν παρζλευςθ

Αρμόδια Μονάδα

Ο αρμόδιοσ για τθν
επιδίωξθ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενοσ,
κατά περίπτωςθ :
Δ.Ο.Υ. Αϋ, τάξεωσ ,
Ελεγκτικοφ Κζντρου
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.).

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
ΗλεκτροΣυποποιθΕγγράφου/
Ζντυπθ
νικι
μζνο
Αρχείου

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

Kατά περίπτωςθ :
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ
Τμιμα Δικαςτικοφ
και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

-

-

Ειδοποίθςθ
καταβολισ
οφειλισ/
υπερθμερία/
ειδοποίθςθ
προ ποινικισ
δίωξθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

-

10 λεπτά.

-

ΝΑΙ

15 λεπτά.

1
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άρκρου 47 του
ν. 4174/2013
ι ειδοποίθςθσ
προ ποινικισ
δίωξθσ (ζντυπο
Δ1).

(Σο ανωτζρω
βιμα δεν
προβλζπεται
ρθτά από τθν
κείμενθ
νομοκεςία,
ωςτόςο κρίνεται
ςκόπιμθ θ
ειδοποίθςθ του
οφειλζτθ.
Επιςθμαίνεται
πάντωσ ότι θ
παράλειψι τθσ
δεν επθρεάηει
τθν εγκυρότθτα
τθσ διαδικαςίασ).

τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ
θμερομθνίασ καταβολισ των, ανά είδοσ φόρου
και θμερομθνία λιξθσ δόςθσ και πριν τθν
παρζλευςθ πζντε (5) ετϊν από τθ διάπραξθ του
αδικιματοσ τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το
Δθμόςιο, το ςυνολικό ποςό των οποίων μετά των
προςαυξιςεων εκπροκζςμου καταβολισ,
προςτίμων και λοιπϊν επιβαρφνςεων υπερβαίνει
το όριο των 100.000 ευρϊ, ιτοι ειςάγονται :
Α.Φ.Μ. οφειλζτθ, ςτοιχεία βεβαίωςθσ, οικ. ζτοσ,
είδοσ φόρου, ανάλυςθ του ποςοφ, το απαιτθτό
ςφνολο, ο τρόποσ πλθρωμισ, ο αρικμόσ των
λθξιπρόκεςμων δόςεων και οι θμερομθνίεσ
λιξθσ πρϊτθσ και τελευταίασ δόςθσ. Ιδιαίτερθ
προςοχι απαιτείται για τθν ειςαγωγι ςτθν
ειδοποίθςθ χρεϊν για τα οποία ο οφειλζτθσ
υπζχει αςτικι ευκφνθ για τθν καταβολι των από
διάφορεσ αιτίεσ, όπωσ ατομικά, ωσ ομόρρυκμοσ
εταίροσ, εγγυθτισ, κλθρονόμοσ, κλπ., τα οποία
ςυνακροίηονται ςτθν ίδια ειδοποίθςθ και για τα
οποία κα υποβλθκεί μια αίτθςθ. Εφόςον ο
οφειλζτθσ υπζχει μόνο ποινικι ευκφνθ, π.χ. ωσ
εκπρόςωποσ Α.Ε., διαχειριςτισ Ε.Π.Ε., κλπ. για
χρζθ αυτϊν άνω του ανωτζρω ορίου, εκδίδεται
χωριςτι ειδοποίθςθ /αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ,
ςτθν οποία δεν περιλαμβάνονται οφειλζσ για τισ
οποίεσ υπζχει αςτικι ευκφνθ (Βλ. παρ.2,3,4,6
του άρκρου 25 του ν. 1882/1990, ωσ προσ τα
ευκυνόμενα πρόςωπα και τον χρόνο άςκθςθσ
τθσ ποινικισ δίωξθσ).
Θ ειδοποίθςθ καταβολισ οφειλισ/υπερθμερίασ
δθμιουργείται ( ςε οφειλζτθ φυςικό πρόςωπο ι,
προκειμζνου περί οφειλζτθ νομικοφ προςϊπου,
ςτουσ εκπροςϊπουσ του, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 25 του ν.
1882/ 1990), ακολουκϊντασ τθ διαδρομι:
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ/Λοιπζσ
διαδικαςίεσ/
Eιδοποιιςεισ/Τφποσ ειδοποίθςθσ/Διαχείριςθ
ειδοποιιςεων καταβολισ υπερθμερίασ,

Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
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3.

Δθμιουργία
αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ.

ειςάγοντασ ωσ περιεχόμενο αυτισ κατϋ
ελάχιςτον τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ
1280/31-12-2013 ςτοιχεία, το είδοσ τθσ
κοινοποίθςθσ (ςε περίπτωςθ κοινοποίθςθσ με
δικαςτικό επιμελθτι με ειςαγωγι του Α.Φ.Μ.
του). Αποκικευςθ και απόδοςθ αφξοντα αρικμοφ
(α/α) ειδοποίθςθσ καταβολισ οφειλισ
υπερθμερίασ, με πίεςθ του πλικτρου F2.
Ανάκτθςθ του α/α ειδοποίθςθσ, με πίεςθ του
πλικτρου F4, απόδοςθ πρωτοκόλλου, με πίεςθ
του πλικτρου F3.
Τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ανωτζρω ΡΟΛ.
ςτοιχεία μποροφν να αποτυπωκοφν και ςε
ζγγραφο word. Θ ειδοποίθςθ προ ποινικισ δίωξθσ
(Δ1) δθμιουργείται και εκδίδεται από το
υποςφςτθμα του Τμιματοσ Δικαςτικοφ και
Νομικισ Υποςτιριξθσ, ακολουκϊντασ τθ
διαδρομι «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑ/Λοιπζσ διαδικαςίεσ/
Eιδοποιιςεισ/Τφποσ ειδοποίθςθσ/επιλογι:
ειδοποίθςθ προ ποινικισ δίωξθσ.
Οι ειδοποιιςεισ υπογράφονται από τον αρμόδιο
για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικοφ Κζντρου, κατά
περίπτωςθ
ι από τον εξουςιοδοτοφμενο από αυτόν
Ρροϊςτάμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ των Δ.Ο.Υ./
Ρροϊςτάμενο του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ των
Ελεγκτικϊν Κζντρων .
Ο αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ Ρροϊςτάμενοσ Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ
Κζντρου ι ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ ι ο
οριηόμενοσ από αυτοφσ υπάλλθλοσ, δθμιουργεί
ςτο ςφςτθμα taxis του
Τμιματοσ Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ,
ςχζδιο αίτθςθσ ποινικισ δίωξθσ προσ τον
αρμόδιο Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν τθσ ζδρασ του,
μζςω τθσ διαδρομισ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ –ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ

Kατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του

-

-

«Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ».

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

2
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ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑ ΡΑΞΕΙΣ ΤΙΤΩΝ /ΡΟΙΝΙΚΘ ΔΙΩΞΘ.
Ειςάγεται θ θμερομθνία αίτθςθσ, ο Α.Φ.Μ. του
φυςικοφ προςϊπου, είτε για ατομικά του χρζθ,
είτε για χρζθ νομικοφ προςϊπου για τθν
καταβολι των οποίων υπζχει, κατά περίπτωςθ,
αςτικι ι ποινικι ευκφνθ (βλ. βιμα 2),
με ςυςχζτιςθ του Α.Φ.Μ. του νομικοφ
προςϊπου, τθσ ιδιότθτασ και του χρόνου που
διετζλεςε ςτο νομικό πρόςωπο με τθν
αναφερόμενθ ιδιότθτα, ειςαγωγι ςτον πίνακα
χρεϊν των ςχετικϊν χρεϊν (ατομικϊν,
ςυνυποχρζωςθσ ι ςυνυπευκυνότθτασ), με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτον χρόνο τζλεςθσ του
αδικιματοσ, ςτον χρόνο παραγραφισ του και
ς το ποςοςτό ευκφνθσ του, το ςφνολο των οποίων
μετά των προςαυξιςεων και λοιπϊν
επιβαρφνςεων υπερβαίνει υποχρεωτικά το ποςό
των εκατό χιλιάδων ευρϊ.
Μετά τθν ιςχφ του ν. 4619/ 2019 (Αϋ 95) που
ιςχφει από 1-7-2019, προβλζπεται ότι ςτισ νζεσ
αιτιςεισ και ςτον πίνακα χρεϊν που
υποβάλλονται προσ τον Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν,
δεν ςυμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίηονται
για τον προςδιοριςμό τθσ ποινικισ ευκφνθσ του
προςϊπου χρζθ: α) που προζρχονται από τθ μθ
εκτζλεςθ (αμιγϊσ) χρθματικϊν ποινϊν που
επιβλικθκαν από ποινικό δικαςτιριο και οι
ςχετικζσ με αυτζσ προςαυξιςεισ, τόκοι και λοιπζσ
επιβαρφνςεισ και β) που προζρχονται από τα
φορολογικά αδικιματα που τυποποιοφνται ςτο
άρκρο 66 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), μαηί με τισ
ςχετικζσ με αυτά προςαυξιςεισ, τόκουσ και
λοιπζσ επιβαρφνςεισ. Επιςθμαίνεται, ότι ο
εντοπιςμόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων κα πρζπει
να διενεργείται κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ και
ςυνεργαςίασ των Τμθμάτων Ελζγχου και
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν εγκφκλιο Ε. 2125/03-072019).
Ειςάγεται υποχρεωτικά θ θμερομθνία ζναρξθσ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
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τθσ αναςτολισ τθσ παραγραφισ, που είναι θ
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ. (Σθμειϊνεται ότι αναςτζλλεται ο χρόνοσ
τθσ παραγραφισ του χρζουσ για το οποίο
υποβλικθκε θ ςχετικι αίτθςθ μζχρι τθν ζκδοςθ
τελεςίδικθσ απόφαςθσ, βλ. άρκρο 473 του
Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, ο οποίοσ δεν
ςυμπλθρϊνεται πριν από τθν πάροδο ζτουσ από
τθ λιξθ τθσ αναςτολισ). Θ αίτθςθ
ςυμπλθρϊνεται, επίςθσ, με το ονοματεπϊνυμο
του υπαλλιλου που κα παραςτακεί ωσ μάρτυρασ
ςτο ακροατιριο κατά τθν θμερομθνία τθσ
δικαςίμου. Δθμιουργία α/α ειδικοφ βιβλίου, με
τθν πίεςθ του πλικτρου F2. Ανάκτθςθ F4 και
εκτφπωςθ τθσ αίτθςθσ ποινικισ δίωξθσ εισ
διπλοφν.

Υπογραφι
αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ.

Θ αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ υπογράφεται από τον
αρμόδιο για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου.

5.

Ρρωτοκόλλθςθ
τθσ αίτθςθσ
ποινικισ δίωξθσ.

Ρρωτοκόλλθςθ τθσ αίτθςθσ ποινικισ δίωξθσ.

6.

Καταχϊρθςθ
(ειςαγωγι) του
αρικμοφ
πρωτοκόλλου τθσ
αίτθςθσ ποινικισ

Ανάκτθςθ
(επαναφορά ) του α/α ειδικοφ βιβλίου τθσ
αίτθςθσ για τθν καταχϊριςθ του αρικμοφ
πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα του
Τμιματοσ Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ.

4.

Ο Ρροϊςτάμενοσ,
κατά περίπτωςθ,
τθσ:
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ,
Ελεγκτικοφ Κζντρου
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.).
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ, ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των

-

-

Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 λεπτά.

3

-

-

Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 λεπτά.

4

-

-

Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 λεπτά.

5
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δίωξθσ.

7.

8.

9.

Αποςτολι/κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ
ποινικισ δίωξθσ

Ραραλαβι
κλιςθσ του
Ειςαγγελζα
Ρρωτοδικϊν, με
προςδιοριςμό
δικαςίμου και
ςτοιχείων
κλθκζντοσ
μάρτυρα.

Καταχϊρθςθ
δικαςίμου.

Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ, ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Αποςτολι ενόσ (1) αντιτφπου τθσ αίτθςθσ
ποινικισ δίωξθσ ςτθν Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν τθσ
ζδρασ τθσ αιτοφςασ Δ.Ο.Υ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου,
είτε με ςυςτθμζνο ζγγραφο, είτε με κατάκεςθ
από υπάλλθλο αυτϊν. Το βϋ(2ο) αντίτυπο
παραμζνει ςτον φάκελο τθσ αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ, που αρχειοκετείται ςτο Τμιμα
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ, είτε με α/α
/ζτουσ ,είτε με το ονοματεπϊνυμο του
οφειλζτθ/ζτοσ.

Ο Ειςαγγελζασ Ρρωτοδικϊν κοινοποιεί κλιςθ για
τθν αίτθςθ που υπζβαλε ενϊπιόν του ο αρμόδιοσ
για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου, με προςδιοριςμό τθσ δικαςίμου και
εμφάνιςθ του αναφερόμενου ςε αυτι υπαλλιλου
που κα παραςτεί ωσ μάρτυρασ, για τθν επί του
ακροατθρίου εξζταςθ.

Καταχϊρθςθ του αρμόδιου Δικαςτθρίου και τθσ
οριςκείςασ δικαςίμου ςτο υποςφςτθμα
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ και
ςυγκεκριμζνα, με ειςαγωγι αυτϊν από το πεδίο
«δικαςτικζσ υποκζςεισ» τθσ αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ, αφοφ προθγουμζνωσ ανακτθκεί ο α/α

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ, ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ, ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ,

-

-

Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μζχρι 4
θμζρεσ εάν
θ
αποςτολι
γίνει με
ςυςτθμζνο
ζγγραφο/
αυκθμερόν
εάν
κατατεκεί
με
υπάλλθλο
Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικοφ
Κζντρου.

-

-

Κλιςθ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

1 θμζρα.

7

-

-

Κλιςθ.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

8

6
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αυτισ.

10.

Σφνταξθ
εγγράφου
ενθμζρωςθσ του
αρμόδιου
Ειςαγγελζα ι του
Δικαςτθρίου εκ
μζρουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου, ςχετικά
με τθ
διαδικαςτικι
εξζλιξθ τθσ
οφειλισ.

Θ εμφάνιςθ του μάρτυρα ςτο ακροατιριο κατά
τθν θμερομθνία τθσ δικαςίμου είναι
υποχρεωτικι.
Δεν είναι υποχρεωτικι, εφόςον ζχει αποςταλεί
τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ
δικάςιμο, ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμόδιου
Ειςαγγελζα ι του Δικαςτθρίου εκ μζρουσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ Κζντρου, ςχετικά με τθ
διαδικαςτικι εξζλιξθ τθσ οφειλισ. Στθν
περίπτωςθ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ ςυντάςςεται
και υπογράφεται ςχετικό ζγγραφο από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ
είςπραξθσ τθσ οφειλισ Υπθρεςία.
Μετά τθν ιςχφ του ν. 4619/2019, που ιςχφει από
01-07-2019 και για τισ εκκρεμείσ ςτο ακροατιριο
υποκζςεισ μετά από αιτιςεισ ποινικισ δίωξθσ
ςυνολικοφ ποςοφ άνω των 100.000 ευρϊ, οι
βεβαιϊςεισ περί τθσ εξζλιξθσ των οφειλϊν
επιβάλλεται να περιζχουν ρθτι αναφορά για το
φψοσ των επιμζρουσ χρεϊν του οικείου πίνακα
που προζρχονται : α) από τθ μθ εκτζλεςθ
(αμιγϊσ) χρθματικϊν ποινϊν που επιβλικθκαν
από ποινικό δικαςτιριο και οι ςχετικζσ με αυτζσ
προςαυξιςεισ, τόκοι και λοιπζσ επιβαρφνςεισ και
β) από τα φορολογικά αδικιματα, που
τυποποιοφνται ςτο άρκρο 66 του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.), μαηί με τισ ςχετικζσ με αυτά
προςαυξιςεισ, τόκουσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ,
του εναπομζνοντοσ υπολοίπου ποςοφ μετά τθν
αφαίρεςι τουσ. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι ο
εντοπιςμόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων κα πρζπει
να διενεργείται κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ και
ςυνεργαςίασ των Τμθμάτων Ελζγχων και

ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

Ενθμερωτικό
ζγγραφο.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

1 θμζρα /
30 λεπτά.

9
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Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν εγκφκλιο Ε. 2125/03-072019.

11.

12.

13.

Ρρωτοκόλλθςθ/α
ποςτολι του
ενθμερωτικοφ
εγγράφου ςτο
αρμόδιο
Δικαςτιριο ι τον
αρμόδιο
Ειςαγγελζα.

Ραράςταςθ
υπαλλιλου τθσ
αρμόδιασ για τθν
είςπραξθ
Υπθρεςίασ, ωσ
μάρτυρα ςτο
Δικαςτιριο.

Καταχϊριςθ
εκδοκείςασ
απόφαςθσ.

Ρρωτοκολλείται το ενθμερωτικό ζγγραφο και
αποςτζλλεται ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο ι τον
αρμόδιο Ειςαγγελζα με τθλεομοιοτυπία
τουλάχιςτον τρείσ (3) θμζρεσ πριν από τθν
προςδιοριςκείςα δικάςιμο.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα
Εϋ- Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

Ενθμερωτικό
ζγγραφο.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

10 λεπτά.

Εφόςον, δεν αποςταλεί το προβλεπόμενο
ενθμερωτικό ζγγραφο τρείσ (3) τουλάχιςτον
θμζρεσ πριν από τθ δικάςιμο ςτο αρμόδιο
Δικαςτιριο ι
ς τον αρμόδιο Ειςαγγελζα,
ο υπάλλθλοσ που κλικθκε ωσ μάρτυρασ
,παρίςταται υποχρεωτικά ςτο ακροατιριο του
αρμοδίου Δικαςτθρίου. Στθν περίπτωςθ που
παρίςταται άλλοσ μάρτυρασ από τον κλθκζντα
απαιτείται ο οριςμόσ αυτοφ με τθ ςφνταξθ
εξουςιοδότθςθσ
από τον αρμόδιο για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ
οφειλισ Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ
Κζντρου.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

-

-

-

-

1 θμζρα.

Εφόςον, το αρμόδιο Δικαςτιριο εκδϊςει
απόφαςθ, ανάλογα με το διατακτικό τθσ
(καταδικαςτικι, ακωωτικι, αναςταλτικι), ο
υπάλλθλοσ που παρίςταται ςθμειϊνει αυτό
ςτον ςχετικό φάκελο τθσ αίτθςθσ ποινικισ
δίωξθσ για τθν καταχϊριςι του ςτθ ςυνζχεια
ςτο ςφςτθμα του Δικαςτικοφ και Νομικισ
Τποςτιριξθσ.
Στθν περίπτωςθ που απεςτάλθ ςτο αρμόδιο
Δικαςτιριο ενθμερωτικό ζγγραφο, το Σμιμα
Δικαςτικοφ και Νομικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα ΒϋΔικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ των
Δ.Ο.Υ., Αϋ τάξεωσ ι
β) Αυτοτελζσ Τμιμα
Δικαςτικοφ και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ ι του

-

-

Αίτθςθ
ποινικισ
δίωξθσ.

-

-

-

10 λεπτά.

10

9

11 , 12
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να μεριμνιςει αμζςωσ για να λάβει γνϊςθ κακϋ
οιονδιποτε τρόπο τθσ διαδικαςτικισ εξζλιξθσ τθσ
ποινικισ δίωξθσ και για τθν καταχϊριςθ των
ςχετικϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτο
ςφςτθμα του Δικαςτικοφ για τθν ενθμζρωςι του.
τθν περίπτωςθ που από ςχετικά ζγγραφα του
αρμόδιου Δικαςτθρίου προκφπτει ότι ζχει
εκδοκεί τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ ι ότι
εκδοκείςα δικαςτικι απόφαςθ κατζςτθ
τελεςίδικθ, πρζπει αμζςωσ να ςυμπλθρωκεί το
ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ ποινικισ δίωξθσ
«θμερομθνία λιξθσ αναςτολισ παραγραφισ»,
με τθν καταχϊριςθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ τθσ
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ (βλ. άρκρο
473 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ). (Σθμειϊνεται,
ότι ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ του χρζουσ για το
οποίο υποβλικθκε θ αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ δεν
ςυμπλθρϊνεται πριν από τθν πάροδο ζτουσ από
τθ λιξθ τθσ αναςτολισ).

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

φνολο
Χρόνου

Από 5 μινεσ ζωσ 10 χρόνια,
κακϊσ ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκου μζςου κατά
τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ , ο χρόνοσ επιμθκφνεται
περαιτζρω όπωσ και ςτθν περίπτωςθ ρφκμιςθσ των
οφειλϊν.
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3.11 Ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Οφειλισ (Β.Ο.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ(Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.), Ελεγκτικά Κζντρα (Κζντρο
Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κζντρο Ελζγχου
Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου- Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), Επιχειρθςιακι
Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Οφειλισ (Β.Ο.).

ΚΟΠΟ:

Διευκόλυνςθ τθσ είςπραξθσ οφειλϊν που βεβαιϊνονται ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ, με παράλλθλθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, ςε
περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ζκδοςθσ Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Συμμόρφωςθ των φορολογουμζνων ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ με
δυνατότθτα εκοφςιασ πλθρωμισ οφειλϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ διαδικαςία αφορά ςτθν αίτθςθ του φορολογουμζνου για χοριγθςθ
Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ από τθ Δ.Ο.Υ. ι το Ελεγκτικό Κζντρο ι τθν
Ε.Μ.ΕΙΣ., ςτον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ ι μθ των προχποκζςεων
χοριγθςθσ, ςτθν εξζταςθ τθσ ζκδοςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ από τθ Δ.Ο.Υ. ι
το Ελεγκτικό Κζντρο ι τθν Ε.ΜΕΙΣ. και ςτθν ζκδοςθ ι όχι αυτισ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Συνεχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 83 «Ενζργειεσ και αποτελζςματα ςυμψθφιςμοφ» του ν.δ. 356/27-03/5-041974 (Αϋ90) «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων»,
2) άρκρο 12 «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ και βεβαίωςθ οφειλισ» του ν. 4174/2013
(Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ 1123/16-05-2012 (Βϋ1665) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Αποδεικτικό ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθ για τθ φορολογικι ενθμερότθτα
φυςικϊν ι μθ φυςικϊν προςϊπων θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου»,
4) Αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν:
α) ΡΟΛ 1274/27-12-2013 (Βϋ3398) «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν.
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ)», όπωσ ιςχφει,
β) ΡΟΛ 1275/27-12-2013 (Βϋ3398) «Βεβαίωςθ οφειλισ άρκρου 12 ν. 4174/2013
(Αϋ170)», όπωσ ιςχφει,
γ) ΡΟΛ 1278/27-12-2013 (Βϋ 3398) «Εξόφλθςθ φόρου με μετα -βίβαςθ ςε τρίτο
ακινιτου και εκχϊρθςθ του τιμιματοσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο»,
δ) ΡΟΛ. 1065/26-02-2014 (Βϋ642) απόφαςθ « Συμπλιρωςθ –τροποποίθςθ των
Αποφάςεων Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/27.12.2013 και ΡΟΛ.
1275/27.12.2013(Βϋ3398) περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ και Βεβαίωςθ οφειλισ
άρκρου 12 ν. 4174(Αϋ170), όπωσ ιςχφει»,
ε) ΡΟΛ 1118/29-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΕ6ΣΘ-007) «Ριςτοποιθτικά που χορθγοφνται για
πϊλθςθ ακινιτων με παρακράτθςθ φόρου ι λοιπϊν οφειλϊν του
φορολογουμζνου.»
5) ΡΟΛ 1124/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ1Θ-Φ9Σ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων «Επικαιροποιθμζνεσ Αποφάςεισ περί Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ
και βεβαίωςθσ οφειλισ άρκρου 12 Κ.Φ.Δ.»,
6) ΡΟΛ 1141/16-09-2016(ΑΔΑ: 6143Θ-ΣΛΛ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ «Διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία
χοριγθςθσ αποδεικτικό ενθμερότθτασ /βεβαίωςθσ οφειλισ»,
7) Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων:
α) αρικ. Α 1002/28-12-2018 (Βϋ20/2019) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ170)»
β) αρικ. Α 1265/03-12-2020 (Βϋ 5346) «Τροποποίθςθ-Συμπλιρωςθ των υπό ςτοιχεία
ΡΟΛ 1274 και ΡΟΛ 1275 /27.12.2013 (Βϋ3398) αποφάςεων του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ και Βεβαίωςθσ οφειλισ του
άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφουν»,
γ) αρικ. Α 1033/19-02-2021 (Βϋ703) «Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ
1274/27.12.2013 (Βϋ3398) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
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περί Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ
ιςχφει, και του ςυνθμμζνου υποδείγματοσ τθσ απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων Α. 1265/03.12.2020 (Βϋ5346)»
8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
9) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
10) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/04-08-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ "Με εντολι Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ », όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.

263

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι αίτθςθσ
από τθ Δ.Ο.Υ. /
Ελεγκτικό
Κζντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ. για
τθ χοριγθςθ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ.

.

Περιγραφι

Θ αίτθςθ για ζκδοςθ
Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ
ι Βεβαίωςθσ Οφειλισ,
που υποβάλλεται από είτε
με φυςικι παρουςία, είτε
μζςω τθσ εφαρμογισ «Τα
Αιτιματά μου» το φυςικό ι
νομικό πρόςωπο,
παραλαμβάνεται από τθν/το
αρμόδια/διο, κατά
περίπτωςθ, Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικό Κζντρο ι τθν
Ε.Μ.ΕΙΣ.

Αρμόδια Μονάδα

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Α-Βϋ τάξεωσ,
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Βϋ τάξεωσ,
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ Εςόδων του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
ε) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ
Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν
Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λ.π. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

-

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρoνικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Ζντυπο
αίτθςθσ Α9. ι
ζντυπο αίτθςθσ
Α 100 , ςε
περίπτωςθ
αίτθςθσ μζςω
τθσ εφαρμογισ
«Τα Αιτιματά
μου»

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

-
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2.

Ζλεγχοσ
προχποκζςεων
για τθ χοριγθςθ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ.

Το αρμόδιο, κατά
περίπτωςθ, Τμιμα τθσ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικοφ Κζντρου/
Ε.Μ.ΕΙΣ. ελζγχει τισ
προχποκζςεισ χοριγθςθσ
Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ
βάςει τθσ ΡΟΛ. 1274/2013
(Βϋ3398).

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Α-Βϋ τάξεωσ,
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Βϋ τάξεωσ,
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ Εςόδων του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
ε) Τμιματα τθσ
Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ
Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν
Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

-

-

-

-

-

-

Εξαρτάται
από τθν
πολυπλοκότθτα τθσ
εικόνασ του
φορολογουμζνου.

1
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3.

Εξζταςθ
προχποκζςεων για
τθν ζκδοςθ
Βεβαίωςθσ Οφειλισ
(B.O.), βάςει τθσ
ΡΟΛ. 1275/2013.

Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ των
προχποκζςεων για τθν
ζκδοςθ Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ, ελζγχονται οι
προχποκζςεισ χοριγθςθσ
Βεβαίωςθσ Οφειλισ.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Α-Βϋ τάξεωσ,
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ τθσ Δ.Ο.Υ. Βϋ τάξεωσ,
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ Εςόδων του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
ε) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ,
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ,
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ
Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν
Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

-

-

-

-

-

-

Εξαρτάται
από τθν
πολυπλοκότθτα τθσ
εικόνασ του
Φορολογουμζνου.

2
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4.

Ρροϊκθςθ από τον
Ρροϊςτάμενο του
αρμόδιου κατά
περίπτωςθ,
Τμιματοσ
για υπογραφι τθσ
Βεβαίωςθσ
Οφειλισ, για
είςπραξθ
χρθμάτων ι για
μεταβίβαςθ
ακινιτου ι
ςφςταςθ
εμπράγματου
δικαιϊματοσ επϋ
αυτοφ.

5.

Υπογραφι τθσ
Βεβαίωςθσ
Οφειλισ:
α) για είςπραξθ
χρθμάτων,από τον
Ρροϊςτάμενο
οποιαςδιποτε
Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικό Κζντρο/

Το αρμόδιο, κατά
περίπτωςθ, Τμιμα εκδίδει,
μζςω του ΤΑΧΙS, Βεβαίωςθ
Οφειλισ και,
τθν προωκεί ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ, κατά
περίπτωςθ, αρμόδιασ
Υπθρεςίασ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό
Κζντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.,
για υπογραφι.
Για τθν απόδοςθ τυχόν
εναπομείναντοσ ποςοφ ςτον
δικαιοφχο από τθν υπθρεςία
ι τον οργανιςμό πλθρωμισ
απαιτείται εκ νζου
αποδεικτικό ενθμερότθτασ,
μόνον, εφόςον, ςυντρζχουν
και άλλοι λόγοι μθ ζκδοςθσ
του αποδεικτικοφ πζραν των
οφειλϊν.

Κατά περίπτωςθ:
α) Τμιμα Δϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Αϋ τάξεωσ,
β) Τμιμα Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Α-Βϋ τάξεωσ,
γ) Γραφείο Βϋ- Εςόδων τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Βϋ τάξεωσ,
δ) Γραφείο Βεβαίωςθσ και
Είςπραξθσ Εςόδων του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ
Υποςτιριξθσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.,
ε) Τμιματα τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ.:
αα) Βϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Μεγάλων
Οφειλϊν και Στοχευμζνων
Δράςεων Είςπραξθσ ανά
Οφειλζτθ,
ββ) Γϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ Οφειλϊν
Ειδικϊν Κατθγοριϊν Οφειλετϊν
και Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ,
γγ) Δϋ- Επιχειρθςιακοφ
Σχεδιαςμοφ Είςπραξθσ
Μεγάλων Οφειλϊν και
Στοχευμζνων Ενεργειϊν
Είςπραξθσ ςε Ομάδεσ
Οφειλετϊν.

O Ρροϊςτάμενοσ τθσ, κατά
περίπτωςθ, αρμόδιασ
Υπθρεςίασ υπογράφει τθ
Βεβαίωςθ Οφειλισ.
,Σε περίπτωςθ
αρμοδιότθτασ περιςςότερων
τθσ μιασ υπθρεςιϊν,
υπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο μιασ εξ αυτϊν
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με

Ο Ρροϊςτάμενοσ,
κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) ι
Ε.Μ.ΕΙΣ.

-

Ο Ρροϊςτά-μενοσ,
κατά περίπτωςθ:
Δ.Ο.Υ.,
Ελεγκτικοφ Κζντρου
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ι
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.),
Ε.Μ.ΕΙΣ.

Κατά
περίπτωςθ:
Βεβαίωςθσ
Οφειλισ προσ
το Δθμόςιο
(για είςπραξθ
χρθμάτων)
Ριςτοποιθτικό
Βεβαίωςθσ
Οφειλισ προσ
το Δθμόςιο
(για
μεταβίβαςθ
ακινιτου ι για
ςφςταςθ
εμπράγματου
δικαιϊματοσ
επϋ αυτοφ).

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

Αμζςωσ.

3

-

Φυςικά ι Νομικά
πρόςωπα, κατά
περίπτωςθ.

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

4
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Ε.Μ.ΕΙΣ.) ι
β) για μεταβίβαςθ
ακινιτου ι ςφςταςθ
εμπράγματου
δικαιϊματοσ επϋ
αυτοφ,
από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ
Υπθρεςίασ που ζχει
τθν επιδίωξθ τθσ
είςπραξθσ τθσ
οφειλισ.

6.

Μθ ζκδοςθ
Αποδεικτικοφ
Ενθμερότθτασ ι
χοριγθςθσ
Β.Ο. και ενθμζρωςθ
του φορολογουμζνου.

τουσ Ρροϊςταμζνουσ των
υπόλοιπων Υπθρεςιϊν (
άρκρο 2 ΡΟΛ. 1275/2013).

Ενθμζρωςθ του
φορολογουμζνου ότι δεν
πλθροφνται οι
προχποκζςεισ, οφτε τθσ ΡΟΛ
1274/2013, οφτε τθσ ΡΟΛ
1275/2013, προκειμζνου να
προβεί ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ για να αιτθκεί εκ
νζου.

Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κζντρα/ Ε.Μ.ΕΙΣ.

-

Φορολογοφμενοσ.

-

-

-

-

Αμζςωσ.

φνολο
Χρόνου

Αμζςωσ
και μζχρι
10 μζρεσ.

5.

*Επιπλζον τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ςτθν περίπτωςθ που εντοπιςτεί απαίτθςθ του οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ,το οποίο όμωσ δεν εκδίδεται βάςει των διατάξεων τθσ
ΡΟΛ. 1274/2013, δφναται να εκδοκεί και οίκοκεν Βεβαίωςθ Οφειλισ από τθ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα/ Ε.Μ.ΕΙΣ. και να χορθγθκεί ςτθν υπθρεςία/οργανιςμό πλθρωμισ ι αντίςτροφα να ηθτιςει θ υπθρεςία/οργανιςμόσ πλθρωμισ τθν
ζκδοςθ Βεβαίωςθ Οφειλισ οίκοκεν από τθ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα/ Ε.Μ.ΕΙΣ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ΡΟΛ. 1275/2013.
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3.12 Παραλαβι και αποςτολι των αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

- Διεφκυνςθ Ειςπράξεων και Επιςτροφϊν (Δ.Ε.Ε.) τθσ Γ.Δ.Φ.Δ. και
- Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.) και
- Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) τθσ Γενικισ
- Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.Ρ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ραραλαβι και αποςτολι των αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ.

ΚΟΠΟ:

Θ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ των δθμοςίων εςόδων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Συμψθφιςμόσ απαιτιςεων δικαιοφχων από χρθματικά εντάλματα με
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ςτισ Δ.Ο.Υ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραραλαβι των αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ και διενζργεια ςυμψθφιςμϊν
προκειμζνου να εξοφλθκοφν τα χρθματικά εντάλματα που εκδίδονται
από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των φορζων κακϊσ και απάντθςθ ςτα
ωσ άνω αιτιματα.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

-

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 75-91 του ν.4446/2016 (Αϋ240) « Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ- Τροποποιιςεισ του
ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ»,
2) αρικ. 2/107929/0026/13-12-2013 ( Βϋ3172) απόφαςθ του αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν « Κακοριςμόσ διαδικαςίασ …από
τισ Υπθρεςίεσ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (Υ.Δ.Ε.)»,
3) αρικ. 2/11934/Α/31-12-2013 ( ΑΔΑ: ΒΙΨΡ4-ΘΨΗ) ζγγραφο του αναπλθρωτι
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Εξόφλθςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων από τισ Υπθρεςίεσ
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (Υ.Δ.Ε.)»,
4) αρικ. ΔΡΕΙΣ Δ 1023506ΕΞ2014 /05-02-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ειςπράξεων «Συμψθφιςμόσ απαιτιςεων δικαιοφχων από χρθματικά εντάλματα
που εξοφλοφνται από τισ Υ.Δ.Ε. με βεβαιωμζνεσ ςτισ Δ.Ο.Υ. οφειλζσ»,
5 ) αρικ. ΔΡΕΙΣ Δ 1038279 ΕΞ2014/12-02-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ειςπράξεων «Διευκρινιςεισ για τον ςυμψθφιςμό απαιτιςεων δικαιοφχων από
χρθματικά εντάλματα που εξοφλοφνται από τισ Υ.Δ.Ε. με βεβαιωμζνεσ ςτισ Δ.Ο.Υ.
οφειλζσ»,
6) αρικ. ΔΘΛΕΔ Β 0003264 ΕΞ2014/31-01-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Οδθγίεσ για τουσ ςυμψθφιςμοφσ απαιτιςεων
δικαιοφχων από χρθματικά εντάλματα που εξοφλοφνται από
τισ Υ.Δ.Ε. με
βεβαιωμζνεσ ςτισ Δ.Ο.Υ. οφειλζσ»,
7) αρικ. ΔΘΛΕΔ Β 1023474 ΕΞ2015/ 20-02-2015 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. «Δθμιουργία
νζασ εκτφπωςθσ «Κατάςταςθ πιςτωκζντων ενταλμάτων Υ.Δ.Ε. φορολογοφμενου»,
8) αρικ. 2/45136/0026/01-06-2017 ζγγραφο του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Ραροχι οδθγιϊν για τον ζλεγχο, εκκακάριςθ και πλθρωμι δθμοςίων
δαπανϊν»,
9) αρικ. 4608/0026/16-01-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Κατάρτιςθσ και
Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ, με κζμα «Οδθγίεσ για τθ διεπαφι TAXIS 7»,
10) αρικ. ΔΙΕΡΙΔΙ ΥΡΑΕΦ Β 1014761ΕΞ2020/03-02-2020 ζγγραφο τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. με
κζμα «Οδθγίεσ για βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και αποςτολισ των
αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ,
11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
12) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι μζςω
του ΟΡΣ Taxis των
αιτθμάτων
ςυμψθφιςμοφ και
εκτφπωςθ τθσ
Κατάςταςθσ
Ραραλαβισ
Αιτθμάτων
Συμψθφιςμοφ/Ραρ
ακράτθςθσ
Χρθματικϊν
Ενταλμάτων (Χ.Ε.)

Συμψθφιςμόσ
χρεϊν με
βεβαιωμζνα/

Περιγραφι

Εκτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ παραλαβισ των
αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ Χρθματικϊν
Ενταλμάτων ( Χ.Ε.).
Αναλυτικότερα:
Στουσ ρόλουσ ζςοδα - Διαχειριςτισ, Ζςοδα
Ανακτιςεισ και Ζςοδα Αναηθτιςεισ επιλζγεται θ
“Κατάςταςθ Ραραλαβισ αιτθμάτων
Συμψθφιςμοφ/παρακράτθςθσ Χρθματικϊν
Ενταλμάτων” και ςτθ ςυνζχεια θ οκόνθ
“Κατάςταςθ Χ.Ε.Ρ.-Υ.Δ.Ε. προσ ςυμψθφιςμό”
ςτθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία
παραλαβισ αιτθμάτων από ….. ζωσ…. , και
επιλζγονται τα παραλθφκζντα ωσ κατάςταςθ
των αιτθμάτων. Στθν πρϊτθ γραμμι
εμφανίηονται πλθροφορίεσ, όπωσ: Αρικμόσ
Χρθματικοφ Εντάλματοσ, Ζτοσ, Φορζασ,
Ρεριγραφι Φορζα, Ονοματεπϊνυμο Υπαλλιλου
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
(Γ.Δ.Ο.Υ.) και τθλζφωνο, Ροςό Ρλθρωμισ,
Θμ/νία Ρλθρωμισ, Θμ/νία Ραραλαβισ, Θμ/νία
Αποςτολισ, Α/Α αποςτολισ και κατάςταςθ
αιτιματοσ. Οι γραμμζσ του αιτιματοσ ζχουν τισ
εξισ πλθροφορίεσ: αιτία π.χ. πλθρωμι
δικαιοφχου, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμόσ με
αςφαλιςτικό φορζα, ζλεγχοσ με τιμζσ ναι,/όχι,
αρικμόσ γραμμισ. Ρροτεραιότθτα, ΑΦΜ,
επωνυμία, ποςό.
Σχόλιο ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.: Από το ρόλο ΖςοδαΔιαχειριςτισ. (Θ εκτφπωςθ είναι διακζςιμθ και
από τουσ ρόλουσ Ζςοδα Ανακτιςεισ και Ζςοδα
Αναηθτιςεισ για να υπάρχει θ δυνατότθτα
αναηιτθςθσ /ελζγχου παλαιότερων δεδομζνων π.χ. για ςυγχωνευμζνεσ Δ.Ο.Υ.).
1) Ζλεγχοσ εικόνασ φορολογοφμενου
προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ο
ςυμψθφιςμόσ κα διενεργθκεί ςε

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου/
Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 λεπτά
περίπου.

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά
περίπου.

2

Δ.Ο.Υ.- Τμιμα
Εςόδων/ αντίςτοιχα
Τμιματα Κ.Ε.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

Κατάςταςθ
Ραραλαβισ
Αιτθμάτων
Συμψθφιςμοφ/
Ραρακράτθςθσ
Χ.Ε.

Δ.Ο.Υ. -Τμιμα
Εςόδων/ αντίςτοιχα
Τμιματα Κ.Ε.ΜΕ.Ρ.,

-

-

-
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ρυκμιςμζνα χρζθ ςε
μια ι περιςςότερεσ
Δ.Ο.Υ.

3.

Διαχείριςθ
αιτθμάτων
ςυμψθφιςμοφ/
οριςτικοποίθςθ.

βεβαιωμζνεσ αρρφκμιςτεσ οφειλζσ ι ςε
δόςεισ ρυκμίςεων.
2) Ζκδοςθ διπλοτφπου ζναντι βεβαιωμζνων ι
ρφκμιςθσ ανάλογα με τθν κατάςταςθ των
οφειλϊν εάν είναι ρυκμιςμζνεσ ι όχι με τφπο
διπλοτφπου 261 ςτισ οκόνεσ «Ρίςτωςθ
Κατάςταςθσ Συνταξιοφχων/Υ.Δ.Ε.» και
πίςτωςθ Κατάςταςθσ Συνταξιοφχων/Υ.Δ.Ε. ςε
ρυκμιςμζνα χρζθ». Ρατϊντασ το πλικτρο
«Σφνδεςθ με αίτθμα ςυμψθφιςμοφ»
εμφανίηονται όλα τα αιτιματα που ζχουν
υπόλοιπο προσ πίςτωςθ ςτον ΑΦΜ που
καταχωρικθκε.
3) Α. Ζκδοςθ γραμματίων τρίτων για οφειλζσ ςε
άλλεσ Δ.Ο.Υ. με θμερομθνία ιςχφοσ από τθν
οκόνθ μετάπτωςθ γραμματίων τρίτων τθν
θμερομθνία του εντάλματοσ. Στθν οκόνθ
«Διαχείριςθ Γραμματίων Τρίτων» υπάρχει
αντίςτοιχα το πλικτρο «Σφνδεςθ με αίτθμα
ςυμψθφιςμοφ».
Β. Διενζργεια αυτόματθσ λογιςτικισ κίνθςθσ
με κωδικό 760 πιςτϊνοντασ το ταμείο,
λογαριαςμόσ 00901 και χρεϊνοντασ το
λογαριαςμό 103582 με το ποςό του
γραμματίου τρίτων.
Επεξεργαςία τθσ απάντθςθσ του αιτιματοσ
ςυμψθφιςμοφ-αναλυτικότερα
Στουσ ρόλουσ ζςοδα Διαχειριςτισ, Ζςοδα
Ανακτιςεισ (Συγχϊνευςθ) και Ζςοδα
Αναηθτιςεισ-Εκτυπϊςεισ ςτθ διαδρομι «Εκτόσ
Συναλλαγισ»-Διάφορεσ επιλζγουμε τθ
λειτουργία Διαχείριςθ Αιτθμάτων Συμψθφιςμοφ
και τθν αντίςτοιχθ οκόνθ «Αίτθμα
Συμψθφιςμοφ» Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ του
αιτιματοσ ςυμψθφιςμοφ και θ κατάςταςθ του
και γίνεται ανάκτθςι του. Εμφανίηονται
προςυμπλθρωμζνα τα πεδία, ςυμψθφιςκζν
/παρακρατθκζν ποςό και το κακαρό ποςό προσ
πλθρωμι, εφόςον υπάρχει ποςό μετά το
ςυμψθφιςμό. Στθ ςυνζχεια με το πάτθμα του
πλικτρου «Επεξεργαςία» ςυμπλθρϊνονται οι
ενδείξεισ ςτθν οκόνθ «Γραμμι Αιτιματοσ
Συμψθφιςμοφ» δθλ. α/α αιτιματοσ όπωσ
παραλαμβάνεται από το Ολοκλθρωμζνο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Δθμοςιονομικισ
Ρολιτικισ, λόγοσ 60 Ρλθρωμι Δικαιοφχου,

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα
Εςόδων/ αντίςτοιχα
Τμιματα Κ.Ε.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά/
αίτθμα
ςυμψθφιςμοφ
Ρερίπου.

3
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Ζλεγχοσ για ζκδοςθ αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ: εάν οι τιμζσ<1500, >=1500, όχι
ζλεγχοσ, ποςό δικαιοφχου, ποςό ςυμψθφιςμοφ
.Στθ ςυνζχεια προκειμζνου να γίνει θ
οριςτικοποίθςθ με το πάτθμα του κουμπιοφ F2
επιλζγονται από το χριςτθ οι ενδείξεισ
Φορολογικά Ενιμεροσ (ΦΟ) εάν το ακακάριςτο
ποςό αιτιματοσ ςυμψθφιςμοφ>1500 ευρϊ ι όχι
ανοιχτζσ οφειλζσ(ΠΧΙ ΑΟ) εάν το ακακάριςτο
ποςό ςυμψθφιςμοφ<1500 ευρϊ, και
ςυμπλθρϊνεται αυτόματα θ θμερομθνία
ελζγχου και ο χριςτθσ που επζλεξε τθν
αντίςτοιχθ ζνδειξθ. Το βιμα αυτό παραλείπεται
όταν δεν υπάρχει «κακαρό ποςό προσ
πλθρωμι» ι είναι μικρότερο ι ίςο τθσ οφειλισ
προσ αςφαλιςτικό ταμείο.
Σχόλιο ΔΙ.ΕΡ.ΙΔΙ.: Από το ρόλο ΖςοδαΔιαχειριςτισ. (Θ οκόνθ είναι διακζςιμθ και από
τουσ ρόλουσ Ζςοδα Ανακτιςεισ και Ζςοδα
Αναηθτιςεισ για να υπάρχει θ δυνατότθτα
αναηιτθςθσ /ελζγχου παλαιότερων δεδομζνωνπ.χ. για ςυγχωνευμζνεσ Δ.Ο.Υ.).

Οριςτικοποίθςθ
/αναίρεςθ
οριςτικοποίθςθσ.

Οριςτικοποίθςθ τθσ απάντθςθσ του αιτιματοσ
ςυμψθφιςμοφ.
Μετά τθν ανάκτθςθ του αιτιματοσ και τθν
επιλογι του πλικτρου οριςτικοποίθςθ και F2 με
το πάτθμα του κουμπιοφ F2 ενθμερϊνεται το
πεδίο θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ και θ
κατάςταςθ του αιτιματοσ μετατρζπεται ςε
οριςτικοποιθμζνο. Επίςθσ είναι δυνατι προτοφ
τθν θμεριςια ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ θ
αναίρεςθ τθσ οριςτικοποίθςθσ.

Δ.Ο.Υ. -Τμιμα
Εςόδων/ αντίςτοιχα
Τμιματα Κ.Ε.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

-

-

ΝΑΙ

5.

Επιςτροφι
αιτιματοσ ςτο
φορζα αποςτολισ.

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από ζγγραφο
του Φορζα μπορεί να επιςτραφεί ςτον Φορζα το
αίτθμα ςυμψθφιςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι
δεν ζχει ςυνδεκεί με τίτλουσ και δεν ζχει
επιλεγεί θ ζνδειξθ «Φορολογικά Ενιμεροσ» ι
«Δεν υπάρχουν ανοιχτζσ οφειλζσ».

Δ.Ο.Υ. -Τμιμα
Εςόδων/ αντίςτοιχα
Τμιματα Κ.Ε.ΜΕ.Ρ.,
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.

-

-

-

-

6.

Αποςτολι
αιτθμάτων από τθ
Δ.Α.Φ.Ε. ςτο
Ο.Ρ.Σ.Δ.Ρ.

Τα οριςτικοποιθμζνα και επιςτραφζντα
αιτιματα αποςτζλλονται από τθ Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.) Δ.Α.Φ.Ε.
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ ( Ο.Ρ.Σ.Δ.Ρ.) τθν

Δ.Α.Φ.Ε.

-

Ο.Ρ.Σ.Δ.Ρ

-

-

4.

ΝΑΙ

10
δευτερόλεπτα/
αίτθμα
ςυμψθφιςμοφ
περίπου.

4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 λεπτό
περίπου.

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 λεπτό
περίπου.

6
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επόμενθ μζρα τθσ οριςτικοποίθςθσ και τότε θ
κατάςταςθ του αιτιματοσ μετατρζπεται ςε
«απεςταλμζνο».
φνολο
Χρόνου

Ρπερίπου εντοσ μίασ (1)
θμζρασ.
Γενικά ο χρόνοσ εξαρτάται
από το ςφνολο των
αιτθμάτων ςυμψθφιςμοφ.

273

4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Δ.Ε.Α.Φ.)
4.1 Διαχείριςθ τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ Νομικϊν
Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.)
4.2 Εκκακάριςθ αρχικϊν, τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ Φυςικϊν
Ρροςϊπων, κατόπιν ελζγχου δικαιολογθτικϊν
4.3 Μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ ςτο εξωτερικό
4.4 Υπολογιςμόσ φόρου υπεραξίασ για αυτοκίνθτα, φορτθγά και λεωφορεία Δθμόςιασ Χριςθσ (Δ.Χ.)
4.5 Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι επιςτροφισ καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ρ.), ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν
4.6 Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι επιςτροφισ καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) /Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.), ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
διακοπισ εργαςιϊν
4.7 Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων επιςτροφισ παρακρατοφμενων φόρων που αποδόκθκαν από Φυςικό
Ρρόςωπο (Φ.Ρ.) και από Νομικό Ρρόςωπο (Ν.Ρ.) ι Νομικι Οντότθτα (Ν.Ο.) που αςκοφν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, βάςει διλωςθσ (θλεκτρονικά ι χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.),
χωρίσ να υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ
4.8 Διοικθτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου πλοίων δεφτερθσ κατθγορίασ με ελλθνικι ςθμαία, κακϊσ και με
ςθμαία Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) & Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) του ν.27/1975
4.9 Απαλλαγι από τθν παρακράτθςθ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν
4.10 Απαλλαγι ενδοομιλικϊν μεριςμάτων
4.11 Ρροςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για τισ εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και Νομικϊν
Οντοτιτων (Ν.Ο.)
4.12 Ρροςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για τισ εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ρ.)
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4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Δ.Ε.Α.Φ.)
4.1 Διαχείριςθ τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων (Ν.Π.) και Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.)

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.)
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.)

και

Γενικι

Διεφκυνςθ

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διαχείριςθ τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.).

ΚΟΠΟ:

Εκπλιρωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ διλωςθσ του ειςοδιματοσ
των φορολογοφμενων νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ φορολογικϊν εςόδων.
β) Ορκι αποτφπωςθ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ.
γ) Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ.
δ) Αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των φορολογοφμενων νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ των δθλϊςεων που υποβάλλονται ωσ τροποποιθτικζσ ι με
επιφφλαξθ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρολφ ςυχνά.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 68 του ν. 4172/23-07-2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ
διατάξεισ»,
2) άρκρα 5,18, 19, 20, 31, 54 και 72 του ν. 4174/26-06-2013 (Α’ 170) «Φορολογικζσ
διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ (άρκρα 53-62 του ν. 4174/2013)»,
4) ΡΟΛ 1074/01-04-2015 (Β’ 574) και ΡΟΛ. 1049/20-04-2016 (Βϋ 1238) αποφάςεισ του
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Τφποσ και
περιεχόμενο των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2014 και
2015, αντίςτοιχα, των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του
ν.4172/2013 και κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται μ’ αυτζσ – Υποβολι
με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ των δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του
ν.4172/2013»,
5) Εγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν:
α) ΡΟΛ 1080/22-06-2016 (ΑΔΑ: 6Λ8Θ-ΜΓΨ) «Επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ μθ
υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τθν οποία
δεν προκφπτει υποχρζωςθ καταβολισ φόρου αλλά μόνο του τζλουσ επιτθδεφματοσ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ μθδενικισ
διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενων φόρων»,
β) ΡΟΛ 1114/22-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΓ24Θ-3ΞΔ) «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν υποβολι
τροποποιθτικϊν δθλϊςεων με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.)»,
6) Εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.):
α) ΡΟΛ 1172/14-11-2017 (ΑΔΑ: 70Ξ846ΜΡ3Η-33Τ) «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν
προκεςμία υποβολισ τροποποιθτικϊν δθλϊςεων του άρκρου 19 του ν.4174/2013
(Κ.Φ.Δ.) και τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ για τθν παραγραφι τθσ αξίωςθσ επιςτροφισ
φόρου ςε περίπτωςθ υποβολισ τροποποιθτικισ διλωςθσ»,
β) ΡΟΛ 1207/20-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΥ146ΜΡ3Η-ΕΣΙ) «Συμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ επί
τθσ ΡΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχι οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκκρεμϊν
υποκζςεων»,
7) ΡΟΛ 1030/2017 (Β’ 720) και ΡΟΛ 1057/22-03-2018 (Βϋ 1137) αποφάςεισ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ και περιεχόμενο των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ
φορολογικοφ ζτουσ 2016 και 2017, αντίςτοιχα, των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν
οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013 και κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν που

275

υποβάλλονται μ’ αυτζσ – Υποβολι με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ
των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν
οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013»,
8) ΡΟΛ 1119/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ0Θ46ΜΡ3Η-2ΦΗ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5) και
του άρκρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017 (Αϋ 201) αναφορικά με τθν
τροποποίθςθ των άρκρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ
Φορολογικισ Διαδικαςίασ - Κ.Φ.Δ., Α’ 170)»,
9) αρικ. Α. 1037/25-01-2019 (Βϋ 213) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ και
περιεχόμενο των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2018 των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013 και
κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται μ’ αυτζσ – Υποβολι με τθ χριςθ
θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013», όπωσ
ιςχφει,
10) αρικ. Α. 1101/30.4.2020 (Βϋ1753) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ και
περιεχόμενο των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2019 των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013 και
κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται μ’ αυτζσ – Υποβολι με τθ χριςθ
θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013»,
11) αρικ. Α. 1128/7.6.2021(Β’ 2452) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ και
περιεχόμενο των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020 των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013 και
κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται μ’ αυτζσ – Υποβολι με τθ χριςθ
θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν. 4172/2013»
12) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
13) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
14) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ 2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι
Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι
τροποποιθτικισ
διλωςθσ και
ςυνυποβαλλόμενων
εντφπων
-Διλωςθ με
επιφφλαξθ.

Περιγραφι

α) Για δθλϊςεισ που αφοροφν ςε
φορολογικζσ περιόδουσ, από 01-012014 και μετά, θ τροποποιθτικι
διλωςθ υποβάλλεται και
παραλαμβάνεται, είτε θλεκτρονικά ςτθ
Διαδικτυακι Εφαρμογι (Taxisnet)
Φορολογία Ειςοδιματοσ Νομικϊν
Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και Νομικϊν
Οντοτιτων (Ν.Ο.), είτε, ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ, χειρόγραφα (μαηί με τα
ςχετικά δικαιολογθτικά) ςτθν αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ι Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ
Φορολογουμζνων (Γ.Ε.Φ.) Δ.Ο.Υ. ι
ψθφιακά μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ
υπθρεςίασ myAADE. Για δθλϊςεισ που
αφοροφν ςε φορολογικζσ περιόδουσ
πριν τθν 01-01-2014, θ διλωςθ
υποβάλλεται χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Υ.,
ςυνοδευόμενθ με τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά.
β) Θ διλωςθ με επιφφλαξθ για το
φορολογικό ζτοσ 2015 και επόμενα
υποβάλλεται και παραλαμβάνεται
θλεκτρονικά, ενϊ αντίγραφο αυτισ
προςκομίηεται ςτθ Δ.Ο.Υ., ι ψθφιακά
μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ υπθρεςίασ
myAADE.. Για τα προθγοφμενα από το
φορολογικό ζτοσ 2015 ζτθ υποβάλλεται
και παραλαμβάνεται χειρόγραφα ςτθ
Δ.Ο.Υ.

Αρμόδια Μονάδα

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. και
Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 122 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.
και
Δ.Ο.Υ.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Ζντυπο Ν και
ςυνυποβαλλόμεν
α ζντυπα (Ε2, Ε3,
Κατάςταςθ
φορολογικισ
αναμόρφωςθσ) ι
Φ01010 ι
Φ01012 ι
Φ01013 και
ςυνυποβαλλόμεν
α ζντυπα (Ε2, Ε3
και Κατάςταςθ
φορολογικισ
αναμόρφωςθσ),
κατά περίπτωςθ,
ανάλογα με το
ζτοσ, ςτο οποίο
αφοροφν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

10 – 20
λεπτά.

-
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2.

3.

Εκκακάριςθ
τροποποιθτικισ
διλωςθσ.

Σφνταξθ ζκκεςθσ
επιβολισ και
πράξθσ επιβολισ
προςτίμου.

α) Για δθλϊςεισ που υποβάλλονται και
παραλαμβάνονται θλεκτρονικά
(δθλϊςεισ που αφοροφν ςε
φορολογικά ζτθ 2014 και επόμενα)
πραγματοποιείται άμεςοσ
προςδιοριςμόσ του φόρου, ςφμφωνα
με το άρκρο 31 του ν. 4174/2013 και
υπολογίηονται τόκοι εκπρόκεςμθσ
καταβολισ αν το αποτζλεςμα είναι
χρεωςτικό ι ακολουκείται θ
διαδικαςία «Επιςτροφι φόρου
ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων», αν
το υπόλοιπο είναι πιςτωτικό.
β) Για δθλϊςεισ που υποβάλλονται
χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
παραλαμβάνονται (και αφοροφν ςε
περιόδουσ πριν τθν 01-01-2014 ι ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά τθν
θμερομθνία αυτι) θ Δ.Ο.Υ. προβαίνει
ςε καταχϊριςθ τθσ διλωςθσ ςτθν
Εφαρμογι TAXIS Εκκακάριςθ
Τροποποιθτικϊν Δθλϊςεων
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Νομικϊν
Ρροςϊπων και ενεργείται εκκακάριςθ
αυτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι
χορθγείται αντίγραφο τθσ διλωςθσ ςτο
Νομικό Ρρόςωπο ι ςτθ Νομικι
Οντότθτα.
Για τισ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται θλεκτρονικά,
αναρτϊνται μζςω τθσ εφαρμογισ
«Κατάςταςθ Εκπρόκεςμων Δθλϊςεων»
καταςτάςεισ από τθ Δ.ΘΛΕ.Δ. προσ τισ
Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωςθ επιβολισ προςτίμου, ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ.
ςυντάςςει ζκκεςθ επιβολισ προςτίμου
και πράξθ επιβολισ προςτίμου και θ
ζκκεςθ αποςτζλλεται, με ςυςτθμζνθ

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ. και
Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 122 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 28 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει –
Τμιμα ι Γραφείο

-

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ. και
Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 122
τθσ αρικμ.
Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-072017 (Βϋ 2743)
απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.

Ο φορολογοφμενοσ
(Νομικό
Ρρόςωπο /
Νομικι
Οντότθτα).

Ρράξθ επιβολισ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 – 10 λεπτά.
Για τισ
δθλϊςεισ
που
παραλαμβάνονται από τθ
Δ.Ο.Υ., ο
χρόνοσ
διεκπεραίωςθσ δεν
μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων.

1

ΟΧΙ

15 -20 λεπτά.

2
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επιςτολι, ςτον φορολογοφμενο.

Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 28 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Επιβολι προςτίμων
ςε περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
τροποποιθτικισ
διλωςθσ.

Συντάςςεται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο χρθματικόσ κατάλογοσ για
τθν επιβολι του προςτίμου και
βεβαιϊνονται τα πρόςτιμα. Το νομικό
πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα
ενθμερϊνεται για τθν οφειλι μζςω τθσ
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ.

5.

Ραραλαβι των
δικαιολογθτικϊν για
τθ διλωςθ με
επιφφλαξθ.

Για τισ δθλϊςεισ με επιφφλαξθ που
υποβάλλονται και παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Γραφείου
Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων
(Γ.Ε.Φ.) Δ.Ο.Υ. παραλαμβάνει τα
δικαιολογθτικά που το νομικό
πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα
υποχρεοφται να προςκομίςει εντόσ
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, ϊςτε να
αποφανκεί επί τθσ διλωςθσ με
επιφφλαξθ. Στθν περίπτωςθ τθσ
χειρόγραφθσ υποβολισ διλωςθσ με
επιφφλαξθ παραλαμβάνονται τα
ςχετικά δικαιολογθτικά μαηί με τθ
διλωςθ.

Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 122 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

6.

Διαχείριςθ και
ολοκλιρωςθ
επεξεργαςίασ
δθλϊςεων με
επιφφλαξθ.

Επεξεργαςία των ςτοιχείων ςχετικά με
τθ διλωςθ με επιφφλαξθ και αποδοχι
ι απόρριψι τθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του ν.
4174/2013.

Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 127 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017

4.

-

Ο φορολογοφμενοσ
(Νομικό
Ρρόςωπο /
Νομικι
Οντότθτα).

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

Ο φορολογοφμενοσ
(Νομικό
Ρρόςωπο /
Νομικι
Οντότθτα).

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο φορολογοφμενοσ
(Νομικό
Ρρόςωπο /
Νομικι
Οντότθτα).

ΝΑΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
γίνονται
μαηικζσ
βεβαιϊςεισ.

1 και 3

ΟΧΙ

5 – 10 λεπτά.

1

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν

5
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(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

παραγόντων.

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να
προςδιοριςτεί, δεδομζνου
ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων.
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4.2 Εκκακάριςθ αρχικϊν, τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων, κατόπιν ελζγχου δικαιολογθτικϊν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Α.Φ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) και Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εκκακάριςθ αρχικϊν, τροποποιθτικϊν και με επιφφλαξθ δθλϊςεων
φορολογίασ ειςοδιματοσ Φυςικϊν
Ρροςϊπων, κατόπιν ελζγχου
δικαιολογθτικϊν.

ΚΟΠΟ:

Εκπλιρωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ διλωςθσ του ειςοδιματοσ των
φορολογουμζνων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Σφντομοσ χρόνοσ εκκακάριςθσ τθσ φορολογικισ διλωςθσ κατόπιν
ελζγχου δικαιολογθτικϊν. Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ. Διαςφάλιςθ φορολογικϊν εςόδων.
β) Ορκι αποτφπωςθ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ.
γ) Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά για όλα τα ζτθ, εκτόσ των τροποποιθτικϊν δθλϊςεων που
υποβάλλονται θλεκτρονικά από το 2015. Το εκάςτοτε φορολογικό ζτοσ
λειτουργεί μετά τθ δθμοςίευςθ των ςχετικϊν αποφάςεων.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Μζροσ Ρρϊτο «Γενικζσ Διατάξεισ» του Τμιματοσ Ρρϊτου «Κϊδικασ Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ»
του ν. 4172/23-07-2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ,
επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
2) άρκρο 67 του ίδιου ν.4172/2013 (Α' 167),
3) άρκρα 5, 14, 19, 20, 32 και 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ
και άλλεσ διατάξεισ»,
4) αρικ. ΔΕΑΦ Α 1076631 ΕΞ 2021/10-09-2021 ζγγραφο «Άμεςθ εκκακάριςθ, από τισ
Δ.Ο.Υ., δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων (Ε1) φορολογικοφ
ζτουσ 2020»,
5) αρικ. ΔΕΑΦ Α 1048340 ΕΞ2018/22-03-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εκκακάριςθ εκκρεμϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ προθγοφμενων ετϊν,
λόγω μθ προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν από τουσ φορολογοφμενουσ – φυςικά
πρόςωπα. Ζκδοςθ και κοινοποίθςθ πράξεων προςδιοριςμοφ φόρου»,
6) αρικ. ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018/27-07-2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. ςτϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν.4172/2013
ςτισ περιπτϊςεισ που οι φορολογοφμενοι ζχουν υποβάλει με επιφφλαξθ τθ διλωςθ
φορολογίασ ειςοδιματοσ»,
7) ΡΟΛ 1174/14-07-2014 εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του
άρκρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά τθν υποβολι εκπρόκεςμων
τροποποιθτικϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων
οικονομικϊν ετϊν 2013 και προθγοφμενα»,
8) ΡΟΛ 1252/20-11-2015 εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι
των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.
4174/2013. Άρκρα 53-62)»,
9) Εγκφκλιοι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν:
α) ΡΟΛ 1080/22-06-2016 «Επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι
εκπρόκεςμθσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τθν οποία δεν
προκφπτει υποχρζωςθ καταβολισ φόρου αλλά μόνο του τζλουσ επιτθδεφματοσ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ μθδενικισ
διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενων φόρων»,
β) ΡΟΛ 1114/22-07-2016 «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν υποβολι τροποποιθτικϊν
δθλϊςεων με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»,
10) Εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.):
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α) ΡΟΛ 1172/14-11-2017 «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν προκεςμία υποβολισ
τροποποιθτικϊν δθλϊςεων του άρκρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και τθν ζναρξθ
τθσ προκεςμίασ για τθν παραγραφι τθσ αξίωςθσ επιςτροφισ φόρου ςε περίπτωςθ
υποβολισ τροποποιθτικισ διλωςθσ»,
β) ΡΟΛ 1207/20-12-2017 «Συμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ επί τθσ ΡΟΛ.1172/2017
εγκυκλίου και παροχι οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκκρεμϊν υποκζςεων»,
11) αρικ. Α.1118/26-05-2021 (Βϋ2226) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Τφποσ και
περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων
φορολογικοφ ζτουσ 2020, των λοιπϊν εντφπων και των δικαιολογθτικϊν εγγράφων
που ςυνυποβάλλονται με αυτι», όπωσ ιςχφει.
Για τα προθγοφμενα φορολογικά ζτθ τα δικαιολογθτικά ορίηονται ςτισ Α. 1041/2019
(Β΄353), ΠΟΛ.1068/12-04-2018 (B’ 1319) , ΠΟΛ.1088/17-04-2015 (Β' 763), 1132/2506-2015 (Β' 1407), 1041/04-04-2016 (Β' 926), 1096/04-07-2016 (Β' 2043) , 1034/0704 2017 (Β' 759) και 1070/9-04-2020 (Β΄1267) αποφάςεισ Γ.Γ.Δ.Ε. και Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε. , όπωσ ιςχφουν.
12) Εγκφκλιοι του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.:
α) ΡΟΛ 1083/10-05-2018 «Τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που υποβάλλονται λόγω
επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν από μιςκωτι εργαςία και
Συντάξεισ»,
β) ΡΟΛ 1119/22-06-2018 «Εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 397 και 398 παρ.1
του ν.4512/2018 (Αϋ5) και του άρκρου 49 παρ. 4,5 και 6 του ν.4509/2017 (Αϋ201)
αναφορικά με τθν τροποποίθςθ των άρκρων 18,19 και 72 παρ. 18 του ν.4172/2013
(Κ.Φ.Δ., Αϋ170)»,
13) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
14) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
15) Ρερίπτωςθ 121 του Ρίνακα 1 του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/3107-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Θλεκτρονικι /
Ψθφιακι
παραλαβι

Ραραλαβι
δικαιολογθτικϊν
αρχικϊν ι
τροποποιθτικϊν
δθλϊςεων.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνονται θλεκτρονικά, μετά τθν
υποβολι τουσ από τον φορολογοφμενο
μζςω διαδικτφου, οι αρχικζσ,
τροποποιθτικζσ και με επιφφλαξθ
δθλϊςεισ και οι χειρόγραφεσ που
αποςτζλλονται ψθφιακά μζςω τθσ
εφαρμογισ τθσ υπθρεςίασ myAADE ι με
τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ (scan,
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
υπθρεςία ταχυμεταφοράσ κλπ) .. Ειδικά,
οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ
παραλαμβάνονται θλεκτρονικά μζςω
διαδικτφου από το φορολογικό ζτοσ 2015
και μετά.
Ραραλαμβάνονται από υπάλλθλο τθσ
Δ.Ο.Υ. , όπωσ ορίηεται ςτθν περ. 121 τθσ
αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ 2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει, που υπάγεται ο
φορολογοφμενοσ, τα δικαιολογθτικά των
αρχικϊν ι τροποποιθτικϊν δθλϊςεων
που υποβάλλονται θλεκτρονικά μαηί με
το αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αρχικισ
ι τροποποιθτικισ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, ςτισ
περιπτϊςεισ που κρικεί απαραίτθτοσ ο
ζλεγχόσ τουσ και τα οποία
προςκομίηονται αυτοπροςϊπωσ ι
αποςτζλλονται με τουσ προβλεπόμενουσ
τρόπουσ από τον φορολογοφμενο εντόσ 5
εργάςιμων θμερϊν μετά από ειδοποίθςι
του μζςω μθνφματοσ .

Αρμόδια Μονάδα

Γενικι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
ΣυποΗλεκτροΕγγράφου
Ζντυπθ
ποιθνικι
/Αρχείου
μζνο

υνικθσ Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.Δ.Ο.Υ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
φυςικϊν
προςϊπων
(ΕΝΤΥΡΟ Ε1).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
φυςικϊν
προςϊπων
(ΕΝΤΥΡΟ Ε1).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

1
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2α.

3.

4.

Ραραλαβι
δικαιολογθτικϊν
δθλϊςεων με
επιφφλαξθ.

Καταχϊρθςθ των
δικαιολογθτικϊν.

Ζλεγχοσ
δικαιολογθτικϊν/
Εκκακάριςθ.

Ραραλαμβάνονται από υπάλλθλο τθσ
Δ.Ο.Υ., όπωσ ορίηεται ςτθν περ. 121 τθσ
αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-072017 (Βϋ 2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει, που υπάγεται ο
φορολογοφμενοσ, τα δικαιολογθτικά των
δθλϊςεων με επιφφλαξθ μαηί με το
αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αρχικισ ι
τροποποιθτικισ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων με
επιφφλαξθ, τα οποία προςκομίηονται
αυτοπροςϊπωσ ι αποςτζλλονται με τουσ
προβλεπόμενουσ τρόπουσ, από τον
φορολογοφμενο μετά από ειδοποίθςι
του, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 30
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ
διλωςθσ και θ εν λόγω ειδοποίθςθ
ςφραγίηεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο.
Καταχωρείται από τον ωσ άνω υπάλλθλο
τθσ Δ.Ο.Υ. θ θμερομθνία παραλαβισ των
δικαιολογθτικϊν ςτθ Διαδικτυακι
Εφαρμογι «Φορολογία Ειςοδιματοσ
Φυςικϊν Ρροςϊπων / Καταχϊρθςθ
δικαιολογθτικϊν - αναπθριϊν» και
αυτόματα προκφπτει από το ςφςτθμα
αφξων αρικμόσ καταχϊρθςθσ (α.α.).
Ελζγχονται και επεξεργάηονται από τον
ωσ άνω υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. τα
προςκομιςκζντα / αποςταλκζντα
δικαιολογθτικά, μόνο για τον λόγο που θ
διλωςθ οδθγικθκε για ζλεγχο.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν το εν λόγω αποτζλεςμα
καταχωρείται ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι
«Φορολογία Ειςοδιματοσ Φυςικϊν
Ρροςϊπων /Διόρκωςθ Αρχικϊν
δθλϊςεων Ε1 κακϊσ και Διόρκωςθ

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Φορολογοφμενοσ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
φυςικϊν
προςϊπων
(ΕΝΤΥΡΟ Ε1).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

1

-

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 -15 λεπτά.

1,2 ι 2α

ΝΑΙ

Ο χρόνοσ
διεκπεραίωςθσ
για τισ αρχικζσ και
τροποποιθτικζσ
δθλϊςεισ, δεν
μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων. Για

1,2 ι 2α, 3

-

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Τροποποιθτικϊν δθλϊςεων Ε1». Με τθν
καταχϊρθςθ ςτθν υπόψθ εφαρμογι
πραγματοποιείται θ οριςτικι υποβολι
τθσ διλωςθσ και ολοκλθρϊνεται θ
εκκακάριςθ. Θ εκκακάριςθ των
δθλϊςεων με επιφφλαξθ γίνεται εντόσ 90
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ.

5.

Μθ προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν
– Εκκακάριςθ.

Στθν περίπτωςθ που δεν προςκομίηονται
/ δεν αποςτζλλονται με τουσ
προβλεπόμενουσ τρόπουσ τα
δικαιολογθτικά (μετά το πζρασ τθσ
προκεςμίασ των 5 εργάςιμων θμερϊν για
τισ αρχικζσ και τισ τροποποιθτικζσ
δθλϊςεισ και μετά το πζρασ των 30
θμερολογιακϊν θμερϊν για τισ δθλϊςεισ
με επιφφλαξθ), οι αρχικζσ ι
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ εκκακαρίηονται
από τθ Δ.Ο.Υ., διαγράφοντασ ι
διορκϊνοντασ, όπου απαιτείται, ποςά τα
οποία ςυνεπάγονται φορολογικι
απαλλαγι, ζκπτωςθ ι ελάφρυνςθ του
δθλοφμενου ειςοδιματοσ ι μείωςθ του
φόρου, τα οποία δεν καλφπτονται οφτε
από θλεκτρονικά αρχεία. Οι δθλϊςεισ με
επιφφλαξθ εκκακαρίηονται χωρίσ να
λθφκεί υπόψθ θ επιφφλαξθ εντόσ 90
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ. Το αποτζλεςμα
καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλλθλο
ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι «Φορολογία
Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων
/Καταχϊρθςθ δθλϊςεων χωρίσ
προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν». Με τθν
καταχϊρθςθ ςτθν υπόψθ εφαρμογι
πραγματοποιείται θ οριςτικι υποβολι
τθσ διλωςθσ και ολοκλθρϊνεται θ
εκκακάριςθ.

τισ δθλϊςεισ με
επιφφλαξθ, θ
εκκακάριςθ
γίνεται εντόσ 90
θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν
θμερομθνία
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο χρόνοσ
διεκπεραίωςθσ
για τισ αρχικζσ και
τροποποιθτικζσ
δθλϊςεισ δεν
μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων. Για
τισ δθλϊςεισ με
επιφφλαξθ, θ
εκκακάριςθ
γίνεται εντόσ 90
θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν
θμερομθνία
υποβολισ τθσ
διλωςθσ.

1
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6.

7.

8.

Κοινοποίθςθ τθσ
πράξθσ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου.

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκακάριςθσ,
κοινοποιείται θ πράξθ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου και ειδοποιείται ο
φορολογοφμενοσ μζςω τθσ
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ εκκακάριςθσ αρχικϊν ι
τροποποιθτικϊν δθλϊςεων που δεν
προςκομίςτθκαν δικαιολογθτικά μετά το
πζρασ τθσ προκεςμίασ των 5 θμερϊν, οι
πράξεισ διοικθτικοφ/διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ του φόρου εκδίδονται και
κοινοποιοφνται από τθ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ με απλι
επιςτολι, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του
άρκρου 5 του ΚΦΔ.

Σφνταξθ ζκκεςθσ
επιβολισ και
πράξθ επιβολισ
προςτίμων.

Αναρτάται μζςω τθσ διαδικτυακισ
εφαρμογισ θ «Κατάςταςθ Εκπροκζςμων
Δθλϊςεων». Σε περίπτωςθ επιβολισ
προςτίμου, ςυντάςςεται ζκκεςθ
επιβολισ προςτίμου και πράξθ επιβολισ
προςτίμου. Θ ζκκεςθ και πράξθ επιβολισ
προςτίμου αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ
επιςτολι ςτον φορολογοφμενο.

Επιβολι
προςτίμων.

Συντάςςεται χρθματικόσ κατάλογοσ για
τθν επιβολι του προςτίμου και
βεβαιϊνονται τα πρόςτιμα.
Ενθμερϊνεται ο φορολογοφμενοσ για τθν
οφειλι μζςω τθσ προςωποποιθμζνθσ
πλθροφόρθςθσ.

Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 28 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ
ιςχφει.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ., όπωσ
ορίηεται ςτθν
περίπτωςθ 28 τθσ
αρικμ. Δ.ΟΓ. Α
1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017
(Βϋ 2743) απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ

-

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ
Ρροςδιοριςμοφ του
φόρου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 -10 λεπτά.

1,2 ι 2α ,3,4
ι 1 και 5 (εάν
δεν
προςκομίηονται
δικαιολογθτικά).

Ο φορολογοφμενοσ.

Ζκκεςθ και
Ρράξθ
επιβολισ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15-20 λεπτά.

1

ΝΑΙ

Δεν μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον γίνονται
μαηικζσ
βεβαιϊςεισ.

1

Ο φορολογοφμενοσ.

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ιςχφει.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων (π.χ. πλικοσ δθλϊςεων που
οδθγικθκαν ςε ζλεγχο).
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4.3 Μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ ςτο εξωτερικό

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) , όπου το φυςικό πρόςωπο είναι
υπόχρεοσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ωσ φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ ςτο εξωτερικό.

ΚΟΠΟ:

Μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ ϊςτε ο φορολογικόσ κάτοικοσ
αλλοδαπισ να μθν φορολογείται ςτθν Ελλάδα για το παγκόςμιο ειςόδθμά
του αλλά μόνο για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα και
αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Αποςαφινιςθ και επίλυςθ ηθτθμάτων διπλισ κατοικίασ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα φυςικά πρόςωπα τα οποία αιτοφνται μεταβολισ τθσ φορολογικισ τουσ
κατοικίασ για το ζτοσ 2017, ακολουκοφν τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν
ΡΟΛ 1201/2017 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., ενϊ για
προγενζςτερα του 2017 ζτθ, ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ ΡΟΛ
1177/2014 εγκυκλίου, αλλά με τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν
ίδια ΡΟΛ 1201/2017 ωσ άνω απόφαςθ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

150-200 αιτιςεισ για μεταβολι τθσ φορολογικισ κατοικίασ κατ’ εκτίμθςθ
ανά ζτοσ και ανά Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Ραράγραφοσ 2 του άρκρου 4 και παρ. 3 του άρκρου 67 του ν. 4172/2013 (Αϋ
167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012,
του ν.4093/2012 και του ν.4172/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
2) άρκρο 19 του ν.4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ.1201/2017 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε: «Διαδικαςία μεταβολισ τθσ
φορολογικισ κατοικίασ κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του
Ν.4174/2013»
4) αρικ. Α.1118/2021 (Βϋ2226) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε: «Τφποσ και
περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων
φορολογικοφ ζτουσ 2020, των λοιπϊν εντφπων και των δικαιολογθτικϊν
εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτι», όπωσ ιςχφει,
5) Ε.2130/25-06-2021 εγκφκλιοσ Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Συμπλιρωςθ τθσ Ε.
2113/2020 εγκυκλίου, περί εφαρμογισ των διατάξεων των άρκρων 4 και 6 του
Ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των κανόνων των Συμβάςεων Αποφυγισ Διπλισ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.), κακϊσ και αντιμετϊπιςθσ
ηθτθμάτων διαςυνοριακϊν εργαηομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Σ.Α.Δ.Φ.
ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ που προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, για το
χρονικό διάςτθμα μετά τθν 15θ Ιουνίου 2020».
6) Ε.2113/22-07-2020 εγκφκλιοσ Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογι των διατάξεων
περί φορολογικισ κατοικίασ και μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τον Ν.
4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τουσ κανόνεσ των Συμβάςεων Αποφυγισ Διπλισ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετϊπιςθ
ηθτθμάτων διαςυνοριακϊν εργαηομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
Σ.Α.Δ.Φ., ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ που προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ COVID19»
7) αρικ. E.2131/22-07-2020 εγκφκλιοσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογι των διατάξεων
περί φορολογικισ κατοικίασ και μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τον Ν.
4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τουσ κανόνεσ των Συμβάςεων Αποφυγισ Διπλισ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετϊπιςθ
ηθτθμάτων διαςυνοριακϊν εργαηομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
Σ.Α.Δ.Φ., ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ που προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ COVID19»,
8) αρικ. Ε.2017/25-01-2019 εγκφκλιοσ Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Διευκρινίςεισ ςχετικά
με τθ διαδικαςία μεταβολισ φορολογικισ κατοικίασ ςτο Κουβζιτ»,
9) ΡΟΛ 1177/14-07-2014 εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Μεταβολι κατοικίασ ι διαμονισ. Εφαρμογι των
διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013»,
10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
11) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
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τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
12) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ΒΑΕΙ ΣΗ ΠΟΛ.1201/2017 ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε.)

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Χοριγθςθ
αίτθςθσ και
ςυνθμμζνων
εντφπων –
Ρρωτοκόλλθςθ.

Χορθγείται ςτον φορολογοφμενο θ αίτθςθ
(ζντυπο Μ0) και τα ςυνθμμζνα ζντυπα (Μ1
και Μ7) και επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ για
τον οριςμό φορολογικοφ εκπροςϊπου ςτθν
Ελλάδα, που απαιτείται να ςυμπλθρωκοφν
για τθ μεταβολι τθσ φορολογικισ κατοικίασ
του και εν ςυνεχεία πρωτοκολλοφνται.
Εναλλακτικά , τα εν λόγω ζντυπα
παραλαμβάνονται ψθφιακά μζςω τθσ
εφαρμογισ τθσ υπθρεςίασ myAADΕ.

Ραραλαβι
αίτθςθσ και
ςυνθμμζνων
εντφπων.

Ραραλαμβάνεται θ πρωτοκολλθμζνθ
αίτθςθ (ζντυπο Μ0) με ςυνθμμζνα τα
ζντυπα Μ1 και Μ7 ςυμπλθρωμζνα (από το
φυςικό πρόςωπο ι από εξουςιοδοτθμζνο
τρίτο πρόςωπο ι από τον φορολογικό
εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα (οριςμζνο με
ζγγραφθ διλωςθ με βεβαιωμζνο το γνιςιο
τθσ υπογραφισ αυτϊν), που υποβάλλονται
/ αποςτζλλονται ψθφιακά από το φυςικό
πρόςωπο που επικυμεί να μεταβάλλει τθ
φορολογικι του κατοικία ςτο εξωτερικό, το
αργότερο ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ
θμζρα του πρϊτου δεκαθμζρου του μθνόσ
Μαρτίου του φορολογικοφ ζτουσ που
ακολουκεί το φορολογικό ζτοσ.
(Ραραλαμβάνονται και όςα δικαιολογθτικά
ζχουν ςυγκεντρωκεί).
Αιτιςεισ που υποβάλλονται και
δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ζωσ
τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ που
ακολουκεί το φορολογικό ζτοσ αναχϊρθςθσ
παραλαμβάνονται κανονικά χωρίσ κυρϊςεισ
και εξετάηονται.

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. όπου είναι
υπόχρεοσ υποβολισ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

-

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

- Ζντυπα Μ0 (ΑΙΤΘΣΘ),
Μ1 (ΑΡΟΔΟΣΘΣ
ΑΦΜ/ΜΕΤΑΒΟΛΘΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
και Μ7 (ΔΘΛΩΣΘ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΦΟΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ)
- Υπεφκυνθ Διλωςθ του
άρκρου 8 του
ν.1599/1986 για οριςμό
φορολογικοφ
εκπροςϊπου ςτθν
Ελλάδα.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

-

Ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ του
Τμιματοσ ι
Γραφείου
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

- Ζντυπα Μ0 (ΑΙΤΘΣΘ),
Μ1 (ΑΡΟΔΟΣΘΣ
ΑΦΜ/ΜΕΤΑΒΟΛΘΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
και Μ7 (ΔΘΛΩΣΘ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΦΟΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ)
- Υπεφκυνθ Διλωςθ του
άρκρου 8 του
ν.1599/1986 για οριςμό
φορολογικοφ
εκπροςϊπου ςτθν
Ελλάδα.

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

1
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3.

4.

5.

Καταχϊρθςθ
τθσ αίτθςθσ και
των
ςυνθμμζνων
εντφπων.

Συμπλθρϊνεται από τον υπάλλθλο τθσ
Δ.Ο.Υ. θ θλεκτρονικι (διαδικτυακι)
εφαρμογι φορολογίασ ειςοδιματοσ
φυςικϊν προςϊπων για τθ μεταβολι τθσ
φορολογικισ κατοικίασ, επιλογι
«Μεταβολι Φορολογικισ Κατοικίασ».
(Καταχωροφνται και όςα δικαιολογθτικά
ζχουν ςυγκεντρωκεί).

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Ραραλαβι
δικαιολογθτικϊν.

Ραραλαμβάνονται τα απαιτοφμενα, κατά
περίπτωςθ, δικαιολογθτικά τθσ παρ.2 και 3
τθσ ΡΟΛ.1201/2017 απόφαςθσ που
οφείλουν να προςκομίςουν / αποςτείλουν
με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ τα
προαναφερόμενα φυςικά πρόςωπα το
αργότερο ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ
θμζρα του πρϊτου δεκαθμζρου του μθνόσ
Σεπτεμβρίου του φορολογικοφ ζτουσ που
ακολουκεί το φορολογικό ζτοσ τθσ
αναχϊρθςθσ και καταχωροφνται από τον
αρμόδιο υπάλλθλο ςτθν θλεκτρονικι
εφαρμογι του Βιματοσ 3 με επιλογι
«Καταχϊρθςθ και θμερομθνία παραλαβισ
δικαιολογθτικϊν».
Αιτιςεισ που υποβάλλονται και
δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ζωσ
τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ που
ακολουκεί το φορολογικό ζτοσ αναχϊρθςθσ
παραλαμβάνονται κανονικά χωρίσ κυρϊςεισ
και εξετάηονται, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο βιμα 5.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Εξζταςθ και
ζλεγχοσ
φακζλου.

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ επάρκεια του
φακζλου που υπζβαλε ο φορολογοφμενοσ
ι εξουςιοδοτθμζνο τρίτο πρόςωπο ι ο
φορολογικόσ του εκπρόςωποσ, ςφμφωνα με
τα ανωτζρω. Θ Δ.Ο.Υ. υποχρεοφται να
αποφανκεί ςχετικά με τθν πλθρότθτα και

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3-5 λεπτά.

1 και 2

-

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

- Βεβαίωςθ
φορολογικισ κατοικίασ
ι αίτθςθ για εφαρμογι
Σφμβαςθσ Αποφυγισ
Διπλισ Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ
(Σ.Α.Δ.Φ.Ε.)
εφόςον υπάρχει,
- ι αντίγραφο
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ ι ελλείψει
εκκακάριςθσ, αντίγραφο
τθσ ςχετικισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ που
υπζβαλλε ςτο άλλο
κράτοσ ωσ φορολογικόσ
κάτοικοσ του κράτουσ
αυτοφ
- ι βεβαίωςθ από
οποιαδιποτε αρχι
δθμόςια ι δθμοτικι ι
άλλθ αναγνωριςμζνθ
αρχι και - επιπλζον, τα
δικαιολογθτικά τθσ
παρ.3α, και κατά
περίπτωςθ, τθσ παρ.3βϋ
τθσ ΡΟΛ.1201 /2017.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15
λεπτά.

1 ζωσ 3

-

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ

ΝΑΙ

30 λεπτά –
2 μινεσ
από τθν
θμερομθνία τθσ
εμπρόκε-

1 ζωσ 4

-

Ο φάκελοσ (αίτθςθ και
δικαιολογθτικά).

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6.

Ζγκριςθ
αίτθςθσ.

τθν επάρκεια του φακζλου εντόσ δφο (2)
μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. Αιτιςεισ
που υποβάλλονται και δικαιολογθτικά που
προςκομίηονται ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου
του ζτουσ που ακολουκεί το φορολογικό
ζτοσ αναχϊρθςθσ παραλαμβάνονται
κανονικά χωρίσ κυρϊςεισ και εξετάηονται,
ιςχφουςασ ωςτόςο τθσ δυνατότθτασ τθσ
Δ.Ο.Υ. να αποφανκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν.
Αντικζτωσ, εάν οι αιτιςεισ υποβλθκοφν ι
τα δικαιολογθτικά προςκομιςτοφν μετά τθν
31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ που ακολουκεί
το ζτοσ αναχϊρθςθσ, αυτζσ κα εξετάηονται
με τθ διαδικαςία τθσ ΡΟΛ.1177/2014
εγκυκλίου, αλλά με τα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται ςτθν ΡΟΛ.1201/2017
απόφαςθ.
Σε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ ι
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο πρόςωπο ι ο
φορολογικόσ του εκπρόςωποσ, ο οποίοσ
ζχει υποβάλλει τα ζντυπα Μ0-Μ1-Μ7 και
προςκομίςει εμπροκζςμωσ και πάντωσ το
αργότερο εντόσ του ζτουσ που υποβάλλεται
θ αίτθςθ για τθ μεταβολι φορολογικισ
κατοικίασ τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά, τα οποία κα κρικοφν πλιρθ
και επαρκι από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ
εξωτερικοφ και καταχωρείται ςτθν
προαναφερκείςα θλεκτρονικι εφαρμογι θ
επιλογι «αποδοχι» από τον αρμόδιο
υπάλλθλο.
Επίςθσ, τα εν λόγω ζντυπα Μ0-Μ1-Μ7
ςφραγίηονται από τον υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ.
με τθν υπόδειξθ ότι «εγκρίνεται θ μεταβολι
ςτθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ για το
εξεταηόμενο φορολογικό ζτοσ» και
προωκοφνται μαηί με τθν ζγγραφθ διλωςθ
για τον οριςμό φορολογικοφ εκπροςϊπου
και τθ ςχετικι ζγκριςθ, ςτο Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ & Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προκειμζνου να
καταχωρθκοφν ςτο υποςφςτθμα Μθτρϊου
οι ςχετικζσ μεταβολζσ (ςτθν θλεκτρονικι

υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

ςμθσ
υποβολισ
των
δικαιολογθτικϊν.

Φάκελοσ (αίτθςθ και
δικαιολογθτικά).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

1 ζωσ 5
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εφαρμογι για τθ μεταβολι τθσ
φορολογικισ κατοικίασ («Μεταβολι
Φορολογικισ Κατοικίασ»).

7.

8.

9.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. όπου το
φυςικό πρόςωπο
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Καταχϊρθςθ
και
κοινοποίθςθ
βεβαίωςθσ
μεταβολισ
φορολογικισ
κατοικίασ.

Καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλλθλο
τθσ Δ.Ο.Υ., ςτο υποςφςτθμα Μθτρϊου θ
μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ. Στθ
ςυνζχεια θ βεβαίωςθ μεταβολισ
φορολογικισ κατοικίασ κοινοποιείται ςτον
φορολογικό εκπρόςωπο ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ του ν.4174/2013,
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.).

Απόρριψθ
αίτθςθσ.

Σε περίπτωςθ που απορρίπτεται θ αίτθςθ
είτε επειδι τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά που προςκομίςτθκαν
εμπροκζςμωσ κρίκθκε από τθ Φορολογικι
Διοίκθςθ ότι δεν είναι πλιρθ και επαρκι
είτε λόγω μθ προςκόμιςθσ αυτϊν,
καταχωρείται θ επιλογι «απόρριψθ» ςτθν
προαναφερκείςα θλεκτρονικι εφαρμογι
και ενθμερϊνεται ο φορολογοφμενοσ ότι το
αίτθμά του για μεταβολι τθσ φορολογικισ
κατοικίασ απορρίπτεται και θ αίτθςθ με τα
ςυνθμμζνα ζντυπα τίκενται ςτον φάκελό
του και επιςτρζφονται ςτο Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ & Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. όπου
είναι υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ
ωσ φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Φυλάςςεται και αρχειοκετείται ο φάκελοσ
(αίτθςθ και δικαιολογθτικά), τόςο ςε
περίπτωςθ ζγκριςθσ, όςο και απόρριψθσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. όπου είναι
υπόχρεοσ υποβολισ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Αρχειοκζτθςθ
φακζλου.

-

Φορολογικόσ
εκπρόςωποσ.

Βεβαίωςθ μεταβολισ
φορολογικισ κατοικίασ.

-

Ο φορολογοφμενοσ
και το Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ
& Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. όπου είναι
υπόχρεοσ υποβολισ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. όπου είναι
υπόχρεοσ υποβολισ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ, ωσ
φορολογικόσ
κάτοικοσ Ελλάδοσ.

Φάκελοσ (αίτθςθ και
δικαιολογθτικά).

ΝΑΙ

-

φνολο Χρόνου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15
λεπτά.

1 ζωσ 6

ΝΑΙ

10-15
λεπτά.

1 ζωσ 5 ι 1
ζωσ 3 και 5
ανάλογα με
τον λόγο
τθσ
απόρριψθσ.

ΝΑΙ

10-15
λεπτά

-

ΝΑΙ

Εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ εμπρόκεςμθσ
υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
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4.4 Τπολογιςμόσ φόρου υπεραξίασ για αυτοκίνθτα, φορτθγά και λεωφορεία Δθμόςιασ Χριςθσ (Δ.Χ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Α.Φ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) που υπάγεται ο πωλθτισ.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Υπολογιςμόσ φόρου υπεραξίασ για αυτοκίνθτα, φορτθγά και
λεωφορεία Δθμόςιασ Χριςθσ (Δ.Χ.).

ΚΟΠΟ:

Φορολόγθςθ τθσ υπεραξίασ με ςκοπό τθν αφξθςθ των εςόδων του
Δθμοςίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Είςπραξθ του ςχετικοφ φόρου πριν από τθ ςφνταξθ τθσ πράξθσ
μεταβίβαςθσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τρόποσ φορολόγθςθσ τθσ μεταβίβαςθσ αυτοκινιτων, φορτθγϊν και
λεωφορείων Δθμόςιασ Χριςθσ (Δ.Χ.).

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

250-300 δθλϊςεισ ανά Δ.Ο.Υ./ζτοσ, κατϋ εκτίμθςθ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

Μεταβιβάςεισ Δθμόςιασ Χριςθσ (Δ.Χ.) οχθμάτων (ταξί, τουριςτικϊν λεωφορείων,
λεωφορείων ενταγμζνων ςε Κοινά Σαμεία Ειςπράξεων Λεωφορείων - ΚΣΕΛ).
1) Άρκρο 10 του ν.2579/1998 (Αϋ31) (κατ’ αποκοπι ποςά φόρου για το όχθμα και τθν άδεια,
αντίςτοιχα), μζχρι 31-12-2018 (θ προκεςμία του άρκρου 10 του ν.2578/1998 παρατάκθκε
από τθ λιξθ τθσ ζωσ και τθν 1-12-2022, με το άρκρο 46 του ν.4646/2019 (Αϋ201),
2) ΡΟΛ 1106/06-06-2018 (ΑΔΑ 7Σ3Λ46ΜΡ3Z-ΨΚΑ), εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 114 και 142 του Ν.4537/2018»,
3) ΡΟΛ 1113/16-04-1998 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν
«Ερμθνεία των διατάξεων των άρκρων 1, 2, 4, 6, 9, 10 και 11 του ν. 2579/1998 που
αναφζρονται ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ»,
4) αρικ. Ε.2003/9-01-2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε .«Κοινοποίθςθ των διατάξεων
των άρκρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Αϋ218)»,
5) αρικ. Ε.2065/30-04-2020 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε «Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ
και τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και
νομικϊν οντοτιτων φορολογικοφ ζτουσ 2019»,
6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
7) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
8) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ ιςχφει.
Μεταβιβάςεισ Φορτθγϊν Δθμοςίασ Χριςθσ (Φ.Δ.Χ. ) οχθμάτων
1) Ραράγραφοσ 1 του άρκρου 354 του ν.4512/2018 (Αϋ5), με τισ διατάξεισ του οποίου
καταργικθκε ο ειδικόσ τρόποσ φορολόγθςθσ που ίςχυε για τισ μεταβιβάςεισ Φ.Δ.Χ.
αυτοκινιτων που κυκλοφόρθςαν πριν τθν 30-09-2010, δθλαδι θ επιβολι φόρου 2% επί
τθσ πραγματικισ αξίασ του Φ.Δ. οχιματοσ, ο οποίοσ καταβάλλονταν πριν από τθν πράξθ
μεταβίβαςθσ αυτοφ,
Εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του ν.δ. 1146/1972 (Αϋ64), από 17-01-2018
και μετά για τισ μεταβιβάςεισ με επαχκι αίτια των ανωτζρω Φ.Δ.Χ. οχθμάτων που
εκμεταλλεφονται επιχειριςεισ με απλογραφικά βιβλία.,
2) ΡΟΛ 1103/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΧΘ46ΜΡ3Z-Κ9I) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Κοινοποίθςθ των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 354 του ν.4512/2018»,
3) ΡΟΛ.1145/25-07-2018 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι διευκρινίςεων ςχετικά
με τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 71Α, 71Β και 71Γ του Ν.4172/2103, κακϊσ
και των άρκρων 27 και 354 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5)»,
4) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
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ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
5) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
6) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ ιςχφει.
Μεταβιβάςεισ Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ι.Χ.) αυτοκινιτων οχθμάτων ι μοτοςυκλετϊν που
αποτελοφν πάγιο ςτοιχείο επιχείρθςθσ με απλογραφικά βιβλία
1) Ραράγραφοσ 2 του άρκρου 5 του ν.δ. 1146/1972 όπωσ ιςχφει, δθλαδι καταρχιν
φορολόγθςθ του υπερτιμιματοσ που προςδιορίηεται από τθν εφαρμογι αυτϊν των
διατάξεων με ςυντελεςτι 25% και εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ (με υποβολι
διλωςθσ πριν από τθ ςφνταξθ τθσ πράξθσ μεταβίβαςθσ). Διαφορετικά, εφόςον το επικυμεί
ο φορολογοφμενοσ, το προςδιοριςκζν υπερτίμθμα, ςυμπεριλαμβάνεται ςτα λοιπά
ειςοδιματά του και φορολογείται με τισ γενικζσ διατάξεισ, με ςυμψθφιςμό του
αυτοτελοφσ φόρου με τον οφειλόμενο βάςει διλωςθσ φόρο.
Δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.δ. 1146/1972 για τισ επιχειριςεισ με διπλογραφικά
βιβλία.
2) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
3) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει και
4) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

Ραραλαβι τθσ διλωςθσ
φορολογίασ υπεραξίασ
αυτοκινιτων
μοτοςικλετϊν (ΕΝΤΥΡΟ
Ε41/04). Ζλεγχοσ των
δικαιολογθτικϊν.

2.

Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊνΡροςδιοριςμόσ τθσ
Υπεραξίασ για
μεταβιβάςεισ Φ.Δ.Χ.
οχθμάτων (επιχειριςεισ
με απλογραφικά βιβλία)
και Ι.Χ. αυτοκινιτων
οχθμάτων ι
μοτοςυκλετϊν που
αποτελοφν πάγιο ςτοιχείο
επιχείρθςθσ με
απλογραφικά βιβλία
(ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΡΙΝΑΚΑ
Δϋ).

2α.

Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊνΡροςδιοριςμόσ τθσ
Υπεραξίασ για
μεταβιβάςεισ Δ.Χ.
οχθμάτων (ταξί,
τουριςτικϊν λεωφορείων,

Περιγραφι

Ραραλαμβάνεται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. το ζντυπο τθσ
διλωςθσ που υποβάλλεται εισ
διπλοφν από τον πωλθτι, με
ςυμπλθρωμζνο από τον ίδιο τον
πωλθτι, του Ρίνακα Αϋ, Βϋ, και Γϋ του
εντφπου, κακϊσ και του Ρίνακα ΣΤϋ,
ςτθν περίπτωςθ που αφορά ςε
μεταβιβάςεισ Δ.Χ. οχθμάτων (ταξί,
τουριςτικϊν λεωφορείων,
λεωφορείων ενταγμζνων ςε ΚΤΕΛ).
Ελζγχονται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τα δικαιολογθτικά που
προςκομίηει ο πωλθτισ και βάςει
αυτϊν ςυμπλθρϊνεται επιτόπου από
τον αρμόδιο υπάλλθλο ο Ρίνακασ Δϋ.
Οι ΚΩΔ.:07 και 17, ςχετικά με τθν
αξία αγοράσ και το τίμθμα πϊλθςθσ
που ςυμφωνικθκε ςυμπλθρϊνονται
από τον υπάλλθλο βάςει των
προςκομιςκζντων παραςτατικϊν
αγοράσ και πϊλθςθσ και
υπολογίηεται θ τεκμαρτι αξία
οχιματοσ ΚΩΔ.:18, αφοφ λθφκεί
υπόψθ θ μεγαλφτερθ αξία που
προκφπτει (μεταξφ των ΚΩΔ. 17 και
18), αφαιροφνται οι αποςβζςεισ του
οχιματοσ (εφόςον ζχει προςκομιςτεί
τιμολόγιο αγοράσ).
Ελζγχονται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τα δικαιολογθτικά που
προςκομίηει ο πωλθτισ ωσ προσ τον
Ρίνακα ΣΤϋ. Για τα οχιματα Δ.Χ. (ταξί,
τουριςτικά λεωφορεία, λεωφορεία

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
υπάγεται ο
πωλθτισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
υπάγεται ο
πωλθτισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ. που
υπάγεται ο

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
που υπάγεται ο
πωλθτισ.

- Ζντυπο Ε41/04
(ΔΘΛΩΣΘ ΥΡΕΑΞΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ).

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5-10
λεπτά.

-

-

Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
που υπάγεται ο
πωλθτισ.

- Ζντυπο Ε41/04
(ΔΘΛΩΣΘ ΥΡΕΑΞΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ).
- Δικαιολογθτικά
- Τιμολόγιο αγοράσ
- Τιμολόγιο
πϊλθςθσ
- Άδεια κυκλοφορίασ
- Αποδεικτικό
κατάκεςθσ
πινακίδων ςτο
Υπoυργείο
Υποδομϊν και
Μεταφορϊν(για τθν
ακινθςία των
οχθμάτων).

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

15-20
λεπτά.

1

-

Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζ-

- Ζντυπο Ε41/04
(ΔΘΛΩΣΘ ΥΡΕΑΞΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ)
- Δικαιολογθτικά
- Άδεια κυκλοφορίασ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

15-20
λεπτά.

1
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λεωφορείων ενταγμζνων
ςτα Κοινά Ταμεία
Ειςπράξεων Λεωφορείων
(ΚΤΕΛ) (ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ
ΡΙΝΑΚΑ ΣΤϋ).

3.

Καταχϊρθςθ- Βεβαίωςθ
του φόρου για
μεταβιβάςεισ Φ.Δ.Χ.
οχθμάτων (επιχειριςεισ
με απλογραφικά βιβλία)
και Ι.Χ. αυτοκινιτων
οχθμάτων ι
μοτοςυκλετϊν που
αποτελοφν πάγιο ςτοιχείο
επιχείρθςθσ με
απλογραφικά βιβλία.

ενταγμζνα ςε ΚΤΕΛ, διαγραμμίηεται
από τον πωλθτι θ λζξθ ΝΑΙ εάν
ςυντρζχει περίπτωςθ. Για
υπεραςτικό λεωφορείο ενταγμζνο ςε
ΚΤΕΛ, αναγράφεται αρικμθτικά το
ποςό του μερίςματοσ.

Καταχωροφνται ςτθ διαδικτυακι
εφαρμογι «Ειςόδθμα / Διαχειριςτζσ
/ Λοιπζσ δθλϊςεισ - Υπεραξία
οχθμάτων» τα ςτοιχεία του Ρίνακα Α,
Β, Γ και Δϋ του εντφπου τθσ διλωςθσ
και προκφπτει αυτόματα ο ΡΙΝΑΚΑΣ
Εϋ, δθλαδι ο φόροσ υπεραξίασ
οχιματοσ Ι.Χ. Θ αξία του οχιματοσ ωσ
εμπορεφματοσ υπολογίηεται
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου
5 του ν.δ. 1146/1972 (Αϋ64) και
φορολογείται αυτοτελϊσ με
ςυντελεςτι 25%. Διαφορετικά, θ αξία
αυτι δφναται να υπαχκεί ςε φόρο
ειςοδιματοσ βάςει των γενικϊν
διατάξεων.
Βεβαιϊνεται αυτόματα ο φόροσ ςτον
Α.Φ.Μ. του πωλθτι («Ταυτότθτα
Οφειλισ»). Αντίγραφο τθσ
διλωςθσ ςφραγιςμζνο και
υπογεγραμμζνο από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. παραδίδεται
ςτον φορολογοφμενο, προκειμζνου
να προςκομιςτεί ςτο Υπουργείο
Υποδομϊν και Μεταφορϊν.

πωλθτισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

νουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
που υπάγεται ο
πωλθτισ.

Υπουργείο
Υποδομϊν και
Μεταφορϊν.

Φορολογοφμενοσ.

- Βιβλιάριο
μεταβολϊν (εφόςον
υπάρχει),
- Ριςτοποιθτικό
οικογενειακισ
κατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ
μεταβίβαςθσ
προσ τζκνο, αδελφό,
γονείσ, κ.λπ.
- Για τα ΤΑΞΙ,
ςυμβόλαιο αγοράσ
- Για τα ΚΤΕΛ,
αποδεικτικό ότι
είναι εντεταγμζνα
ςε ΚΤΕΛ και
βεβαίωςθ
μεριςμάτων.

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10
λεπτά.

1 και 2

297

3α.

4.

Καταχϊρθςθ- Βεβαίωςθ
του φόρου για
μεταβιβάςεισ Δ.Χ.
οχθμάτων (ταξί,
τουριςτικϊν λεωφορείων,
λεωφορείων ενταγμζνων
ςε ΚΤΕΛ).

Κοινοποίθςθ τθσ οφειλισ
μζςω τθσ
προςωποποιθμζνθσ
πλθροφόρθςθσ.

Καταχωροφνται ςτθ διαδικτυακι
εφαρμογι «Ειςόδθμα / Διαχειριςτζσ/
Λοιπζσ δθλϊςεισ/Υπεραξία
οχθμάτων» τα ςτοιχεία του Ρίνακα
Αϋ, Βϋ, Γϋ και ΣΤϋ του εντφπου τθσ
διλωςθσ και προκφπτει αυτόματα ο
ΡΙΝΑΚΑΣ Ηϋ, δθλαδι ο υπολογιςμόσ
φόρου υπεραξίασ, ιτοι κατ’ αποκοπι
ποςά φόρου για το όχθμα και τθν
άδεια, αντίςτοιχα.
Βεβαιϊνεται αυτόματα ο φόροσ ςτον
Α.Φ.Μ. του πωλθτι («Ταυτότθτα
Οφειλισ»). Αντίγραφο τθσ διλωςθσ,
ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο
από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ
Δ.Ο.Υ., παραδίδεται ςτον
φορολογοφμενο προκειμζνου να
προςκομιςτεί ςτο Υπουργείο
Υποδομϊν και Μεταφορϊν.
Μετά τθν αυτόματθ βεβαίωςθ του
φόρου, εκδίδεται «Ταυτότθτα
οφειλισ» ςτον Α.Φ.Μ. του πωλθτι
και παραδίδεται ιδιοχείρωσ ςτον
φορολογοφμενο. Επίςθσ,
κοινοποιείται θ οφειλι ςτον
φορολογοφμενο μζςω και τθσ
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Υπουργείο
Υποδομϊν και
Μεταφορϊν.

-

Φορολογοφμενοσ.

Φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10
λεπτά.

1 και 2α

3-5 λεπτά.

-

1 ζωσ 3 και
1, 2α, 3α
(ανάλογα
με τθν
περίπτωςθ
τθσ μεταβίβαςθσ).

φνολο
Χρόνου

30-40
λεπτά,
περίπου.

ΝΑΙ
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4.5 Παραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι επιςτροφισ καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Φυςικϊν Προςϊπων (Φ.Π.), ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
διακοπισ εργαςιϊν
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι
επιςτροφισ
καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Φυςικϊν
Ρροςϊπων (Φ.Ρ.), ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν.

ΚΟΠΟ:

Διαγραφι βεβαιωμζνου ι επιςτροφι καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ ςε Φυςικά Ρρόςωπα που, λόγω εκπρόκεςμθσ διακοπισ
εργαςιϊν, ζχουν παφςει να είναι επιτθδευματίεσ και ωσ εκ τοφτου δεν
νοείται θ επιβολι τζλουσ επιτθδεφματοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ.
β) Αποκατάςταςθ τθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ.
γ) Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωκζντοσ ι επιςτροφισ
καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων, που ζχει
βεβαιωκεί λόγω εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δεν μπορεί να γίνει ςχετικι εκτίμθςθ, κακόςον υφίςτανται μεγάλεσ
διαφορζσ ςτθ ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ μεταξφ των
Δ.Ο.Υ. εντόσ και εκτόσ Αττικισ, αλλά και μεταξφ των Δ.Ο.Υ. εντόσ τθσ
Αττικισ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 31 του ν.3986/2011 (Αϋ152) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015»,
2) άρκρα 5, 19, 32 και 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ 1167/2011 (Βϋ1835) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Διαδικαςία για τθν βεβαίωςθ και είςπραξθ τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ςτα
φυςικά πρόςωπα, τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ ςε αντικειμενικζσ δαπάνεσ και του τζλουσ
επιτθδεφματοσ, που προβλζπονται με τισ διατάξεισ των άρκρων 29, 30 και 31,
αντίςτοιχα, του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α/1 .7.2011). Λοιπά κζματα για τθν εφαρμογι
των παραπάνω διατάξεων»,
4) ΡΟΛ 1149/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΘΘ-Ι7Σ) εγκφκλιοσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιβολι
τζλουσ επιτθδεφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2012 ςτισ περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ
διακοπισ δραςτθριότθτασ επιτθδευματιϊν»,
5) ΡΟΛ 1149/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΗΑΘ-ΟΕΘ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν επιβολι τθσ ειδικισ
ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ και του τζλουσ επιτθδεφματοσ, οικονομικοφ ζτουσ 2013»,
6) ΡΟΛ 1163/2016 (Βϋ3779) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων) βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των
εργαςιϊν τουσ»,
7) αρικ. E.2131/2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι οδθγιϊν για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 17 του Ν.4577/2018 (ΦΕΚ Αϋ 199), αναφορικά
με τθν τροποποίθςθ του άρκρου 31 του Ν.3986/2011 περί επιβολισ του τζλουσ
επιτθδεφματοσ»,
8) αρικ. ΔΕΑΦ Α 110926 ΕΞ 2016/15-7-2016 ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διαγραφι τζλουσ επιτθδεφματοσ ςε φυςικά
πρόςωπα που ζχουν κάνει εκπρόκεςμθ διακοπι εργαςιϊν»,
9) αρικ. ΔΕΑΦ Α 1019600 ΕΞ 2018/1.2.2018 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Μθ
επιβολι προςτίμου του άρκρου 54 του ν.4174/2013, κατά τθ διαδικαςία διαγραφισ
τζλουσ επιτθδεφματοσ φυςικϊν προςϊπων, λόγω εκπρόκεςμθσ διλωςθσ διακοπισ
δραςτθριότθτασ»,
10) αρικ. Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019/24-12-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ διαγραφι / επιςτροφι του τζλουσ επιτθδεφματοσ οικ.
ετϊν 2012 και εφεξισ ςε φυςικά πρόςωπα και νομικά πρόςωπα / οντότθτεσ που ζχουν
κάνει εκπρόκεςμθ διακοπι εργαςιϊν»,
11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
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του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
12) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
13) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ραραλαβι αίτθςθσ
διαγραφισ
βεβαιωμζνου ποςοφ
/επιςτροφισ
καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ Φ.Ρ.,
λόγω εκπρόκεςμθσ
διακοπισ εργαςιϊν.

Ραραλαμβάνεται θ αίτθςθ διαγραφισ ι
επιςτροφισ ποςοφ τζλουσ
επιτθδεφματοσ του φορολογοφμενου
Φ.Ρ. επί τθσ οποίασ αναγράφονται τα
ζτθ για τα οποία αιτείται διαγραφισ ι
επιςτροφισ, κακϊσ και θ αιτία
διαγραφισ (εν προκειμζνω «λόγω
εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν»).

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνου
σ τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ
διαγραφισ/
επιςτροφισ.

Ελζγχεται, μζςω του ςυςτιματοσ
Μθτρϊου TAXIS «Αναηιτθςθ ςτοιχείων
δραςτθριοτιτων
επιχείρθςθσ/Εκτυπϊςεισ/Εκτφπωςθ
Εικόνασ», θ ολοκλιρωςθ τθσ
εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν και θ
αποδοχι τθσ από το Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ & Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ. και εκτυπϊνεται,
μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ
«Ειςόδθμα/Εργαςίεσ Φορολογικοφ
ζτουσ/Ρλθροφορίεσ
Εκκακάριςθσ/Εκτφπωςθ
εκκακαριςτικοφ», θ πράξθ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου επί τθσ οποίασ
ζχει επιβλθκεί το τζλοσ επιτθδεφματοσ.
Στθ ςυνζχεια, μζςω του ςυςτιματοσ
«Ζςοδα TAXIS/Ειςπράξεισ
δθλϊςεων/Εικόνα φορολογουμζνου»,
εκτυπϊνονται τα ςτοιχεία χρεϊν του
φορολογουμζνου.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνου
σ, τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

-

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

- Αίτθςθ
διαγραφισ.

- Ρράξθ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου (επί τθσ
οποίασ ζχει
επιβλθκεί το
τζλοσ
επιτθδεφματοσ)
Στοιχεία χρεϊν.

υνικθσ
Χρόνοσ Διεκπεραίωςθσ

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

ΝΑΙ

Δεν μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

-

1
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3.

4.

Δθμιουργία
τροποποιθτικισ
διλωςθσ Ε1.
Διαγραφι
βεβαιωμζνου
ι/επιςτροφι
καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ.

Δθμιουργείται –Υποβάλλεται, μζςω τθσ
εφαρμογισ των τροποποιθτικϊν
δθλϊςεων (χωρίσ τθν επιβολι
κυρϊςεων) «Ειςόδθμα TAXIS/ Δθλϊςεισ
Φ.Ρ./Διλωςθ Ε1/ Ραραλαβι
δθλϊςεων/Καταχϊρθςθ τροποποιθτικισ
διλωςθσ», με επιλογι «λόγω
διαγραφισ», τροποποιθτικι διλωςθ
φορολογίασ ειςοδιματοσ (χωρίσ
παρζμβαςθ ςε κάποιο από τα πεδία
αυτισ). Στθ ςυνζχεια, οριςτικοποιείται θ
υποβολι αυτισ, μζςω τθσ διαδικτυακισ
εφαρμογισ «Ειςόδθμα/Εργαςίεσ
Φορολογικοφ ζτουσ/Υποβολι
τροποποιθτικισ Ε1», ταυτόχρονα
ολοκλθρϊνεται θ εκκακάριςθ εκδίδεται
νζα πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ
του φόρου που δεν περιλαμβάνει το
τζλοσ επιτθδεφματοσ και κατόπιν
ειδοποιείται ο φορολογοφμενοσ μζςω
τθσ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ.
Τζλοσ, δθμιουργείται αυτόματα ςτο
ςφςτθμα Τίτλοσ Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/ επιςτροφισ.

Οριςτικοποίθςθ
διαγραφισ/
Επιςτροφισ/
ςυμψθφιςμοφ τζλουσ
επιτθδεφματοσ, ςε
περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
διακοπισ εργαςιϊν.

Οριςτικοποιείται – εκκακαρίηεται, μζςω
του ςυςτιματοσ Εςόδων TAXIS, ο Τίτλοσ
Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/επιςτροφισ προσ
οριςτικοποίθςθ (εκκακάριςθ), ο οποίοσ
ςτθ ςυνζχεια επικυρϊνεται και από το
Τμιμα ι Γραφείο Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ Φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ. και, ςε περίπτωςθ καταβλθκζντοσ
τζλουσ επιτθδεφματοσ επιςτρζφεται ι
ςυμψθφίηεται για τα φορολογικά ζτθ,
ςτα οποία δεν ζχει παραγραφεί θ αξίωςθ
επιςτροφισ των ανωτζρω ποςϊν.
Κατόπιν, ειδοποιείται ο

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνου
σ, τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Ο φορολογοφμενοσ.

- Τμιμα ι
Γραφείο Εςόδων,
τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνου
σ τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ

Ο φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
που δεν
περιλαμβάνει
τζλοσ
επιτθδεφματοσ
Τίτλοσ
ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/επιςτροφισ.

- Τίτλοσ
Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/
επιςτροφισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

1 και 2

ΝΑΙ

Δεν μπορεί να
εκτιμθκεί,
κακόςον είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).

1 ζωσ 3
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φορολογοφμενοσ, είτε μζςω τθσ
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, είτε
με ατομικι ειδοποίθςθ, κατά περίπτωςθ.

ειςοδιματοσ.

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων. (όπωσ, θ ιδιαιτερότθτα κάκε
περίπτωςθσ).
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4.6 Παραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι επιςτροφισ καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Νομικϊν Προςϊπων (Ν.Π.) /Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.), ςε
περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ.(Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωμζνου ι επιςτροφισ
καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) /Νομικϊν
Οντοτιτων (Ν.Ο.), ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν.

ΚΟΠΟ:

Διαγραφι βεβαιωμζνου ι επιςτροφι καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ
ςε Νομικά Ρρόςωπα/Νομικζσ Οντότθτεσ που, λόγω εκπρόκεςμθσ διακοπισ
εργαςιϊν, ζχουν παφςει να αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ωσ
εκ τοφτου δεν νοείται θ επιβολι τζλουσ επιτθδεφματοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ.
β) Αποκατάςταςθ τθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ.
γ) Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ αιτιςεων διαγραφισ βεβαιωκζντοσ ι επιςτροφισ
καταβλθκζντοσ τζλουσ επιτθδεφματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων/Νομκϊν
Οντοτιτων, που ζχει βεβαιωκεί λόγω εκπρόκεςμθσ διακοπισ εργαςιϊν.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δεν μπορεί να γίνει ςχετικι εκτίμθςθ, κακόςον υφίςτανται μεγάλεσ
διαφορζσ ςτθ ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ μεταξφ των Δ.Ο.Υ.
εντόσ και εκτόσ Αττικισ, αλλά και μεταξφ των Δ.Ο.Υ. εντόσ τθσ Αττικισ
(Φ.Α.Ε. με λοιπζσ Δ.Ο.Υ.).

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 31 του ν.3986/2011 (Αϋ 152) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015»,
2) άρκρα 5, 18, 31, 32 και 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ 1167/2011 (Βϋ 1835) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Διαδικαςία για τθν βεβαίωςθ και είςπραξθ τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ςτα
φυςικά πρόςωπα, τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ ςε αντικειμενικζσ δαπάνεσ και του τζλουσ
επιτθδεφματοσ, που προβλζπονται με τισ διατάξεισ των άρκρων 29, 30 και 31, αντίςτοιχα,
του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α/1 .7. 2011). Λοιπά κζματα για τθν εφαρμογι των
παραπάνω διατάξεων»,
4) ΡΟΛ 1148/2012 (Β’ 1837) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Τφποσ και περιεχόμενο
του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ για τθν επιβολι του τζλουσ επιτθδεφματοσ ςε νομικά
πρόςωπα, οικ. ζτουσ 2012»,
5) ΡΟΛ 1149/2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΘΘ-17Σ) εγκφκλιοσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιβολι
τζλουσ επιτθδεφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2012 ςτισ περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ διακοπισ
δραςτθριότθτασ επιτθδευματιϊν»,
6) ΡΟΛ 1149/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΗΑΘ-ΟΕΘ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν επιβολι τθσ ειδικισ ειςφοράσ
αλλθλεγγφθσ και του τζλουσ επιτθδεφματοσ, οικονομικοφ ζτουσ 2013»,
7) ΡΟΛ 1163/2016 (Βϋ 3779) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Διακοπι εργαςιϊν φορολογουμζνων (φυςικϊν, νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων) βάςει του πραγματικοφ χρόνου παφςθσ των
εργαςιϊν τουσ»,
8) ΡΟΛ 1101/2015 (Β’ 843) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Τφποσ και περιεχόμενο τθσ πράξθσ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ του τζλουσ επιτθδεφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2013 ςε νομικά πρόςωπα
και λοιπά κζματα για τθν επιβολι και τθσ είςπραξι του»,
9) ΡΟΛ.1068/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙΜΘ-3ΓΦ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Διαγραφι
τζλουσ επιτθδεφματοσ οικ. ετϊν 2012 και 2013 ςε νομικά πρόςωπα που ζχουν κάνει
εκπρόκεςμθ διακοπι εργαςιϊν»,
10) αρικ. Ε.2023/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΦΤ46ΜΡ3Η-0Α9) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ και τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων φορολογικοφ ζτουσ 2018»,
11) αρικ. E.2131/2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ραροχι οδθγιϊν για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 17 του Ν.4577/2018 (ΦΕΚ Αϋ 199), αναφορικά με
τθν τροποποίθςθ του άρκρου 31 του Ν.3986/2011 περί επιβολισ του τζλουσ
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επιτθδεφματοσ»,
12) αρικ. Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019/24-12-2019 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ διαγραφι / επιςτροφι του τζλουσ επιτθδεφματοσ οικ. ετϊν
2012 και εφεξισ ςε φυςικά πρόςωπα και νομικά πρόςωπα / οντότθτεσ που ζχουν κάνει
εκπρόκεςμθ διακοπι εργαςιϊν»,
13) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
14) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
15) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

Ραραλαβι αίτθςθσ
διαγραφισ
βεβαιωμζνου
ποςοφ / επιςτροφισ
τζλουσ
επιτθδεφματοσ
Νομικϊν
Ρροςϊπων
(Ν.Ρ.)/Νομικϊν
Οντοτιτων (Ν.Ο.).

2.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ
διαγραφισ /
επιςτροφισ.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνεται θ αίτθςθ διαγραφισ /
επιςτροφισ καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ του φορολογουμζνου επί τθσ
οποίασ αναγράφονται τα ζτθ για τα οποία
αιτείται διαγραφισ ι επιςτροφισ, κακϊσ και
θ αιτία διαγραφισ ι επιςτροφισ (εν
προκειμζνω, «λόγω εκπρόκεςμθσ διακοπισ
εργαςιϊν»).

Ελζγχεται, μζςω του ςυςτιματοσ Μθτρϊου
TAXIS «Αναηιτθςθ ςτοιχείων δραςτθριοτιτων
επιχείρθςθσ/Εκτυπϊςεισ/Εκτφπωςθ Εικόνασ»,
θ ολοκλιρωςθ τθσ εκπρόκεςμθσ διακοπισ
εργαςιϊν και θ αποδοχι τθσ από το Τμιμα ι
Γραφείο Διοικθτικισ & Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ και εκτυπϊνεται, μζςω
τθσ εφαρμογισ NEO TAXIS
«Ειςόδθμα Διαχειριςτισ/Ειςόδθμα Ν.Ρ./
Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ», θ διλωςθ
φόρου ειςοδιματοσ του Ν.Ρ./Ν.Ο. επί τθσ
οποίασ ζχει επιβλθκεί το τζλοσ
επιτθδεφματοσ. Στθ ςυνζχεια, μζςω του
ςυςτιματοσ «Ζςοδα TAXIS/Ειςπράξεισ
δθλϊςεων/Εικόνα φορολογουμζνου»,
εκτυπϊνονται τα ςτοιχεία χρεϊν του
φορολογουμζνου.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

.

- Αίτθςθ
διαγραφισ/
επιςτροφισ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

.

- Ρράξθ άμεςου
προςδιοριςμοφ
φόρου ι πράξθ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου ι
εκκακαριςτικό
ςθμείωμα
(μζςω των
οποίων ζχει
επιβλθκεί το
τζλοσ
επιτθδεφματοσ,
κατά
περίπτωςθ,
ανάλογα με το
ζτοσ ςτο οποίο
αφορά)
- Στοιχεία
χρεϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

ΝΑΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).

1
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3.

4.

Διαγραφι του
ποςοφ του
βεβαιωκζντοσ
τζλουσ
επιτθδεφματοσ.

Οριςτικοποίθςθ τθσ
διαγραφισ και
επιςτροφι /
ςυμψθφιςμόσ
καταβλθκζντοσ
τζλουσ
επιτθδεφματοσ.

Μζςω τθσ εφαρμογισ NEO TAXIS «ΕΣΟΔΑ
Φορολογικζσ Ρεριοχζσ Μειϊςεισ/ΕΣΟΔΑ
_ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΘΣ_ ΜΕΙΩΣΕΙΣ_ Διαχείριςθ
Ρεριλθπτικισ Α.Φ.Ε.Κ.Ρ.Κ.», όπου
ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του χρζουσ, το
ιςτορικό για τθ διαγραφι, θ ςχετικι
απόφαςθ, που εκδίδεται παράλλθλα από το
εν λόγω Τμιμα ι Γραφείο και οι λοιπζσ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, δθμιουργείται
Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ / επιςτροφισ και λαμβάνεται ο
ςχετικόσ αρικμόσ. Στθ ςυνζχεια, με τθν
επιλογι «ΕΣΟΔΑ _ΕΚΤΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΘΣ_ΜΕΙΩΣΕΙΣ_ Διαχείριςθ Γραμμισ
Α.Φ.Ε.Κ.Ρ.Κ.» καταχωροφνται τα ςτοιχεία του
φορολογουμζνου που αιτείται και δικαιοφται
τθ διαγραφι / επιςτροφι του τζλουσ, κατόπιν
του ωσ άνω ελζγχου, ϊςτε να ςυνδεκεί ο
Α.Φ.Μ. του με το ςχετικό Α.Φ.ΕΚ.
Ραραλαμβάνεται μζςω του ςυςτιματοσ
Εςόδων TAXIS, ο Τίτλοσ Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/επιςτροφισ προσ οριςτικοποίθςθ
(εκκακάριςθ), ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια
επικυρϊνεται και από το Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ. και, ςε
περίπτωςθ καταβλθκζντοσ τζλουσ
επιτθδεφματοσ, επιςτρζφεται ι ςυμψθφίηεται
το τζλοσ επιτθδεφματοσ για τα φορολογικά
ζτθ, ςτα οποία δεν ζχει παραγραφεί θ αξίωςθ
επιςτροφισ των ανωτζρω ποςϊν. Κατόπιν
ειδοποιείται ο φορολογοφμενοσ, μζςω τθσ
προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ, είτε με
ατομικι ειδοποίθςθ, κατά περίπτωςθ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

-

-

-

Ο
φορολογοφμενοσ

Τίτλοσ
ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/
επιςτροφισ.

Τίτλοσ
Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/
επιςτροφισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

1 και 2

ΝΑΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).

1 ζωσ 3

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων. (όπωσ, θ ιδιαιτερότθτα κάκε
περίπτωςθσ).

307

4.7 Παραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων επιςτροφισ παρακρατοφμενων φόρων που αποδόκθκαν από Φυςικό Πρόςωπο (Φ.Π.) και από Νομικό Πρόςωπο (Ν.Π.) ι Νομικι Οντότθτα
(Ν.Ο.) που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, βάςει διλωςθσ (θλεκτρονικά ι χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.), χωρίσ να υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ραραλαβι και ζλεγχοσ αιτιςεων επιςτροφισ παρακρατοφμενων φόρων που
αποδόκθκαν από Φυςικό Ρρόςωπο (Φ.Ρ.) και από Νομικό Ρρόςωπο (Ν.Ρ.) ι
Νομικι Οντότθτα (Ν.Ο.) που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, βάςει
διλωςθσ (θλεκτρονικά ι χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.), χωρίσ να υφίςταται
ςχετικι υποχρζωςθ.

I. Νομοκετικζσ Διατάξεισ
1) Κεφάλαιο Βϋ «Ραρακράτθςθ φόρου» του Μζρουσ Τζταρτου «Ραρακράτθςθ
Φόρου» του Τμιματοσ Ρρϊτου «Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» του ν.
4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
2) άρκρα 5, 19, 32 και 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και
άλλεσ διατάξεισ»,
3) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει.
ΙΙ. Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., με αρικ.:

ΚΟΠΟ:

Επιςτροφι καταβλθκζντων ποςϊν παρακρατοφμενων φόρων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ.
β) Αποκατάςταςθ τθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ.
γ) Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ αιτιςεων επιςτροφισ αποδοκζντων παρακρατοφμενων φόρων.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δεν μπορεί να γίνει ςχετικι εκτίμθςθ, κακόςον υφίςτανται μεγάλεσ διαφορζσ ςτθ
ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ μεταξφ των Δ.Ο.Υ. εντόσ και εκτόσ Αττικισ,
αλλά και μεταξφ των Δ.Ο.Υ. εντόσ τθσ Αττικισ (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. με λοιπζσ Δ.Ο.Υ.).

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Α.1101/2019 (Βϋ948) «Κακοριςμόσ του θλεκτρονικοφ τρόπου υποβολισ, κακϊσ
και του τφπου και περιεχομζνου τθσ διλωςθσ απόδοςθσ του παρακρατοφμενου
φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 64 και των περιπτϊςεων αϋ και γϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 69 του
Ν. 4172/2013», όπωσ ιςχφει,
2) Α.1100/2019 (Βϋ951) «Κακοριςμόσ του θλεκτρονικοφ τρόπου υποβολισ, κακϊσ
και του τφπου και περιεχομζνου τθσ διλωςθσ απόδοςθσ του παρακρατοφμενου
φόρου ςτα ειςοδιματα από μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα με βάςθ τισ
διατάξεισ του άρκρου 64 του ν. 4172/2013»,
3) Α.1099/2019 (Βϋ949) «Κακοριςμόσ του θλεκτρονικοφ τρόπου υποβολισ, κακϊσ
και του τφπου και περιεχομζνου τθσ διλωςθσ απόδοςθσ του φόρου και τθσ
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατοφνται ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ», όπωσ
ιςχφει,
4) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
5) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
III. Αποφάςεισ – Εγκφκλιοι του /τθσ Γενικοφ/κισ Γραμματζα/τζωσ
Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομικϊν
1) ΡΟΛ. 1049/2014 (Βϋ429) «Κακοριςμόσ του τρόπου υποβολισ τθσ διλωςθσ και
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απόδοςθσ του φόρου που παρακρατείται ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία
και ςυντάξεισ και ςτθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 του ν.
3986/2011», όπωσ ιςχφει,
2) ΡΟΛ. 1011/2014 (Βϋ8) «Κακοριςμόσ του τρόπου υποβολισ, κακϊσ και του
τφπου και περιεχομζνου τθσ διλωςθσ απόδοςθσ του παρακρατοφμενου φόρου
ςτα ειςοδιματα από μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα με βάςθ τισ διατάξεισ
του άρκρου 64 του ν . 4172/2013»,
3) ΡΟΛ. 1048/2014 (Βϋ417) «Τρόποσ υποβολισ τθσ διλωςθσ και απόδοςθσ του
φόρου που παρακρατείται ςτισ αμοιβζσ για τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ
διοίκθςθσ, αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ αμοιβζσ για
παρόμοιεσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ παραγράφου
1 του άρκρου 64 του ν.4172/2013»,
4) ΡΟΛ. 1078/2015 «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν διαδικαςία επιςτροφισ φόρου που
παρακρατικθκε ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ».
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Α/Α

1.

2.

2α

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι αίτθςθσ
επιςτροφισ
παρακρατοφμενων
φόρων.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνεται θ αίτθςθ επιςτροφισ
παρακρατοφμενου φόρου του
φορολογουμζνου ςε βάροσ του οποίου
ζγινε θ παρακράτθςθ φόρου μαηί με τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και
ελζγχεται, μζςω τθσ διαδικτυακισ
εφαρμογισ «Ειςόδθμα
διαχειριςτισ/Ραρακρατοφμενοι
Φόροι», θ εικόνα του φορολογουμζνου
που ζχει αποδϊςει τον
παρακρατθκζντα φόρο. Σε περίπτωςθ
παραλαβισ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ από
Δ.Ο.Υ. Αϋ-Βϋ ι Βϋ Τάξεωσ., θ αίτθςθ και
τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά
αποςτζλλονται για ζλεγχο ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ και
ςφνταξθ ζκκεςθσ
ελζγχου.

Ελζγχεται θ αίτθςθ επιςτροφισ
παρακρατοφμενου φόρου, βάςει των
προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και
ςυντάςςεται ζκκεςθ ελζγχου ι/και
εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ
επιςτροφισ.

Αποςτολι τθσ
ζκκεςθσ ελζγχου.

Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ
αίτθςθσ επιςτροφισ παρακρατοφμενου
φόρου από Δ.Ο.Υ. Αϋ-Βϋ ι Βϋ Τάξεωσ, θ
ζκκεςθ ελζγχου θ οποία ςυντάχκθκε
από το Τμιμα Ελζγχων τθσ Δ.Ο.Υ. Αϋ
Τάξεωσ, αποςτζλλεται ςε αυτζσ.

Αρμόδια Μονάδα

α) Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ Τμιμα Ελζγχων
β) Δ.Ο.Υ. Αϋ-Βϋ και Βϋ
Τάξεωσ Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ Τμιμα Ελζγχων.

Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ Τμιμα Ελζγχων.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ Τμιμα Ελζγχων
(ςτθν περίπτωςθ
παραλαβισ τθσ
αίτθςθσ από
Δ.Ο.Υ. Αϋ-Βϋ ι Βϋ
Τάξεωσ).

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Αίτθςθ
επιςτροφισ
παρακρατοφμενου
φόρου
Αρχικι διλωςθ
απόδοςθσ
παρακρατοφμενου
φόρου
Τροποποιθτικι
διλωςθ
παρακρατοφμενου
φόρου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

-

1

1 και2

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

-

-

Ζκκεςθ ελζγχου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
πολλϊν
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).

-

Δ.Ο.Υ. Αϋ-Βϋι
ΒϋΤάξεωσ
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ Φορολογουμζνουσ.

Ζκκεςθ ελζγχου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)
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3.

4.

Ζκδοςθ Τίτλου
Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.).

Εκδίδεται, μζςω τθσ εφαρμογισ των
Εςόδων TAXIS «Ζςοδα/Φορολογικζσ
περιοχζσ-Μειϊςεισ/Διαχείριςθ
Ρεριλθπτικισ ΑΦΕΚ/Διαχείριςθ
Γραμμισ ΑΦΕΚ», Τίτλοσ Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.) ςτο όνομα του
φορολογουμζνου που ζχει αποδϊςει
τον παρακρατθκζντα φόρο.

Επιςτροφι/
ςυμψθφιςμόσ
αποδοκζντοσ
παρακρατοφμενου
φόρου.
Αποςτολι ατομικισ
ειδοποίθςθσ.

Οριςτικοποιείται (εκκακαρίηεται) ο
Τίτλοσ Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.) και
επιςτρζφεται ι ςυμψθφίηεται ο
παρακρατοφμενοσ φόροσ για τα
φορολογικά ζτθ, ςτα οποία δεν ζχει
παραγραφεί θ αξίωςθ επιςτροφισ
αυτοφ. Κατόπιν ειδοποιείται ο
φορολογοφμενοσ με ατομικι
ειδοποίθςθ.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
-

-

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων, τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

-

-Ο
φορολογοφμεν
οσ (Φυςικό
Ρρόςωπο Νομικό
Ρρόςωπο ι
Νομικι
Οντότθτα).

- Τίτλοσ Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.).

- Τίτλοσ Ζκπτωςθσ
(Α.Φ.ΕΚ.).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου



ΝΑΙ

15-20 λεπτά.

1,2,2α

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί,
κακόςον
είναι
ςυνάρτθςθ
ΝΑΙ
πολλϊν
1,2,2α, 3
παραγόντων
(όπωσ, θ
ιδιαιτερότθτα
κάκε
περίπτωςθσ).
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων. (όπωσ, θ ιδιαιτερότθτα κάκε
περίπτωςθσ).

Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ αιτθμάτων επιςτροφισ παρακρατοφμενων φόρων που υποβάλλονται βάςει των οριηόμενων ςτισ Α. 1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 Αποφάςεισ Διοικθτι ΑΑΔΕ , διενεργείται αποκλειςτικά
μζςω TAXISnet και ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται θ φυςικι παρουςία του φορολογοφμενου ςτθν Δ.Ο.Υ.. Συνεπϊσ, τα βιματα τθσ διαδικαςίασ που περιγράφονται αφοροφν τισ περιπτϊςεισ αιτθμάτων επιςτροφισ
παρακρατοφμενων φόρων δθλϊςεων προθγοφμενων ετϊν.
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4.8 Διοικθτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου πλοίων δεφτερθσ κατθγορίασ με ελλθνικι ςθμαία, κακϊσ και με ςθμαία Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) & Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ.) του ν.27/1975
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Οι Δ.Ο.Υ., όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ 148, 149 και 150 του Ρίνακα του
άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Βϋ 2743) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με Εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ» όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διοικθτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου πλοίων δεφτερθσ κατθγορίασ με ελλθνικι ςθμαία,
κακϊσ και με ςθμαία Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) & Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ.) του ν.27/1975.

ΚΟΠΟ:

Εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 12 και 17 του ν. 27/1975.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ
β) Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των υποχρζων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διοικθτικόσ προςδιοριςμόσ του φόρου πλοίων δεφτερθσ κατθγορίασ, από τθν
εκάςτοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του ν. 27/1975.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ράνω από 10.000 φορζσ/ζτοσ, κατ’ εκτίμθςθ δεδομζνου ότι δεν ζχουμε ςαφι εικόνα
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 12 και 17 του ν. 27/1975 (Αϋ 77) «Ρερί φορολογίασ πλοίων, επιβολισ
ειςφοράσ προσ ανάπτυξιν τθσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ εγκαταςτάςεωσ αλλοδαπϊν
ναυτιλιακϊν επιχειριςεων και ρυκμίςεων ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ ιςχφει,
2) παρ. 1 και 2 του άρκρου 41 του ν. 3182/2003 (Αϋ 220) «Ναυτιλιακι Εταιρεία
Ρλοίων Αναψυχισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
3) άρκρα 2 και 14 του ν. 4256/2014 (Αϋ 92) «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
4) άρκρα 5, 32, 34, 57 και 63Β του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ
διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
5) Α. 1093/2020 (Β’1742) Τφποσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου πλοίων
δεφτερθσ κατθγορίασ του ν. 27/1975, που αφορά τθν εκμετάλλευςθ πλοίων από
1.1.2020 και μετά.
6) Ε. 2054/2020 Ραροχι οδθγιϊν για τθν ορκι βεβαίωςθ του φόρου πλοίων
δεφτερθσ κατθγορίασ του ν. 27/1975, μετά τθν τροποποίθςθ των διατάξεων των
άρκρων 12 και 17 του νόμου αυτοφ, κακϊσ και των διατάξεων των παρ. 1 και 2
του άρκρου 41 του ν.3182/2003 με το άρκρο 58 του ν. 4646/2019.
7) Ε. 2154/2021 Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. ςτ’ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77) όπωσ τροποποιικθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου 147 του ν. 4808/2021 (Α’101) περί υπολογιςμοφ φόρου
των ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ.
8) Ε. 2160/2021 Ρροςδιοριςμόσ φόρου και ειςφοράσ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ
πιςτοποιθτικοφ αργίασ για επαγγελματικά πλοία αναψυχισ και τουριςτικά
θμερόπλοια του ν. 4256/2014 (Α’92) για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο
επιβλικθκαν μζτρα απαγόρευςθσ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ
λόγω covid -19.
9) Α. 1174/2021 (Β’3705) Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία Α. 1093/2020 απόφαςθσ
του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Τφποσ πράξθσ
Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου πλοίων δεφτερθσ κατθγορίασ του ν.
27/1975, που αφορά τθν εκμετάλλευςθ πλοίων από 1.1.2020 και μετά»
(Β’1742).
10) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
11) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
12) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
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τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Συμπλιρωςθ οίκοκεν
του αποςπάςματοσ
βεβαίωςθσ φόρου
πλοίων δεφτερθσ
κατθγορίασ Ζντυπο
Ε234/.....(φορολογικό
ζτοσ) (μζχρι το ζτοσ
2019)
ι

1.
Συμπλιρωςθ οίκοκεν
του εντφπου «ΡΑΞΘ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ
ΦΟΟΥ ΡΛΟΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
27/1975 ΜΕ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΘΜΑΙΑ»
κακϊσ και του
εντφπου «ΡΑΞΘ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ
ΦΟΟΥ ΡΛΟΙΩΝ

Περιγραφι

Συμπλθρϊνεται χειρόγραφα το τμιμα
«ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ βεβαίωςθσ φόρου πλοίων
δεφτερθσ κατθγορίασ Ν. 27/1975
φορολογικοφ ζτουσ 20...» του εντφπου
Ε234/.... του αντίςτοιχου φορολογικοφ
ζτουσ με τα απαραίτθτα δεδομζνα, που
λαμβάνονται από τον φάκελο του πλοίου
και το ζγγραφο εκνικότθτασ πλοίου και
ακολουκεί ο υπολογιςμόσ του φόρου από
τον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι
του Γραφείου Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ, όπου καταγράφονται
τα ςτοιχεία του πλοίου για τον
υπολογιςμό του φόρου. Το απόςπαςμα
υπογράφεται από τον υπάλλθλο και τον
Ρροϊςτάμενο του ωσ άνω Τμιματοσ.
(μζχρι το ζτοσ 2019)
ι
Συμπλθρϊνονται χειρόγραφα τα ζντυπα
«ΡΑΞΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ
ΦΟΟΥ ΡΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ
ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΜΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΘΜΑΙΑ»
και «ΡΑΞΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ ΦΟΟΥ ΡΛΟΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975
ΜΕ ΣΘΜΑΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.Χ. ΡΛΘΝ
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ» με τα απαραίτθτα
δεδομζνα, που λαμβάνονται από τον
φάκελο του πλοίου και το ζγγραφο
εκνικότθτασ πλοίου και ακολουκεί ο
υπολογιςμόσ του φόρου από τον αρμόδιο
υπάλλθλο του Τμιματοσ ι του Γραφείου
Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων
με τουσ φορολογοφμενουσ, όπου

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

-

«ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ
βεβαίωςθσ φόρου
πλοίων δεφτερθσ
κατθγορίασ Ν.
27/1975
φορολογικοφ ζτουσ
20...»
(μζχρι το ζτοσ 2019)
Δ.Ο.Υ.Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

-

ι
Ρράξθ
Ρροςδιοριςμοφ του
φόρου πλοίων
δεφτερθσ
κατθγορίασ ν.
27/1975 (από
1/1/2020 και μετά)
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2.

3.

ΔΕΥΤΕΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
27/1975 ΜΕ ΣΘΜΑΙΑ
Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.Χ. ΡΛΘΝ
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ» με βάςθ
το άρκρο 17 του ν.
27/1975. (από
1/1/2020 και μετά)
Συμπλιρωςθ
του
τμιματοσ
«ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΦΟΟΥ
ΡΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ
Ν.27/1975» του
εντφπου
Ε.234/…(μζχρι το ζτοσ
2019)

καταγράφονται τα ςτοιχεία του πλοίου
για τον υπολογιςμό του φόρου. Το
ζντυπο υπογράφεται από τον υπάλλθλο
και τον Ρροϊςτάμενο του ωσ άνω
Τμιματοσ. (από 1/1/2020 και μετά)

Βεβαίωςθ του φόρου
οίκοκεν από τθ Δ.Ο.Υ.
(μζχρι το ζτοσ 2019)

Τα δεδομζνα από το «ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ…»
ειςάγονται από τον υπάλλθλο ςτο
ςφςτθμα Taxis. Συγκεκριμζνα,
δθμιουργείται από τθν εφαρμογι
Εςόδων του ςυςτιματοσ Taxis χρθματικόσ
κατάλογοσ με τον φόρο πλοίων. Στθ
ςυνζχεια, δθμιουργείται αρικμόσ
χρθματικοφ καταλόγου από το Taxis. Ο
αρικμόσ αυτόσ μεταφζρεται χειρόγραφα
ςτο τμιμα του εντφπου Ε.234/…
«ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ…». Πταν ολοκλθρωκεί θ
ςυμπλιρωςθ του χρθματικοφ καταλόγου
(δθμιουργθκοφν όλεσ οι γραμμζσ του
χρθματικοφ καταλόγου ανά υπόχρεο)
δθμιουργείται ςτο ςφςτθμα Taxis
τριπλότυπθ περιλθπτικι κατάςταςθ του
χρθματικοφ καταλόγου ςτθν οποία
τίκεται Αρικμόσ Τριπλότυπθσ Βεβαίωςθσ
(Α.Τ.Β.) και, πλζον τα δεδομζνα ζχουν
ειςαχκεί ςτο Taxis και είναι διακζςιμα
ςτθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκακάριςθσ,
αποςτζλλεται εντφπωσ ςτον
φορολογοφμενο Ατομικι Ειδοποίθςθ
Χρεϊν, θ οποία προκφπτει μζςα από το

Εξετάηονται, ελζγχονται και
οριςτικοποιοφνται από τον υπάλλθλο τα
δεδομζνα του ςυμπλθρωκζντοσ
αποςπάςματοσ βεβαίωςθσ φόρου πλοίων
για να ςυμπλθρωκεί ςτθ ςυνζχεια
χειρόγραφα το τμιμα «ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΦΟΟΥ ΡΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Ν.27/1975» του εντφπου
Ε.234/…

Δ.Ο.Υ.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

-

-

Υπόχρεοι ςτον
φόρο πλοίων
δεφτερθσ
κατθγορίασ.

«ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ
ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΦΟΟΥ
ΡΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΘΣ
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ
Ν.27/1975» επί του
εντφπου Ε234/…

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

2
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ι

Ζκδοςθ πράξθσ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου (από
1/1/2020και μετά)

4.

5.

Κοινοποίθςθ
Αποςπάςματοσ
Χρθματικοφ
Καταλόγου (μζχρι το
ζτοσ 2019)
ι
Κοινοποίθςθ τθσ
πράξθσ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου (από
1/1/2020και μετά)

Επανζκδοςθ πράξθσ
διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ
φόρου

υποςφςτθμα «Ζςοδα/Ατομικζσ
ειδοποιιςεισ»,
ι
Το τελικό προσ βεβαίωςθ ποςό φόρου
ειςάγεται από τον υπάλλθλο ςτο
ςφςτθμα Taxis. Συγκεκριμζνα,
δθμιουργείται από τθν εφαρμογι
Εςόδων του ςυςτιματοσ Taxis χρθματικόσ
κατάλογοσ με τον φόρο πλοίων. Στθ
ςυνζχεια, δθμιουργείται αρικμόσ
χρθματικοφ καταλόγου από το Taxis. Ο
αρικμόσ αυτόσ μεταφζρεται χειρόγραφα
ςτο ζντυπο ςτον Α.Χ.Κ. και τθν
θμερομθνία αυτοφ. Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εκκακάριςθσ, αποςτζλλεται εντφπωσ
ςτον φορολογοφμενο Ατομικι
Ειδοποίθςθ Χρεϊν, θ οποία προκφπτει
μζςα από το υποςφςτθμα
«Ζςοδα/Ατομικζσ ειδοποιιςεισ»,
Θ
Κοινοποίθςθ
Αποςπάςματοσ
Χρθματικοφ Καταλόγου ι θ κοινοποίθςθ
τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ
φόρου γίνεται είτε ταχυδρομικά μζςω
ςυςτθμζνθσ επιςτολισ είτε με υπθρεςία
ταχυμεταφοράσ είτε με ψθφιακι
απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Στισ περιπτϊςεισ αιτιματοσ λόγω αργίασ
του πλοίου ι μεταβολισ των κ.ο.χ. αυτοφ,
ι πρόδθλθσ ζλλειψθσ φορολογικισ
υποχρζωςθσ
ι
αρικμθτικοφ/υπολογιςτικοφ
λάκουσ
εκδίδεται πράξθ επανυπολογιςμοφ του
φόρου και τα ποςά φόρου που
βεβαιϊκθκαν
διαγράφονται
ι
επιςτρζφονται κατά περίπτωςθ.

Υπόχρεοι ςτον
φόρο πλοίων
δεφτερθσ
κατθγορίασ

Κοινοποίθςθ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(Α.Φ.ΕΚ.)
διαγραφισ/
επιςτροφισ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15 λεπτά

φνολο
Χρόνου

45 λεπτά.
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4.9 Απαλλαγι από τθν παρακράτθςθ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.)
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.Θ.ΛΕ.Δ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Απαλλαγι από τθν παρακράτθςθ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν.

ΚΟΠΟ:

Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 63 του Κ.Φ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των προχποκζςεων για τθν απαλλαγι από
το φόρο ειςοδιματοσ των ειςπραττομζνων ενδοομιλικϊν μεριςμάτων .
β)Ορκι αποτφπωςθ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ
γ)Διαςφάλιςθ φορολογικϊν εςόδων .
δ)Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ.
ε) Αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των προχποκζςεων για τθν απαλλαγι
από τθν παρακράτθςθ φόρου των ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρολφ ςυχνά.

και

Γενικι

Διεφκυνςθ

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 9 και 63 του ν.4172/2013 (Αϋ167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα
μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και
άλλεσ διατάξεισ.»,
2) ΡΟΛ. 1036/2015 (Βϋ247) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων
Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε .) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ εντφπων
εφαρμογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με τθν
απαλλαγι παρακράτθςθσ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν.»,
3) Α.1100 /2019 (Βϋ 951) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ του
θλεκτρονικοφ τρόπου υποβολισ, κακϊσ και του τφπου και περιεχομζνου τθσ
διλωςθσ απόδοςθσ του παρακρατοφμενου φόρου ςτα ειςοδιματα από
μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 64 του
ν.4172/2013»,
4) ΡΟΛ. 1039/2015 (ΑΔΑ: ΨΩΔ0Θ-311) εγκφκλιοσ τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των άρκρων 48 και 63 του
ν.4172/2013, αναφορικά με τθν απαλλαγι ενδοομιλικϊν μεριςμάτων και
παρακράτθςθσ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν.»,
5) ΡΟΛ.1166/2015 (ΑΔΑ: 7Ξ60Θ-9ΒΝ) εγκφκλιοσ τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Αρμόδια Φορολογικι Αρχι ςτθν θμεδαπι για τεκμθρίωςθ
πλιρωςθσ των προχποκζςεων κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των Οδθγιϊν
2011/96/ΕΕ (Μθτρικϊν - Θυγατρικϊν) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων - Δικαιωμάτων
Συνδεδεμζνων Εταιρειϊν)»,
6) αρικμ. Δ. ΟΓ. Δ. 1008736 ΕΞ2019 /18-01-2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ «Ρερί
των υπθρεςιϊν, των φορζων και των προςϊπων που διενεργοφν μεταφράςεισ
αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν
ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τθ
διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ»,
7) E. 2196/2019 (ΑΔΑ: Ψ16946ΜΡ3Η-8ΘΗ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα
μερίςματα και καταβαλλόμενουσ τόκουσ ι δικαιϊματα προσ νομικά πρόςωπα
φορολογικοφσ κατοίκουσ Ελβετίασ»,
8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
9) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

3.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι διλωςθσ
απόδοςθσ
παρακρατοφμενου
φόρου κακϊσ και
του εντφπου
εφαρμογισ.

Ζλεγχοσ Τεκμθρίωςθ
πλιρωςθσ των
ςχετικϊν
προχποκζςεων.

Ραραλαβι
εγγυθτικισ
επιςτολισ.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνεται θ διλωςθ απόδοςθσ
παρακρατοφμενου φόρου και το ζντυπο
εφαρμογισ (Ραράρτθμα Α και Β) τθσ αρικ.
ΡΟΛ.1036/2015 (Βϋ 247) απόφαςθσ, από το
νομικό πρόςωπο, που καταβάλλει τισ πλθρωμζσ
και το οποίο ςυνυποβάλλεται κάκε φορά με τθ
διλωςθ απόδοςθσ.
Εναλλακτικά, παραλαμβάνεται αντίςτοιχο
Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Κατοικίασ από τθν
Αρμόδια Φορολογικι Αρχι του κράτουσ
Μζλουσ τθσ Ε.Ε του δικαιοφχου των πλθρωμϊν,
προκειμζνου να εκπλθρωκεί θ ςχετικι
προχπόκεςθ που προβλζπεται από τισ ίδιεσ
διατάξεισ.
Τα ζντυπα παραλαμβάνονται ςε δφο (2)
αντίτυπα, από τα οποία το ζνα (1) παραμζνει
ςτθ Δ.Ο.Υ., το δε δεφτερο, αφοφ κεωρθκεί,
επιςτρζφεται ςτον φορολογοφμενο και επζχει
κζςθ απόδειξθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ.
Ελζγχονται τα αναγραφόμενα ςτα αντίςτοιχα
ζντυπα-ζγγραφα αλλοδαπισ για τθν
τεκμθρίωςθ πλιρωςθσ των ςχετικϊν
προχποκζςεων (πιςτοποίθςθ φορολογικισ
κατοικίασ θμεδαποφ νομικοφ προςϊπου,
υπαγωγι του ςτουσ φόρουσ των
παραρτθμάτων, κ.ο.κ.), κατ' εφαρμογι των
διατάξεων των Οδθγιϊν 2011/96/ΕΕ.
Ραραλαμβάνεται θ εγγυθτικι επιςτολι μζχρι το
χρόνο υποβολισ του πιο πάνω εντφπου
εφαρμογισ και ςυμπλθρϊνονται ςτο ςχετικό
πίνακα τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ.
Στθ ςυνζχεια ςυντάςςεται ζγγραφο παραλαβισ
ςε δφο (2) αντίτυπα με όλα τα ςτοιχεία τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ και τα ςτοιχεία τθσ
εταιρείασ το οποίο υπογράφεται από τον
υπάλλθλο και το φορολογοφμενο
Το ζνα αντίτυπο φυλάςςεται και το άλλο

Αρμόδια Μονάδα

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

-

Ο φορολογοφμενοσ

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Διλωςθ
απόδοςθσ
παρακρατοφμε
νου φόρου και
ζντυπο
εφαρμογισ
(ΡΑΑΤΘΜΑ Α
και Β) τθσ
Απόφαςθσ ΡΟΛ
1036/2015 (Βϋ
247).

-

-

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

ΟΧΙ

Άμεςα με τθν
παραλαβι
τθσ διλωςθσ
(Βιμα 1).

Τα ΒΘΜΑΤΑ 1
ζωσ 3
πραγματοποιοφνται
ταυτόχρονα.

ΝΑΙ

Άμεςα με τθν
παραλαβι
τθσ διλωςθσ
(Βιματα 1 και
2).

Τα ΒΘΜΑΤΑ 1
ζωσ 3
πραγματοποιοφνται
ταυτόχρονα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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δίδεται ςτο φορολογοφμενο.

4.

Καταγραφι τθσ
εγγυθτικισ
επιςτολισ.

Συντάςςεται ζντυπο καταγραφισ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςε δφο (2) αντίτυπα
καταγράφεται από το Τμιμα Συμμόρφωςθσ και
ελζγχεται ο χρόνοσ διακράτθςθσ από τθ λιψθ
απόφαςθσ διανομισ του αρμόδιου οργάνου
του καταβάλλοντοσ νομικοφ προςϊπου ι
προκειμζνου για προςωπικζσ εταιρείεσ ο
χρόνοσ απόκτθςθσ αυτϊν από τα μζλθ τουσ
μζχρι τθν κατάπτωςι τθσ.
Το ζντυπο καταγραφισ περιλαμβάνει όλα τα
ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ( ΑΦΜ
υπόχρεου, ΑΦΜ δικαιοφχου, ποςό, αρικμόσ
εγγυθτικισ, θμερομθνία λιξθσ) υπογράφεται
και από τον διαχειριςτι (υπάλλθλο που
ορίηεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.–
ςυνικωσ από το Τμιμα Εςόδων) ςτον οποίο
παραδίδεται προσ φφλαξθ.

5.

Ραραλαβι και
φφλαξθ τθσ
εγγυθτικισ
επιςτολισ από τον
διαχειριςτι τθσ
Δ.Ο.Υ.

Ραραλαμβάνεται το ζντυπο καταγραφισ και θ
εγγυθτικι επιςτολι θ οποία, αφοφ καταγραφεί
ςτο ςχετικό βιβλίο καταγραφισ εγγυθτικϊν
επιςτολϊν, φυλάςςεται από τον Διαχειριςτι
τθσ Δ.Ο.Υ.

6.

Κλιςθ
φορολογουμζνου
για τθν ζγκαιρθ
διαπίςτωςθ
πλιρωςθσ των
προχποκζςεων περί
24μινου

Καλείται αρμοδίωσ, προφορικά ι γραπτά ο
φορολογοφμενοσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί
αν ςτθ λιξθ του 24μινου πλθροφται θ
προχπόκεςθ περί ελαχίςτου ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

1 ζωσ 3

Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

1 ζωσ 4

Ο
φορολογοφμενοσ.

Καταγεγραμμζνθ γραπτι ι
προφορικι
κλιςθ τθσ
Δ.Ο.Υ. προσ το
φορολογοφμενο ςε ςχετικό
αρχείο του
Τμιματοσ ι
Γραφείου
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

ΟΧΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί
δεδομζνου
ότι θ Δ.ΟΥ.
ελζγχει ανά
τακτά
διαςτιματα
τθ λιξθ του
24μινου, ενϊ
για κάκε
φορολογοφμενο
απαιτείται
ξεχωριςτι
παρακολοφκθςθ.

1 ζωσ 5

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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7.

Διαπίςτωςθ
κατάπτωςθσ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου.

Στθν περίπτωςθ που δεν πλθροφται θ
προχπόκεςθ περί ελαχίςτου ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ θ εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει
υπζρ του Δθμοςίου. Ενθμερϊνεται ςχετικά ο
Διαχειριςτισ τθσ Δ.Ο.Υ. και παραλαμβάνεται θ
εγγυθτικι επιςτολι από τον υπάλλθλο του
Τμιματοσ ι Γραφείου Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ Φορολογουμζνουσ κατόπιν
υπογραφισ του ςτο βιβλίο καταγραφισ του
Διαχειριςτι τθσ Δ.Ο.Υ.
Αντίςτοιχα ενθμερϊνεται και το ζντυπο
καταγραφισ του ωσ άνω Τμιματοσ

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

6

Βεβαιϊνεται το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςτο φορολογοφμενο ο οποίοσ καλείται να
παραλάβει το ζγγραφο τθσ μθ ιςχφουςασ
εγγυθτικισ. (αϋ τρόποσ)
Εναλλακτικά και μόνο ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ,
ενθμερϊνεται το ζντυπο καταγραφισ και ςτθ
ςυνζχεια το ςφνολο τθσ αλλθλογραφίασ κακϊσ
και θ εγγυθτικι επιςτολι παραδίδονται από το
Τμιμα Συμμόρφωςθσ ςτο Τμιμα Δικαςτικό και
Νομικισ Υποςτιριξθσ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Τμιμα Δικαςτικό
και Νομικισ
Υποςτιριξθσ (μόνο
ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ
Τάξεωσ).

-

Ο
φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

7

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα
Δικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ (μόνο
ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ
Τάξεωσ).

-

Τράπεηα.

Επίδοςθ
εγγυθτικισ
ςτθν Τράπεηα
με ςκοπό το
ποςό τθσ
εγγυθτικισ να
αποδοκεί ςε
λογαριαςμό
του Δθμοςίου.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

7

-

Ο
φορολογοφμενοσ.

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

1 ζωσ 5

8α.

Κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου
(αϋ τρόποσ)
(βϋεναλλακτικόσ
τρόποσ)

8β .

Κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου με
επίδοςθ τθσ ςτθν
Τράπεηα.
(βϋ εναλλακτικόσ
τρόποσ).

Θ εγγυθτικι επιςτολι επιδίδεται ςτθν Τράπεηα
με ςκοπό τθν απόδοςθ του ποςοφ αυτισ ςε
λογαριαςμό του Δθμοςίου.

Επιςτροφι τθσ
εγγυθτικισ
επιςτολισ.

Στθν περίπτωςθ που πλθροφται θ προχπόκεςθ,
περί ελαχίςτου ποςοςτοφ ςυμμετοχισ, θ
εγγυθτικι επιςτρζφεται ςτο φορολογοφμενο, ο
οποίοσ φζρει και το ζγγραφο παραλαβισ που
παρζλαβε με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο «βιμα
3».
Για το λόγο αυτό παραλαμβάνεται υπεφκυνθ
διλωςθ του φορολογουμζνου, κακϊσ και θ
εγγυθτικι επιςτολι από τον υπάλλθλο του
Τμιματοσ ι Γραφείου Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ Φορολογουμζνουσ κατόπιν

9.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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υπογραφισ του ςτο ςχετικό βιβλίο του
Διαχειριςτι τθσ Δ.Ο.Υ.
Αντίςτοιχα υπογράφεται το ζντυπο καταγραφισ
των ςτοιχείων τθσ εγγυθτικισ που
περιγράφεται ςτο «βιμα 4» από τον ωσ άνω
Διαχειριςτι.
Τζλοσ, τα δφο αντίτυπα του εγγράφου
παραλαβισ που περιγράφεται ςτο «βιμα 3»
υπογράφονται από τον υπάλλθλο του
Τμιματοσ Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ και από το φορολογοφμενο
και επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι.

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
δεν μπορεί να προςδιοριςτεί,
δεδομζνου ότι είναι
ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων.
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4.10 Απαλλαγι ενδοομιλικϊν μεριςμάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.)
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Απαλλαγι ενδοομιλικϊν μεριςμάτων.

ΚΟΠΟ:

Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 48 του Κ.Φ.Ε.

και

Γενικι

Διεφκυνςθ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

α) Διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των προχποκζςεων για τθν απαλλαγι από το
φόρο ειςοδιματοσ των ειςπραττομζνων ενδοομιλικϊν μεριςμάτων .
β)Ορκι αποτφπωςθ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ
γ)Διαςφάλιςθ φορολογικϊν εςόδων.
δ)Διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ και κακολικισ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ.
ε) Αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων νομικϊν
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων .

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των προχποκζςεων για τθν απαλλαγι από
το φόρο ειςοδιματοσ των ειςπραττομζνων ενδοομιλικϊν μεριςμάτων.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρολφ ςυχνά.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 48 του ν.4172/2013/23.07.2013 (Αϋ167) «Φορολογία ειςοδιματοσ,
επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του
ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
2) ΡΟΛ. 1039/2015 (ΑΔΑ: ΨΩΔ0Θ-311) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων
Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των
άρκρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με τθν απαλλαγι ενδοομιλικϊν
μεριςμάτων και παρακράτθςθσ φόρου ενδοομιλικϊν πλθρωμϊν»,
3) ΡΟΛ. 1121/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΘΩΘ-5Γ) εγκφκλιοσ τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Φορολογικι μεταχείριςθ των μεριςμάτων που λαμβάνουν νομικά
πρόςωπα από τθν κοινοπραξία ςτθν οποία ςυμμετζχουν»,
4) ΡΟΛ. 1232/2015(ΑΔΑ: 7T9ΔΘ-Λ76) εγκφκλιοσ τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Φορολογικι μεταχείριςθ ειςπραττόμενων μεριςμάτων θμεδαπισ
μθτρικισ εταιρείασ από αλλοδαπι κυγατρικι τθσ με ζδρα ςε τρίτθ χϊρα με τθν
οποία υφίςταται Σ.Α.Δ.Φ..»,
5) ΡΟΛ.1166/2015 (ΑΔΑ: 7Ξ60Θ-9ΒΝ) εγκφκλιοσ τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Αρμόδια Φορολογικι Αρχι ςτθν θμεδαπι για τεκμθρίωςθ
πλιρωςθσ των προχποκζςεων κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των Οδθγιϊν
2011/96/ΕΕ (Μθτρικϊν - Θυγατρικϊν) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων - Δικαιωμάτων
Συνδεδεμζνων Εταιρειϊν)»,
6) αρικμ. Δ. ΟΓ. Δ. 1008736 ΕΞ2019 /18-01-2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ «Ρερί των υπθρεςιϊν,
των φορζων και των προςϊπων που διενεργοφν μεταφράςεισ αλλοδαπϊν
δθμοςίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν ςτισ υπθρεςίεσ
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τθ διεκπεραίωςθ
υποκζςεϊν τουσ.»,
7) αρικμ. ΔΕΑΦΒ 1106280 ΕΞ2015/05-08-2015 ζγγραφο τθσ ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 48 του ν. 4172/2013»,
8) ΡΟΛ. 1181/2016 (ΑΔΑ: 64Μ3θ-2ΦΚ) εγκφκλιοσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου
Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για τισ διατάξεισ των άρκρων 48
παράγραφοσ 6 και 72 παράγραφοσ 40 του Κ.Φ.Ε., όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο
8 του ν.4378/2016 ςχετικά με το κοινό φορολογικό κακεςτϊσ το οποίο ιςχφει για
τισ μθτρικζσ και τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ διαφορετικϊν κρατϊν μελϊν.»,
9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
10) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

3.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι εγγυθτικισ
επιςτολισ και ζλεγχοσ
των ςχετικϊν
προχποκζςεων.

Σφνταξθ εγγράφου
παραλαβισ.

Καταγραφισ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνεται θ εγγυθτικι επιςτολι
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του
φορολογικοφ ζτουσ, μζςα ςτο οποίο
αποκτικθκε το ςχετικό ειςόδθμα και
ελζγχονται οι ςχετικζσ προχποκζςεισ
(πιςτοποίθςθ φορολογικισ κατοικίασ
θμεδαποφ νομικοφ προςϊπου, υπαγωγι
ςτουσ φόρουσ των παραρτθμάτων, κ.ο.κ.).
Τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα
πρζπει να αναγράφονται ςτο ςχετικό
ζντυπο τθσ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ ςε ειδικό πίνακα, που ζχει
προβλεφκεί για τον ςκοπό αυτό.
Συντάςςεται ζγγραφο παραλαβισ ςε δφο (2)
αντίτυπα με όλα τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ και τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ , το
οποίο υπογράφεται από τον υπάλλθλο και
το φορολογοφμενο .
Το ζνα αντίτυπο φυλάςςεται και το άλλο
δίδεται ςτο φορολογοφμενο.
Συντάςςεται ζντυπο καταγραφισ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςε δφο (2) αντίτυπα
και ελζγχεται ο χρόνοσ διακράτθςθσ από τθ
λιψθ απόφαςθσ διανομισ του αρμόδιου
οργάνου του καταβάλλοντοσ νομικοφ
προςϊπου ι προκειμζνου για προςωπικζσ
εταιρείεσ ο χρόνοσ απόκτθςθσ αυτϊν από τα
μζλθ τουσ μζχρι τθν κατάπτωςι τθσ.
Το ζντυπο καταγραφισ περιλαμβάνει όλα
τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ( ΑΦΜ
υπόχρεου, ΑΦΜ δικαιοφχου, ποςό, αρικμόσ
εγγυθτικισ, θμερομθνία λιξθσ)
υπογράφεται και από τον διαχειριςτι
(υπάλλθλο που ορίηεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.– ςυνικωσ από το

Αρμόδια Μονάδα

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Εγγυθτικι
επιςτολι.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

Τα
ΒΘΜΑΤΑ 1
και 2
πραγματοποιοφνται
ταυτόχρονα.

1 και 2

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Άμεςα με τθν
παραλαβι
τθσ
εγγυθτικισ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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Τμιμα Εςόδων) ςτον οποίο παραδίδεται
προσ φφλαξθ.

4.

5.

Ραραλαβι και φφλαξθ
τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ από τον
διαχειριςτι τθσ Δ.Ο.Υ.

Κλιςθ
φορολογουμζνου για
τθν ζγκαιρθ
διαπίςτωςθ πλιρωςθσ
των προχποκζςεων
περί 24μινου.

6.

Διαπίςτωςθ
κατάπτωςθσ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου

7α.

Κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου
(αϋ τρόποσ)
(βϋεναλλακτικόσ
τρόποσ).

Ραραλαμβάνεται το ζντυπο καταγραφισ και
θ εγγυθτικι επιςτολι, θ οποία αφοφ
καταγραφεί ςτο ςχετικό βιβλίο καταγραφισ
εγγυθτικϊν επιςτολϊν , φυλάςςεται από
τον Διαχειριςτι τθσ Δ.Ο.Υ.

Καλείται αρμοδίωσ, προφορικά ι γραπτά ο
φορολογοφμενοσ προκειμζνου να
διαπιςτωκεί αν ςτθ λιξθ του 24μινου
πλθροφται θ προχπόκεςθ περί ελαχίςτου
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ.

Στθν περίπτωςθ που δεν πλθροφται θ
προχπόκεςθ περί ελαχίςτου ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου.
Ενθμερϊνεται ςχετικά ο Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ. και παραλαμβάνεται θ εγγυθτικι
επιςτολι από τον υπάλλθλο του Τμιματοσ ι
Γραφείου Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με
τουσ Φορολογουμζνουσ κατόπιν υπογραφισ
του ςτο βιβλίο καταγραφισ του Διαχειριςτι
τθσ Δ.Ο.Υ.
Αντίςτοιχα ενθμερϊνεται και το ζντυπο
καταγραφισ του ωσ άνω Τμιματοσ.
Βεβαιϊνεται το ποςό τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ςτο φορολογοφμενο ο οποίοσ
καλείται να παραλάβει το ζγγραφο τθσ μθ
ιςχφουςασ εγγυθτικισ. (αϋ τρόποσ)
Εναλλακτικά και μόνο ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ,
ενθμερϊνεται το ζντυπο καταγραφισ και
ςτθ ςυνζχεια το ςφνολο τθσ αλλθλογραφίασ
κακϊσ και θ εγγυθτικι επιςτολι

Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

1 ζωσ 3

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Δεν μπορεί
να εκτιμθκεί
δεδομζνου
ότι θ Δ.ΟΥ.
ελζγχει ανά
τακτά
διαςτιματα
τθ λιξθ του
24μινου, ενϊ
για κάκε
φορολογοφμενο
απαιτείται
ξεχωριςτι
παρακολοφκθςθ.

1 ζωσ 4

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Καταγεγραμμζν
θ γραπτι ι
προφορικι
κλιςθ τθσ
Δ.Ο.Υ. προσ το
φορολογοφμενο ςε ςχετικό
αρχείο του
Τμιματοσ ι
Γραφείου
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

5

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Τμιμα Δικαςτικό

-

Ο φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

6
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παραδίδονται από το Tμιμα Συμμόρφωςθσ
ςτο Τμιμα Δικαςτικό και Νομικισ
Υποςτιριξθσ.

7β

8

Κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ υπζρ του
Δθμοςίου με επίδοςθ
τθσ ςτθν Τράπεηα.
(βϋ εναλλακτικόσ
τρόποσ).

Επιςτροφι τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ.

και Νομικισ
Υποςτιριξθσ (μόνο
ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ
Τάξεωσ).

Θ εγγυθτικι επιςτολι επιδίδεται ςτθν
Τράπεηα με ςκοπό τθν απόδοςθ του ποςοφ
αυτισ ςε λογαριαςμό του Δθμοςίου.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα
Δικαςτικό και
Νομικισ
Υποςτιριξθσ (μόνο
ςτισ Δ.Ο.Υ. Αϋ
Τάξεωσ).

-

Στθν περίπτωςθ που πλθροφται θ
προχπόκεςθ περί ελαχίςτου ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ θ εγγυθτικι επιςτρζφεται ςτο
φορολογοφμενο ο οποίοσ φζρει και το
ζγγραφο παραλαβισ που παρζλαβε με
βάςθ τα αναφερόμενα ςτο «βιμα 2».
Για το λόγο αυτό παραλαμβάνεται
υπεφκυνθ διλωςθ του φορολογουμζνου,
κακϊσ και θ εγγυθτικι επιςτολι από τον
αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι
Γραφείου Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με
τουσ Φορολογουμζνουσ, κατόπιν
υπογραφισ του ςτο ςχετικό βιβλίο του
Διαχειριςτι τθσ Δ.Ο.Υ.
Αντίςτοιχα υπογράφεται το ζντυπο
καταγραφισ των ςτοιχείων τθσ εγγυθτικισ
που περιγράφεται ςτο «βιμα 3» από τον ωσ
άνω Διαχειριςτι.
Τζλοσ, τα δφο (2) αντίτυπα του εγγράφου
παραλαβισ που περιγράφεται ςτο «βιμα 2»
υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο
του Τμιματοσ Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων
με τουσ Φορολογουμζνουσ και από το
φορολογοφμενο και επιςτρζφεται θ
εγγυθτικι επιςτολι.

Δ.Ο.Υ. – Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
Διαχειριςτισ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

Τράπεηα.

Επίδοςθ
εγγυθτικισ ςτθν
Τράπεηα με
ςκοπό το ποςό
τθσ εγγυθτικισ
να αποδοκεί ςε
λογαριαςμό
του Δθμοςίου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

6

Ο φορολογοφμενοσ.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά.

1,2,3,4

φνολο
Χρόνου

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ
ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ δεν μπορεί να
προςδιοριςτεί, δεδομζνου
ότι είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν
παραγόντων.
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4.11 Προςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για τισ εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων (Ν.Π.)
και Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Α.Φ.)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) και Γενικι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρροςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για
τισ εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και
Νομικϊν Οντοτιτων (Ν.Ο.).

ΚΟΠΟ:

Συμμόρφωςθ των φορολογουμζνων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ
και διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενίςχυςθ του αιςκιματοσ δικαίου των πολιτϊν και αφξθςθ τθσ
ειςπραξιμότθτασ προσ όφελοσ των δθμοςίων εςόδων, μζςω
του εξορκολογιςμοφ αυτϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και
επιβολι προςτίμων για τισ διαδικαςτικζσ παραβάςεισ του ν.
4174/2013.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 5, 18, 19, 30, 31, 54, 62 και 72 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και
άλλεσ διατάξεισ»,
2) άρκρο 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ. 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013. Άρκρα
53-62)»,
4) ΡΟΛ.1080/22-06-2016 ( ΑΔΑ: 6Λ8Θ-ΜΓΨ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν «Επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ
υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τθν οποία δεν προκφπτει υποχρζωςθ
καταβολισ φόρου αλλά μόνο του τζλουσ επιτθδεφματοσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ μθ
υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ μθδενικισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενων φόρων»,
5) ΡΟΛ. 1119/22-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ0Θ46ΜΡ3Η-2ΦΗ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογι
των διατάξεων των άρκρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5) και του άρκρου 49 παρ. 4,
5 και 6 τουν.4509/2017 (Αϋ 201) αναφορικά με τθν τροποποίθςθ των άρκρων 18, 19 και 72 παρ.
18 του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ - Κ.Φ.Δ., Α’ 170)»,
6) ΡΟΛ.1215/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΗΥ46ΜΡ3Η-Β33) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Συμπλιρωςθ τθσ ΡΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τθ μθ επιβολι προςτίμου τθσ περ. αϋ
τθσ παρ.2 του άρκρου 54 του ν.4174/2013 κατά τθ διόρκωςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων των
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπϊν
ςυνυποβαλλόμενων εντφπων»,
7) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
8) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει και
9) Ρεριπτϊςεισ 28 και 122 του Ρίνακα 1 του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α. ΕΞ 2017/31-07-2017
(Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1α.

Σίτλοσ Βιματοσ

Θλεκτρονικι
παραλαβι
δθλϊςεων.

1β.

Χειρόγραφθ
παραλαβι
δθλϊςεων.

2.

Εκτφπωςθ
«Καταςτάςεων
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων» που
παραλαμβάνονται

Περιγραφι

Ραραλαμβάνονται θλεκτρονικά, μετά τθν
υποβολι τουσ από τον φορολογοφμενο
μζςω διαδικτφου, οι εκπρόκεςμεσ, αρχικζσ
ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ. Ειδικά, οι
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ
παραλαμβάνονται θλεκτρονικά μζςω
διαδικτφου από το φορολογικό ζτοσ 2014
και μετά.
Ραραλαμβάνονται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. χειρόγραφα
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ
μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ υπθρεςίασ
myAADE.) οι εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ Ν.Ρ./Ν.Ο. ςτισ
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που προβλζπονται
από τισ ςχετικζσ Αποφάςεισ για τον τφπο
και περιεχόμενο των δθλϊςεων του
εκάςτοτε φορολογικοφ ζτουσ (π.χ. Α.
1101/2020 (Βϋ 1753) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Α.Α.Δ.Ε. για τισ δθλϊςεισ του
φορολογικοφ ζτουσ 2019).
Ελζγχονται ωσ προσ τθν επιβολι ι μθ
προςτίμου και ςε περίπτωςθ επιβολισ,
ενθμερϊνεται προφορικά ο
φορολογοφμενοσ.
Εκτυπϊνονται μζςω τθσ εφαρμογισ NEO
TAXIS «Ειςόδθμα Διαχειριςτισ/ Ειςόδθμα
Ν.Ρ./ Εκτυπϊςεισ/ Καταςτάςεισ /
Εκπρόκεςμεσ Δθλϊςεισ Εντφπου Ν» οι
Καταςτάςεισ Εκπρόκεςμων Δθλϊςεων που

Αρμόδια Μονάδα

Γενικι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ
Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.Δ.Ο.Υ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
νομικϊν
προςϊπων &
οντοτιτων
(ΕΝΤΥΡΟ Ν και τα
ςυνυποβαλλόμενα με αυτό
ζντυπα Ε2 και Ε3).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

1α

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Ο
Φορολογοφμενοσ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
νομικϊν
προςϊπων &
οντοτιτων
(ΕΝΤΥΡΟ Ν και τα
ςυνυποβαλλόμενα με αυτό
ζντυπα Ε2 και Ε3).

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

-

Καταςτάςεισ
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων.

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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3.

4α.

4β.

θλεκτρονικά

αποςτζλλονται από τθ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Ζλεγχοσ
«Καταςτάςεων
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων» που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

Ελζγχονται οι Καταςτάςεισ Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων μζςω τθσ εφαρμογισ NEO TAXIS
«Ειςόδθμα Διαχειριςτισ/ Ειςόδθμα Ν.Ρ./
Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ/
/Ραραλαβι Δθλ. Φ.Ε. /Διλωςθ Ν», για τθν
επιβολι ι μθ προςτίμου και τον κακοριςμό
του φψουσ αυτοφ.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Συντάςςεται πράξθ επιβολισ προςτίμου
(ςυνοδευόμενθ με τθ ςχετικι ζκκεςθ
ελζγχου) εισ διπλοφν, ζνα αντίτυπο για το
αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ. και ζνα για τον
φορολογοφμενο, το οποίο αποςτζλλεται με
ςυςτθμζνθ επιςτολι.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Σφνταξθ πράξθσ
επιβολισ
προςτίμων για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.
Σφνταξθ πράξθσ
επιβολισ
προςτίμων για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα.

Συντάςςεται πράξθ επιβολισ προςτίμου
(ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικι ζκκεςθ
ελζγχου) εισ διπλοφν, ζνα αντίτυπο για το
αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ. και ζνα για τον
φορολογοφμενο, το οποίο και
παραλαμβάνει είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με
ςυςτθμζνθ επιςτολι.
Συντάςςεται μζςα από το Υποςφςτθμα
«Ζςοδα / Εκτόσ Συναλλαγισ / Βεβαιϊςεισ/
Διαχείριςθ Ρεριλθπτικισ Χρθματικοφ
Καταλόγου / Διαχείριςθ Γραμμισ
Χρθματικοφ Καταλόγου»
χρθματικόσ κατάλογοσ για τθν επιβολι του
προςτίμου.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

-

-

Καταςτάςεισ
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων.

Ο
φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ επιβολισ
προςτίμου.

Ο
φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ επιβολισ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εξαρτάται
από το
πλικοσ των
εκπρόκεςμων
δθλϊςεων.

1α και 2

ΟΧΙ

5-10 λεπτά
ανά Ρράξθ
Επιβολισ
Ρροςτίμου.

1α,2 ,3

ΟΧΙ

5-10 λεπτά
ανά Ρράξθ
Επιβολισ
Ρροςτίμου.

1β

1α, 2, 3, 4α

5α.

Σφνταξθ χρθματικοφ
καταλόγου για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

-

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εξαρτάται
από το
πλικοσ των
εκπρόκεςμων
δθλϊςεων.

5β.

Σφνταξθ χρθματικοφ
καταλόγου για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα.

Συντάςςεται μζςα από το Υποςφςτθμα
«Ζςοδα / Εκτόσ Συναλλαγισ/ Βεβαιϊςεισ /
Δθμιουργία Χρθματικοφ καταλόγου»
χρθματικόσ κατάλογοσ για τθν επιβολι του
προςτίμου.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

-

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

1β, 4β

6.

Βεβαίωςθ
προςτίμων

Εκτυπϊνεται μζςα από το υποςφςτθμα
«Ζςοδα / Εκτόσ Συναλλαγισ/ Βεβαιϊςεισ /

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο

-

Ο
φορολογοφ-

Βεβαίωςθ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για τισ
δθλϊςεισ

1 ζωσ 5
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Εκτφπωςθ Χρθματικοφ Καταλόγου» και
ελζγχεται ο χρθματικόσ κατάλογοσ ωσ προσ
τθν ορκότθτα του περιεχομζνου του (π.χ.
ΑΦΜ φορολογουμζνου, φψοσ προςτίμου
κλπ) και εν ςυνεχεία, μζςω του ίδιου
υποςυςτιματοσ επιλζγεται θ ανάκτθςι του
και τζλοσ, θ «Επικφρωςθ».
Με τθν επικφρωςθ αυτοφ δίδεται αυτόματα
από το ςφςτθμα «ΑΤΒ» (Αρικμόσ
Τριπλοτφπου Βεβαίωςθσ) και βεβαιϊνονται
τα ςχετικά πρόςτιμα.

7.

Κοινοποίθςθ τθσ
βεβαίωςθσ
προςτίμου

Αποςτζλλεται εντφπωσ ςτον
φορολογοφμενο Ατομικι Ειδοποίθςθ
Χρεϊν αναφορικά με τθ βεβαίωςθ του
προςτίμου, θ οποία προκφπτει μζςα από τθ
υποςφςτθμα «Ζςοδα / Ατομικζσ
ειδοποιιςεισ», ενϊ, ταυτόχρονα, θ
κοινοποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ του προςτίμου
γίνεται και μζςω τθσ Ρροςωποποιθμζνθσ
Ρλθροφόρθςθσ.

Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

μενοσ.

-

Ο
φορολογοφμενοσ.

που παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά,
δεν μπορεί
εκτιμθκεί
κακόςον
γίνονται
μαηικζσ
βεβαιϊςεισ.
Για τισ
δθλϊςεισ
που παραλαμβάνονται
χειρόγραφα,
εκτιμάται ςτα
5-10 λεπτά.

Βεβαίωςθ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

5 -10 λεπτά.

1 ζωσ 6

Για τισ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά, δεν μπορεί να
εκτιμθκεί γιατί εξαρτάται
από το πλικοσ των
εκπρόκεςμων δθλϊςεων.
Για τισ δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα περίπου 30-55
λεπτά ανά διλωςθ.
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4.12 Προςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για τισ εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων
(Φ.Π.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Α.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) και Γενικι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρροςδιοριςμόσ και ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για τισ
εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ρ.).

ΚΟΠΟ:

Συμμόρφωςθ των φορολογουμζνων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ και
διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ενίςχυςθ του αιςκιματοσ δικαίου των πολιτϊν και αφξθςθ τθσ
ειςπραξιμότθτασ προσ όφελοσ των δθμοςίων εςόδων, μζςω του
εξορκολογιςμοφ αυτϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαχείριςθ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και επιβολι
προςτίμων για τισ διαδικαςτικζσ παραβάςεισ του ν.4174/2013.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 5, 18, 19, 30, 31, 32, 54, 62 και 72 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ
διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
2) άρκρο 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
3) ΡΟΛ. 1252/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΘ-6ΩΘ) εγκφκλιοσ του Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ
(άρκρα 53-62 του ν. 4174/2013)»,
4) ΡΟΛ.1080/22-06-2016 ( ΑΔΑ: 6Λ8Θ-ΜΓΨ) εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι
εκπρόκεςμθσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τθν οποία δεν προκφπτει
υποχρζωςθ καταβολισ φόρου αλλά μόνο του τζλουσ επιτθδεφματοσ, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ μθδενικισ διλωςθσ απόδοςθσ
παρακρατοφμενων φόρων»,
5) ΡΟΛ.1139/13-09-2017 (ΑΔΑ: 73ΡΣ46ΜΡ3Η-2ΟΩ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Επιβολι προςτίμου ςτισ εκπρόκεςμεσ κοινζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν
προςϊπων (Ε1) των ζγγαμων φορολογοφμενων»
6) ΡΟΛ. 1119/22-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ0Θ46ΜΡ3Η-2ΦΗ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 397 και 398 παρ.1 του ν.4512/2018 (Αϋ5) και του
άρκρου 49 παρ.4, 5 και 6 του ν.4509/207 (Α 201) αναφορικά με τθν τροποποίθςθ των
άρκρων 19,19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ –
Κ.Φ.Δ., Αϋ170)»,
7) ΡΟΛ.1215/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΗΥ46ΜΡ3Η-Β33) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Συμπλιρωςθ τθσ ΡΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τθ μθ επιβολι προςτίμου τθσ
περ. αϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 54 του ν.4174/2013 κατά τθ διόρκωςθ πλθροφοριακϊν
ςτοιχείων των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (Ε1,
Ν, Ε2, Ε3 και λοιπϊν ςυνυποβαλλόμενων εντφπων»,
8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
9) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει και
10) Ρεριπτϊςεισ 28 και 121 του Ρίνακα 1 του άρκρου 1 τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ των Δθμοςίων
Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι
Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ ιςχφει.

330

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1α.

1β.

Σίτλοσ Βιματοσ

Θλεκτρονικι /
Ψθφιακι παραλαβι
δθλϊςεων.

Χειρόγραφθ
παραλαβι
δθλϊςεων.

Περιγραφι

Ραραλαμβάνονται θλεκτρονικά, μετά
τθν υποβολι τουσ από τον
φορολογοφμενο μζςω διαδικτφου, οι
εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ και οι
χειρόγραφεσ που αποςτζλλονται
ψθφιακά μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ
υπθρεςίασ myAADE ι με τουσ
προβλεπόμενουσ τρόπουσ (scan, μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, υπθρεςία
ταχυμεταφοράσ κλπ). Ειδικά, οι
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ
παραλαμβάνονται θλεκτρονικά μζςω
διαδικτφου από το φορολογικό ζτοσ
2015 και μετά.
Ραραλαμβάνονται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. οι εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
Φ.Ρ. ςτισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που
προβλζπονται θ χειρόγραφθ υποβολι
τουσ (είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με τουσ
ωσ άνω προβλεπόμενουσ τρόπουσ) ςτισ
ςχετικζσ Αποφάςεισ για τον τφπο και
περιεχόμενο του εκάςτοτε
φορολογικοφ ζτουσ (π.χ.
Α.1118/2021(Βϋ 2226) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε) για το
φορολογικό ζτοσ 2020).
Ελζγχονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο
τθσ Δ.Ο.Υ ωσ προσ τθν επιβολι ι μθ
προςτίμου. Σε περίπτωςθ επιβολισ,
ενθμερϊνεται προφορικά ο

Αρμόδια
Μονάδα

Γενικι
Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Γ. Δ.ΘΛΕ.Δ.Δ.Ο.Υ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
φυςικϊν
προςϊπων
(ΕΝΤΥΡΟ Ε1 και
τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτό
ζντυπα Ε2 και Ε3).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Διλωςθ
φορολογίασ
ειςοδιματοσ
φυςικϊν
προςϊπων
(ΕΝΤΥΡΟ Ε1 και
τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτό
ζντυπα Ε2 και Ε3).

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

-

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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φορολογοφμενοσ.

2.

Εκτφπωςθ
«Καταςτάςεων
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων» που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

Εκτυπϊνονται από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. μζςω τθσ
διαδικτυακισ εφαρμογισ «Ειςόδθμα /
Καταςτάςεισ Εκπροκζςμων Δθλϊςεων
/ Αρχικζσ - Χρεωςτικζσ -Ριςτωτικζσ Μθδενικζσ ι Τροποποιθτικζσ
Χρεωςτικζσ -Ριςτωτικζσ -Μθδενικζσ»,
οι «Καταςτάςεισ Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων» που αποςτζλλονται από
τθ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

3.

Ζλεγχοσ
«Καταςτάςεων
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων» που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

Ελζγχονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο
τθσ Δ.Ο.Υ. οι «Καταςτάςεισ
Εκπρόκεςμων Δθλϊςεων» μζςα από
τθν διαδικτυακι εφαρμογι «Ειςόδθμα
/ Ρλθροφορίεσ Εκκακάριςθσ» για τθν
επιβολι ι μθ προςτίμου και τον
κακοριςμό του φψουσ αυτοφ.

4α.

Σφνταξθ πράξθσ
επιβολισ
προςτίμων για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

Συντάςςεται πράξθ επιβολισ
προςτίμου (ςυνοδευόμενθ από τθ
ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου) εισ διπλοφν,
ζνα αντίτυπο για το αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ.
και ζνα για το φορολογοφμενο, το
οποίο αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ
επιςτολι.

4β.

Σφνταξθ πράξθσ
επιβολισ
προςτίμων για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα.

Συντάςςεται πράξθ επιβολισ
προςτίμου (ςυνοδευόμενθ από τθ
ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου εισ διπλοφν),
ζνα αντίτυπο για το αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ.
και ζνα για το φορολογοφμενο το οποίο
και παραλαμβάνει είτε
αυτοπροςϊπωσ, είτε με ςυςτθμζνθ
επιςτολι.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

5α.

Σφνταξθ χρθματικοφ
καταλόγου για τισ

Συντάςςεται μζςα από το Υποςφςτθμα
«Ζςοδα / Εκτόσ Συναλλαγισ/

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Καταςτάςεισ
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων.

Ο φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ επιβολισ
προςτίμου.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Ρράξθ επιβολισ
προςτίμου.

ΝΑΙ

-

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

ΝΑΙ

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Καταςτάςεισ
Εκπρόκεςμων
Δθλϊςεων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5-10 λεπτά.

1α

ΝΑΙ

Εξαρτάται
από το
πλικοσ των
εκπρόκεςμων
δθλϊςεων.

1α και 2

ΟΧΙ

5-10 λεπτά
ανά Ρράξθ
Επιβολισ
Ρροςτίμου.

1α,2,3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5-10 λεπτά
ανά Ρράξθ
Επιβολισ
Ρροςτίμου.

1β

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εξαρτάται
από το

1α , 2, 3,
4α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

332

εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά.

5β.

6.

Βεβαιϊςεισ / Διαχείριςθ Ρεριλθπτικισ
Χρθματικοφ Καταλόγου / Διαχείριςθ
Γραμμισ Χρθματικοφ Καταλόγου»
χρθματικόσ κατάλογοσ για τθν επιβολι
του προςτίμου.

Σφνταξθ χρθματικοφ
καταλόγου για τισ
εκπρόκεςμεσ
δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα.

Συντάςςεται μζςα από το Υποςφςτθμα
«Ζςοδα / Εκτόσ Συναλλαγισ/
Βεβαιϊςεισ / Δθμιουργία Χρθματικοφ
καταλόγου», χρθματικόσ κατάλογοσ για
τθν επιβολι του προςτίμου.

Βεβαίωςθ
προςτίμων.

Εκτυπϊνεται μζςα από το ίδιο ωσ άνω
υποςφςτθμα , δθλαδι, «Ζςοδα / Εκτόσ
Συναλλαγισ/ Βεβαιϊςεισ / Εκτφπωςθ
Χρθματικοφ Καταλόγου» και ελζγχεται
ο χρθματικόσ κατάλογοσ ωσ προσ τθν
ορκότθτα του περιεχομζνου του (π.χ.
ΑΦΜ φορολογουμζνου, φψοσ
προςτίμου κλπ) και εν ςυνεχεία, μζςω
του ίδιου υποςυςτιματοσ επιλζγεται θ
ανάκτθςι του και τζλοσ, θ
«Επικφρωςθ». Με τθν επικφρωςθ
αυτοφ, δίδεται αυτόματα από το
ςφςτθμα «ΑΤΒ» (Αρικμόσ Τριπλοτφπου
Βεβαίωςθσ) και βεβαιϊνονται τα
ςχετικά πρόςτιμα.

Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ.

-

-

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Ο φορολογοφμενοσ

πλικοσ των
εκπρόκεςμων
δθλϊςεων.

Χρθματικόσ
κατάλογοσ.

Βεβαίωςθ
προςτίμου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10-15 λεπτά.

1β, 4β

ΝΑΙ

Για τισ
δθλϊςεισ
που παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά,
δεν μπορεί
εκτιμθκεί
κακόςον
γίνονται
μαηικζσ
βεβαιϊςεισ.
Για τισ
δθλϊςεισ
που παραλαμβάνονται
χειρόγραφα.
5-10 λεπτά.

1 ζωσ 5
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7.

Κοινοποίθςθ τθσ
βεβαίωςθσ
προςτίμου

Αποςτζλλεται εντφπωσ ςτο
φορολογοφμενο θ ατομικι ειδοποίθςθ
χρεϊν αναφορικά με τθν βεβαίωςθ του
προςτίμου που προκφπτει μζςα από το
υποςφςτθμα «Ζςοδα / Ειδοποιιςεισ»,
ενϊ ταυτόχρονα θ κοινοποίθςθ τθσ
βεβαίωςθσ του προςτίμου γίνεται και
μζςω τθσ Ρροςωποποιθμζνθσ
Ρλθροφόρθςθσ.

Δ.Ο.Υ. –
Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ.

-

Ο φορολογοφμενοσ.

Βεβαίωςθ
προςτίμου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

5 -10 λεπτά.

1 ζωσ 6

Για τισ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ που
παραλαμβάνονται
θλεκτρονικά, δεν μπορεί να
εκτιμθκεί γιατί εξαρτάται
από το πλικοσ των
εκπρόκεςμων δθλϊςεων.
Για τισ δθλϊςεισ που
παραλαμβάνονται
χειρόγραφα περίπου 30-55
λεπτά ανά διλωςθ.
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5.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Δ.Ε.Ε.Φ.)
5.1 Ρροϊκθςθ αίτθςθσ επιςτροφισ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ελλθνικϊν επιχειριςεων
προσ κράτθ-μζλθ (κ-μ) εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
5.2 Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ εντόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
5.3 Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ εκτόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
5.4 Απαλλαγι από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) τθσ αγοράσ και τθσ ειςαγωγισ αγακϊν
που προορίηονται για εξαγωγι ι ενδοκοινοτικι παράδοςθ, κακϊσ και των υπθρεςιϊν που
ςυνδζονται άμεςα με τισ πράξεισ αυτζσ
5.5 Καταβολι του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) των επενδυτικϊν αγακϊν
5.6 Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε αγρότεσ του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ, θ αίτθςθ
των οποίων υποβάλλεται μζςω Συνεταιριςτικισ Οργάνωςθσ
5.7 Θζςθ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.)
5.8 Άρςθ τθσ κζςθσ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.)
5.9 Χοριγθςθ απαλλαγισ από τζλθ κυκλοφορίασ ςε ανάπθρουσ πολίτεσ ιδιοκτιτεσ Επιβατικϊν
Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.) οχθμάτων
5.10 Είςπραξθ του Τζλουσ Ρλοίων Αναψυχισ και Θμερόπλοιων (ΤΕ.Ρ.Α.Θ.) από τισ Δ.Ο.Υ. ςτισ
περιπτϊςεισ αδυναμίασ ζκδοςθσ κωδικοφ από τθν εφαρμογι e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI)
5.11 Καταχϊριςθ τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν του ν. 4256/2014 (Αϋ 92) ςτο «e-Μθτρϊο»
πλοίων (μόνο κατά το μζροσ που αφορά ςτθ Δ.Ο.Υ.)
5.12 Ραραλαβι και διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων που άπτονται τθσ φορολογίασ Χαρτοςιμου
Χοριγθςθ βεβαίωςθσ μθ οφειλισ τελϊν κυκλοφορίασ
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5. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Δ.Ε.Ε.Φ.).
5.1 Προϊκθςθ αίτθςθσ επιςτροφισ Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) ελλθνικϊν επιχειριςεων προσ κράτθ-μζλθ (κ-μ) εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ρροϊκθςθ αίτθςθσ επιςτροφισ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)
ελλθνικϊν επιχειριςεων προσ κράτθ-μζλθ (κ-μ) εντόσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (Ε.Ε.).

ΚΟΠΟ:

Επιςτροφι του Φ.Ρ.Α. ςτισ δαπάνεσ που διενιργθςαν ελλθνικζσ
επιχειριςεισ ςε άλλα κράτθ –μζλθ (κ-μ) τθσ Ε.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Ζγκαιρθ προϊκθςθ αίτθςθσ
κακοριςμζνων προκεςμιϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταχϊρθςθ, ζλεγχοσ και προϊκθςθ των παραλθφκειςϊν αιτιςεων,
ςτα κ-μ.

επιςτροφισ

Φ.Ρ.Α.

εντόσ

των

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Οδθγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 12θσ Φεβρουαρίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων ςχετικά με τθν επιςτροφι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
που προβλζπεται ςτθν οδθγία 2006/112/ΕΚ, ςε υποκείμενουσ ςτον φόρο μθ
εγκατεςτθμζνουσ ςτο κράτοσ -μζλοσ επιςτροφισ αλλά εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλο
κράτοσ - μζλοσ,
2) οδθγία 2006/112/ΕΚ του ςυμβουλίου τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006 ςχετικά με το
κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
3) οδθγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίασ
ςυνδρομισ για τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςχετικϊν με φόρουσ, δαςμοφσ και άλλα
μζτρα,
4) κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1893/2006 του ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 20θσ
Δεκεμβρίου 2006 για τθν ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων
NACE,
5) κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1174/2009 τθσ Επιτροπισ τθσ 30θσ Νοεμβρίου 2009 για τθν
κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ των άρκρων 34α και 37 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
1798/2003 του Συμβουλίου, όςον αφορά τθν επιςτροφι του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ δυνάμει τθσ οδθγίασ 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου,
6) κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2010 για τθν
διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ,
7) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 282/2011 του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου
2011 για τθν κζςπιςθ μζτρων εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ ςχετικά με το
κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
8) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 79/2012 τθσ Επιτροπισ τθσ 31θσ Ιανουαρίου
2012 για τθν κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου για τθν διοικθτικι ςυνεργαςία
και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
9) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1042/2013 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου
2013 για τθν τροποποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 282/2011 όςον
αφορά ςτον τόπο παροχισ υπθρεςιϊν,
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εντόσ του ζτουσ 2020 παραλιφκθκαν 5.625 αιτιςεισ ελλθνικϊν
επιχειριςεων για προϊκθςθ προσ άλλα Κ-Μ."

10) ν. 2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
11) ΡΟΛ 1003/15-01-2010 (Βϋ99) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιςτροφι
του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν
δαπάνεσ ςε άλλο Κράτοσ - Μζλοσ από αυτό ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του άρκρου 34 του Κϊδικα
ΦΡΑ (ν. 2859/2000)»,
12) Α. 1208/11-09-2020 (Βϋ 4398) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ. 1003/15.01.2010 (Βϋ 99) «Επιςτροφι
του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν
δαπάνεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ από αυτό ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του άρκρου 34 του Κϊδικα
ΦΡΑ (ν. 2859/2000)»,
13) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
14) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Ραραλαβι αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
ελλθνικισ επιχείρθςθσ
προσ κ-μ τθσ Ε.Ε.

Θ αίτθςθ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. ελλθνικισ
επιχείρθςθσ προσ κ-μ τθσ Ε.Ε. παραλαμβάνεται
θλεκτρονικά, μζςω TAXIS.

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Ζμμεςθσ Φορολογίασ
(Δ.Ε.Ε.Φ.)
Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Γ'- Επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. ςε
Επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ
εντόσ και εκτόσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ Φ.Ρ.Α.
ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

-

Αίτθςθ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 λεπτό.

-

2.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
ελλθνικισ επιχείρθςθσ
προσ κ-μ τθσ Ε.Ε.

Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ προκειμζνου να
προωκθκεί θ αίτθςθ ςτο άλλο κ-μ ι για τυχόν
απόρριψθ αυτισ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) ζλεγχοσ για τυχόν εγγραφζσ με τον ίδιο
αρικμό αίτθςθσ (τροποποιθτικζσ αιτιςεισ),
β) ζλεγχοσ για το εάν εντάςςεται ο αιτϊν ςτο
κανονικό κακεςτϊσ Φ.Ρ.Α. ι όχι,
γ) μετατροπι του τυχόν ξζνου νομίςματοσ τθσ
αίτθςθσ ςε ευρϊ (π.χ. ςτθν περίπτωςθ που
υποβάλλονται αιτιςεισ ςε χϊρεσ που δεν ζχουν
ενταχκεί ακόμθ νομιςματικά ςτο ευρϊ και κατά
ςυνζπεια οι αιτιςεισ των ελλθνικϊν
επιχειριςεων υποβάλλονται ςτο νόμιςμα τθσ
εκάςτοτε χϊρασ, όπωσ Ουγγαρία, Τςεχία,
Βουλγαρία, ουμανία, κ.λπ.).

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Γ'.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ Φ.Ρ.Α.
ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

-

Αίτθςθ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 λεπτά.

1

3α.

Ζγκριςθ και αποςτολι
τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ ςτο άλλο
κ-μ.

Ζγκριςθ και αποςτολι, μζςω ΤΑΧΙS, τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. ελλθνικισ επιχείρθςθσ ςτο
άλλο κ-μ. ι απόρριψθ αυτισ και αποςτολι
αιτιολογθμζνθσ απάντθςθσ ςτον αιτοφντα.

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Γ'.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Άλλα κ-μ

Αίτθςθ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 λεπτά.

2

3β.

Απόρριψθ τθσ αίτθςθσ
και ενθμζρωςθ του
αιτοφντοσ.

Απόρριψθ τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
ελλθνικισ επιχείρθςθσ και αποςτολι
αιτιολογθμζνθσ απάντθςθσ ςτον αιτοφντα.

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Γ'.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ Φ.Ρ.Α.
ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Ο Αιτϊν

Απάντθςθ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 λεπτά.

2

φνολο
Χρόνου

6 λεπτά.

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Ηλεκτρο- ΣυποποιΕγγράφου
Ζντυπθ
νικι
θμζνο
/Αρχείου

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)
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5.2 Επιςτροφι Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) ςε επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)
εγκατεςτθμζνεσ εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.).

ςε

επιχειριςεισ

ΚΟΠΟ:

Επιςτροφι του Φ.Ρ.Α. ςτισ δαπάνεσ, που διενιργθςαν επιχειριςεισ,
εγκατεςτθμζνεσ εντόσ Ε.Ε., ςτθν Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Επιςτροφι Φ.Ρ.Α. εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταχϊρθςθ, ζλεγχοσ και διεκπεραίωςθ των παραλθφκειςϊν αιτιςεων,
ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων, εντολι πλθρωμισ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εντόσ του ζτουσ 2020 παραλιφκθκαν 4.214 αιτιςεισ κοινοτικϊν
επιχειριςεων.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Οδθγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 12θσ Φεβρουαρίου 2008 για τον κακοριςμό
λεπτομερϊν κανόνων ςχετικά με τθν επιςτροφι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
που προβλζπεται ςτθν οδθγία 2006/112/ΕΚ, ςε υποκείμενουσ ςτον φόρο μθ
εγκατεςτθμζνουσ ςτο κράτοσ -μζλοσ επιςτροφισ αλλά εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλο
κράτοσ -μζλοσ,
2) οδθγία 2006/112/ΕΚ του ςυμβουλίου τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006 ςχετικά με το κοινό
ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
3) οδθγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 16θσ Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίασ
ςυνδρομισ για τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςχετικϊν με φόρουσ, δαςμοφσ και άλλα
μζτρα,
4) κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1893/2006 του ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 20θσ
Δεκεμβρίου 2006 για τθν ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων
NACE,
5) κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1174/2009 τθσ Επιτροπισ τθσ 30θσ Νοεμβρίου 2009 για τθν
κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ των άρκρων 34α και 37 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
1798/2003 του Συμβουλίου, όςον αφορά ςτθν επιςτροφι του φόρου προςτικζμενθσ
αξίασ δυνάμει τθσ οδθγίασ 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου,
6) κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2010 για τθν
διοικθτικι ςυνεργαςία και τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ,
7) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 282/2011 του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου
2011 για τθν κζςπιςθ μζτρων εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ ςχετικά με το
κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
8) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 79/2012 τθσ Επιτροπισ τθσ 31θσ Ιανουαρίου 2012
για τθν κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 904/2010 του Συμβουλίου για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία και
τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ,
9) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1042/2013 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου
2013 για τθν τροποποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 282/2011, όςον
αφορά ςτον τόπο παροχισ υπθρεςιϊν,
10) ν. 2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
11) αρικ. 1118168 /7235/694/0014/ΡΟΛ 1390/31-12-2001 (Βϋ21/2002) απόφαςθ του
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Επιςτροφι φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ
υποκείμενεσ ςτο φόρο, που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε άλλθ χϊρα και επιβαρφνονται
με ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα»,
12) ΡΟΛ 1003/15-01-2010 (Βϋ99) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιςτροφι
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του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν
δαπάνεσ ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ από αυτό ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του άρκρου 34 του Κϊδικα
ΦΡΑ (ν. 2859/2000)»,
13) Α. 1208/11-09-2020 (Βϋ 4398) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ. 1003/15.01.2010 (Βϋ 99) «Επιςτροφι
του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν
δαπάνεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ από αυτό ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του άρκρου 34 του Κϊδικα ΦΡΑ (ν.
2859/2000)»,
14) Δ.ΡΕΙΣ Α 1080602/22-05-2012 (Βϋ1802) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν Δ.ΕΙΣΡ Α 1063035/23-04-2018 (Βϋ1584) απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν, περί εφαρμογισ των διατάξεων των άρκρων 295 ζωσ 319
του ν. 4072/2012 (Αϋ 86) «Βελτίωςθ Επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα Εταιρικι
Μορφι – Σιματα – Μεςίτεσ Ακινιτων - φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και
αλιείασ και άλλεσ και άλλεσ διατάξεισ», με τισ οποίεσ ενςωματϊκθκε θ Οδθγία
2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου γα τθν αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ απαιτιςεων,
όπωσ ιςχφει.
15) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) όπωσ ιςχφει και
16) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

1.

Ραραλαβι και καταχϊρθςθ
αίτθςθσ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

Θ αίτθςθ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. κοινοτικισ
επιχείρθςθσ παραλαμβάνεται
θλεκτρονικά και καταχωρείται ςτθν
εφαρμογι του TAXIS.

2.

Χρζωςθ αίτθςθσ επιςτροφισ
Φ.Ρ.Α. κοινοτικισ
επιχείρθςθσ.

Θ αίτθςθ ελζγχεται, αρχικά και
χρεϊνεται από τον Ρροϊςτάμενο του
Τμιματοσ ςε υπάλλθλο.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ επιςτροφισ
Φ.Ρ.Α. κοινοτικισ
επιχείρθςθσ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει ςε
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν τθσ
αίτθςθσ. Εφόςον, από τον ζλεγχο
προκφπτει ότι δεν καλφπτονται τα
απαραίτθτα κριτιρια, γίνονται οι
ακόλουκεσ ενζργειεσ:
α) Αποςτζλλεται αίτθμα παροχισ
πρόςκετων ςτοιχείων προσ τθν
αιτοφμενθ επιχείρθςθ ι/και προσ τουσ
Ζλλθνεσ προμθκευτζσ τθσ, ςε
περίπτωςθ ελλιπϊν υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν ι προσ αποςαφινιςθ
τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ςτο εςωτερικό
τθσ χϊρασ,
β) ςυντάςςεται και διαβιβάηεται, μζςω
του ςυςτιματοσ Αυτοματιςμοφ

3.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Διεφκυνςθ
Εφαρμογισ Ζμμεςθσ
Φορολογίασ
(Δ.Ε.Ε.Φ)Τμιμα Γ' Επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. ςε
Επιχειριςεισ
Εγκατεςτθμζνεσ εντόσ
και εκτόσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Αρμόδια Μονάδα

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

κ-μ

Αίτθςθ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1 λεπτό.

-

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

-

Αίτθςθ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

1

-

Δ.Ο.Υ.,
οι προμθκευτζσ
του αιτοφντοσ, ο
αιτϊν, ο
πλθρεξοφςιοσ του
αιτοφντοσ.

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4 ϊρεσ.

2
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Γραφείου (Livelink), προσ τθν Δ.Ο.Υ.,
ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
υπάγονται οι Ζλλθνεσ προμθκευτζσ,
δελτίο πλθροφοριϊν, με το οποίο
γνωςτοποιοφνται ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ.

4α.

Ζκδοςθ κετικισ απόφαςθσ
(εν όλω ι εν μζρει).

Συντάςςεται και εκδίδεται κετικι (εν
όλω ι εν μζρει) απόφαςθ επιςτροφισ
Φ.Ρ.Α. κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

4β.

Ζκδοςθ απορριπτικισ
απόφαςθσ (ακολουκεί το
βιμα με α/α 8).

Συντάςςεται και εκδίδεται απορριπτικι
απόφαςθ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. κοινοτικισ
επιχείρθςθσ.

5α.

Εξζταςθ πικανοφ
ςυμψθφιςμοφ τθσ
επιςτροφισ με οφειλζσ ςτο
Δθμόςιο.
(αφορά ςτθν περίπτωςθ
κετικισ απόφαςθσ).

5β.

Εξζταςθ πικανισ
κοινοποίθςθσ Ενιαίου Τίτλου
που Επιτρζπει τθν Εκτζλεςθ
(Ε.Τ.Ε.Ε.) περί αμοιβαίασ
ςυνδρομισ από τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων, για
τθν απόδοςθ του
αιτοφμενου ποςοφ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. τθσ
αιτοφςασ, υπζρ του κ-μ

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει:
α) ςε ζλεγχο εάν ζχει επιδοκεί ςτο
Δθμόςιο εισ βάροσ του αιτοφντοσ
κατάςχεςθ από τρίτο πρόςωπο ι
εκχϊρθςθ ποςοφ επιςτροφισ ςε τρίτο
και
β) ςτθν περίπτωςθ κατάςχεςθσ ι
εκχϊρθςθσ, ςε ζλεγχο του κακ’ οφ για
φπαρξθ οφειλϊν ςτο Δθμόςιο και ςτα
αςφαλιςτικά ταμεία, με ςφνταξθ και
αποςτολι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δελτίου
Ρλθροφοριϊν για γνωςτοποίθςθ
οφειλϊν προσ ςυμψθφιςμό.
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει:
α) ςε ζλεγχο, εάν ζχει παραλθφκεί
μζςω του Αυτοματιςμοφ Γραφείου
(Livelink) ενιαίοσ τίτλοσ (Ε.Τ.Ε.Ε.), περί
αμοιβαίασ ςυνδρομισ μζςω τθσ
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων
β) ςτθν περίπτωςθ καταχωρθμζνου
Ε.Τ.Ε.Ε. ακολουκεί ειδικι διαδικαςία
για τθν απευκείασ απόδοςθ του ποςοφ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. ςτον λογαριαςμό

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».
Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Ο Αιτϊν ι /και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 ϊρεσ.

3

Ο Αιτϊν ι /και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 ϊρεσ.

3

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Δ.Ο.Υ., TAXIS,
Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ»,
κακϋοφ θ
κατάςχεςθ ι θ
εκχϊρθςθ.

Δ.Ο.Υ., TAXIS,
Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ», κακϋοφ
θ κατάςχεςθ ι θ
εκχϊρθςθ.

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείων,
Διλωςθ
τρίτου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 ϊρεσ.

4.α

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων,
Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Διεφκυνςθ
ΕιςπράξεωνΤμιμα ΑϋΕκοφςιασ
Ειςπραξθσ.

Ε.Τ.Ε.Ε.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2 ϊρεσ.

4.α

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Δ.Ε.Ε.Φ.- Τμιμα Γ'.
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προζλευςθσ, ζναντι των
απαιτιςεων που
περιλαμβάνονται ςτον
Ε.Τ.Ε.Ε. (αφορά ςτθν
περίπτωςθ κετικισ
απόφαςθσ).

του κ-μ που ζχει αποςτείλει το αίτθμα
αμοιβαίασ ςυνδρομισ.

6.

Ρροετοιμαςία Κατάςταςθσ
Ρλθρωμισ (Κ.Ρ.) εγκρικζντοσ
ποςοφ τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
κοινοτικισ επιχείρθςθσ και
αποςτολι τθσ ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία.

1) Θ αίτθςθ ειςάγεται ςτθν κατάςταςθ
πλθρωμϊν (45 αποφάςεισ, ανά
κατάςταςθ).
2) Ρροετοιμάηεται/ονται θ/οι
κατάςταςθ/εισ πλθρωμισ και
αποςτζλλεται διαβιβαςτικό ςθμείωμα
προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ
Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ
Ρολιτικισ του Υπουργείου
Οικονομικϊν.
3) Ραραδίδονται (δια χειρόσ) οι Κ.Ρ.
ςτθν αρμόδια ωσ άνω Διεφκυνςθ.

7

Ραραλαβι αντιγράφου
κίνθςθσ λογαριαςμοφ από
τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
(ΤτΕ) για το ςφνολο των
πλθρωμϊν που
διενεργικθκαν.

Ραραλαμβάνεται αντίγραφο κίνθςθσ
λογαριαςμοφ από τθν ΤτΕ, ςτο οποίο
αποτυπϊνονται τα ςυνολικά ποςά
πλθρωμισ ανά Κ.Ρ..

8

9.

Αποςτολι μθνιαίασ
κατάςταςθσ εκτελεςκζντων
ενιαίων τίτλων (Ε.Τ.Ε.Ε.) ςτθ
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων.

Κοινοποίθςθ κετικισ ι
απορριπτικισ απόφαςθσ.

Δθμιουργία και αποςτολι κατάςταςθσ
εκτελεςκζντων τίτλων πλθρωμισ ςτθν
οποία αποτυπϊνονται τα αποδοκζντα
ποςά ανά αίτθςθ κακϊσ και οι
θμερομθνίεσ απόδοςθσ αυτϊν ςτουσ
λογαριαςμοφσ που ζχουν οριςτεί από
τα κ-μ ςτα αντίςτοιχα Ε.Τ.Ε.Ε.
α) Το θλεκτρονικό αρχείο τθσ απόφαςθσ
μετατρζπεται ςε pdf και κοινοποιείται
αυτι με θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) ι
β) δθμιουργείται ακριβζσ αντίγραφο
τθσ απόφαςθσ και κοινοποιείται αυτι

TAXIS

Υπουργείο
Οικονομικϊν Γενικι
Γραμματεία
Δθμοςιονομικισ
Ρολιτικισ –
Γενικι Διεφκυνςθ
Θθςαυροφυλακίου και
Δθμοςιονομικϊν
Κανόνων Διεφκυνςθ
Λογιςτικισ
Γενικισ
Κυβζρνθςθσ.

Διαβιβαςτικό &
Κατάςταςθ
πλθρωμϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6 λεπτά.

5

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

ΤτΕ

Αρχείο του
Τμιματοσ Γϋ.

Αντίγραφο
Κίνθςθσ
Λογαριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

6

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Διεφκυνςθ
Ειςπράξεων
(Δ.ΕΙΣ.) - Τμιμα
Αϋ-Εκοφςιασ
Είςπραξθσ.

Κατάςταςθ
Ρλθρωμϊν
βάςει
Αμοιβαίασ
Συνδρομισ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15 λεπτά.

7

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Γενικι
Διεφκυνςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και
Οργάνωςθσ

Ο Αιτϊν ι /και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15 λεπτά.

4β ι 6

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

343

10.

Ζκκεςθ απόψεων επί
ενδικοφανοφσ προςφυγισ
αλλοδαπισ επιχείρθςθσ.

11.

Ζκκεςθ απόψεων επί
δικαςτικισ προςφυγισ
αλλοδαπισ επιχείρθςθσ.

ςτον αιτοφντα με ςυςτθμζνθ επιςτολι,
με τθν οποία αποςτζλλονται και τα
πρωτότυπα δικαιολογθτικά, εφόςον
ζχουν υποβλθκεί.
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ εκ μζρουσ τθσ
αλλοδαπισ επιχείρθςθσ ενδικοφανοφσ
προςφυγισ ςυντάςςεται ζκκεςθ
απόψεων, δθμιουργείται ςχετικόσ
φάκελοσ και αποςτζλλεται ςτθ
Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.).
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ δικαςτικισ
προςφυγισ ςυντάςςεται ζκκεςθ
απόψεων, θ οποία κοινοποιείται ςτο
Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ,
δθμιουργείται ςχετικόσ φάκελοσ και
αποςτζλλεται ςτα Διοικθτικά
Δικαςτιρια.

(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) –
Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ.

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

-

Διεφκυνςθ
Επίλυςθσ
Διαφορϊν
(Δ.Ε.Δ.).

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Νομικό
Συμβοφλιο του
Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).

Διοικθτικά
Δικαςτιρια.

Ζκκεςθ
απόψεων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2
εβδομάδεσ.

-

Ζκκεςθ
απόψεων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2
εβδομάδεσ.

-

φνολο
χρόνου

α) Διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν
περίπτωςθ κετικισ απόφαςθσ:
7 ϊρεσ και 52 λεπτά (χωρίσ να υπολογίηεται ο
χρόνοσ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των
βθμάτων, με α/α 5, 10 και 11),
β) διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν
περίπτωςθ απορριπτικισ απόφαςθσ:
7 ϊρεσ και 31 λεπτά.
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5.3 Επιςτροφι Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) ςε επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε
επιχειριςεισ εγκατεςτθμζνεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(Ε.Ε.).

ΚΟΠΟ:

Επιςτροφι του Φ.Ρ.Α. ςτισ δαπάνεσ που διενιργθςαν
επιχειριςεισ, εγκατεςτθμζνεσ εκτόσ Ε.Ε., ςτθν Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Επιςτροφι Φ.Ρ.Α. εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταχϊρθςθ,
ζλεγχοσ
και
διεκπεραίωςθ
των
παραλθφκειςϊν αιτιςεων, ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων,
εντολι πλθρωμισ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εντόσ του ζτουσ 2020 παραλιφκθκαν 18 αιτιςεισ μθ
κοινοτικϊν επιχειριςεων.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Δζκατθ τρίτθ οδθγία του Συμβουλίου τθσ 17θσ Νοεμβρίου 1986 για τθν εναρμόνιςθ των νομοκεςιϊν
των Κρατϊν - Μελϊν των ςχετικϊν με τουσ φόρουσ κφκλου εργαςιϊν – τρόποσ επιςτροφισ του
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςτουσ υποκείμενουσ ςτον φόρο που δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςε ζδαφοσ
τθσ Κοινότθτασ (86/560/ΕΟΚ),
α) αρικμ.1062383/4792/Γ/0014/ΡΟΛ 1080/27-07-2004 εγκφκλιοσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν περί
εφαρμογισ τθσ 13θσ Οδθγίασ 86/560/ΕΟΚ μεταξφ Ελλάδοσ και Νορβθγίασ,
β) αρικμ.1019141/1171/2002/ΡΟΛ 1072/24-01-2002 εγκφκλιοσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Φορολογίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν Θεμάτων του
Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν περί εφαρμογισ τθσ 13θσ Οδθγίασ 86/560/ΕΟΚ μεταξφ
Ελλάδοσ και Ελβετίασ,
2) οδθγία 2006/112/ΕΚ του ςυμβουλίου τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006 ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ,
3) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 282/2011 του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2011 για τθν κζςπιςθ
μζτρων εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ
αξίασ,
4) εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1042/2013 του Συμβουλίου τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2013 για τθν
τροποποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 282/2011, όςον αφορά ςτον τόπο παροχισ
υπθρεςιϊν,
5) ν. 2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
6) αρικ. 1118168 /7235/694/0014/ΡΟΛ 1390/31-12-2001 (Βϋ21/2002) απόφαςθ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν «Επιςτροφι φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ υποκείμενεσ ςτο φόρο, που
είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε άλλθ χϊρα και επιβαρφνονται με ΦΡΑ ςτθν Ελλάδα»,
7) ΡΟΛ 1003/15-01-2010 (Βϋ99) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιςτροφι του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν δαπάνεσ ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ από
αυτό ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του
άρκρου 34 του Κϊδικα ΦΡΑ (ν. 2859/2000)»,
8) Α. 1208/11-09-2020 (Βϋ 4398) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
«Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ. 1003/15.01.2010 (Βϋ 99) «Επιςτροφι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ ςε
επιχειριςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφν δαπάνεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ από αυτό ςτο οποίο είναι
εγκατεςτθμζνεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 9 του άρκρου 34 του Κϊδικα ΦΡΑ
(ν. 2859/2000)»,
9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016
(Αϋ 94), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και
10) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

1.

Ραραλαβι και
πρωτοκόλλθςθ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ
κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

Θ αίτθςθ παραλαμβάνεται μετά από ζλεγχο από
τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Γϋ ωσ προσ τθν
πλθρότθτα των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν
που ςυνυποβάλλονται με τον φυςικό φάκελο
και κατόπιν αυτοφ, εφόςον είναι πλιρθσ,
πρωτοκολλείται από τθν γραμματεία τθσ
Διεφκυνςθσ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
(Δ.Ε.Ε.Φ.).

2.

Χρζωςθ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ
κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

Θ αίτθςθ ελζγχεται αρχικά και χρεϊνεται από
τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ ςε υπάλλθλο.

Ζλεγχοσ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ
κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει ςε ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν τθσ αίτθςθσ. Εφόςον, από τον
ζλεγχο προκφπτει ότι δεν καλφπτονται τα
απαραίτθτα κριτιρια, γίνονται οι ακόλουκεσ
ενζργειεσ:
α) Αποςτζλλεται αίτθμα παροχισ πρόςκετων
ςτοιχείων προσ τθν αιτοφμενθ επιχείρθςθ ι/και
προσ τουσ Ζλλθνεσ προμθκευτζσ τθσ, ςε
περίπτωςθ ελλιπϊν υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν ι προσ αποςαφινιςθ τθσ
δραςτθριότθτάσ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,
β) ςυντάςςεται και διαβιβάηεται, μζςω του
ςυςτιματοσ Αυτοματιςμοφ Γραφείου (Livelink),
προσ τθν Δ.Ο.Υ., ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ υπάγονται οι Ζλλθνεσ προμθκευτζσ,

3.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Διεφκυνςθ
Εφαρμογισ
Ζμμεςθσ
Φορολογίασ
(Δ.Ε.Ε.Φ.)Τμιμα Γ' Επιςτροφισ
Φ.Ρ.Α. ςε
Επιχειριςεισ
Εγκατεςτθμζνεσ
εντόσ και εκτόσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.

-

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

-

Αρμόδια Μονάδα

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

-

Αίτθςθ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

-

-

Αίτθςθ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

1

Δ.Ο.Υ.,
οι προμθκευτζσ
αιτοφντοσ, ο
αιτϊν, ο
πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5 ϊρεσ.

2
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4.α

Ζκδοςθ κετικισ
απόφαςθσ (εν όλω ι εν
μζρει).

δελτίο πλθροφοριϊν, με το οποίο
γνωςτοποιοφνται ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.
Συντάςςεται και εκδίδεται κετικι (εν όλω ι εν
μζρει) απόφαςθ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ
κοινοτικισ επιχείρθςθσ.

4.β

Ζκδοςθ απορριπτικισ
απόφαςθσ (ακολουκεί
το βιμα με α/α 8).

Συντάςςεται και εκδίδεται απορριπτικι
απόφαςθ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ κοινοτικισ
επιχείρθςθσ.

Εξζταςθ πικανοφ
ςυμψθφιςμοφ τθσ
επιςτροφισ με οφειλζσ
ςτο Δθμόςιο.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει: α) ςε ζλεγχο
εάν ζχει επιδοκεί ςτο Δθμόςιο εισ βάροσ του
αιτοφντοσ κατάςχεςθ από τρίτο πρόςωπο ι
εκχϊρθςθ ποςοφ επιςτροφισ ςε τρίτο και
β) ςτθν περίπτωςθ κατάςχεςθσ ι εκχϊρθςθσ,
ςε ζλεγχο του κακ’ οφ για φπαρξθ οφειλϊν ςτο
Δθμόςιο και ςτα αςφαλιςτικά ταμεία, με
ςφνταξθ και αποςτολι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Δελτίου Ρλθροφοριϊν για γνωςτοποίθςθ
οφειλϊν προσ ςυμψθφιςμό.

6.

Ρροετοιμαςία
κατάςταςθσ πλθρωμισ
(Κ.Ρ.) εγκρικζντοσ
ποςοφ τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. μθ
κοινοτικισ επιχείρθςθσ
και αποςτολι τθσ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία.

1) Το εγκρικζν ποςόν ειςάγεται ςε ειδικι
εφαρμογι του Τaxis.
2) Θ αίτθςθ ειςάγεται ςτθν κατάςταςθ
πλθρωμϊν (45 αποφάςεισ, ανά κατάςταςθ)
3) Ρροετοιμάηεται/ονται θ /οι κατάςταςθ/εισ
πλθρωμισ και αποςτζλλεται διαβιβαςτικό
ςθμείωμα προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ
Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του
Υπουργείου Οικονομικϊν
4) Ραραδίδονται (δια χειρόσ) οι Κ.Ρ. ςτθν
αρμόδια ωσ άνω Διεφκυνςθ.

7.

Ραραλαβι αντιγράφου
κίνθςθσ λογαριαςμοφ
από τθν Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ (ΤτΕ) για το
ςφνολο των πλθρωμϊν

Ραραλαμβάνεται αντίγραφο κίνθςθσ
λογαριαςμοφ από τθν ΤτΕ, ςτο οποίο
αποτυπϊνονται τα ςυνολικά ποςά πλθρωμισ
ανά Κ.Ρ.

5.

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

-

Ο Αιτϊν ι/και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 ϊρεσ.

3

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

-

Ο Αιτϊν ι/και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 ϊρεσ.

3

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Δ.Ο.Υ., TAXIS,
κακϋοφ θ
κατάςχεςθ ι
εκχϊρθςθ.

Δ.Ο.Υ., TAXIS,
κακϋοφ θ
κατάςχεςθ ι
εκχϊρθςθ.

Αίτθμα
παροχισ
ςτοιχείων,
Διλωςθ
τρίτου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2 ϊρεσ.

4

Εφαρμογι
«Επιςτροφζσ
Φ.Ρ.Α. ςε μθ
εγκατεςτθμζνουσ».

Υπουργείο
Οικονομικϊν Γενικι
Γραμματεία
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ
– Γενικι
Διεφκυνςθ
Θθςαυροφυλακίου και
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων
- Διεφκυνςθ
Λογιςτικισ
Γενικισ
Κυβζρνθςθσ.

Διαβιβαςτικό &
Κατάςταςθ
πλθρωμϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

4.α, 5

ΤτΕ

Αρχείο του
Τμιματοσ Γϋ.

Αντίγραφο
Κίνθςθσ
Λογαριαςμοφ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

6

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'
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που διενεργικθκαν.

8.

Κοινοποίθςθ κετικισ ι
απορριπτικισ
απόφαςθσ.

9.

Ζκκεςθ απόψεων επί
ενδικοφανοφσ
προςφυγισ αλλοδαπισ
επιχείρθςθσ.

10.

Ζκκεςθ απόψεων επί
δικαςτικισ προςφυγισ
αλλοδαπισ επιχείρθςθσ.

α) Το θλεκτρονικό αρχείο τθσ απόφαςθσ
μετατρζπεται ςε pdf και κοινοποιείται αυτι με
θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) ι
β) δθμιουργείται ακριβζσ αντίγραφο τθσ
απόφαςθσ και κοινοποιείται αυτι ςτον
αιτοφντα με ςυςτθμζνθ επιςτολι, με τθν οποία
αποςτζλλονται και τα πρωτότυπα
δικαιολογθτικά.
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ εκ μζρουσ τθσ
αλλοδαπισ επιχείρθςθσ ενδικοφανοφσ
προςφυγισ ςυντάςςεται ζκκεςθ απόψεων,
δθμιουργείται ςχετικόσ φάκελοσ και
αποςτζλλεται ςτθν Διεφκυνςθ Επίλυςθσ
Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.).
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ δικαςτικισ προςφυγισ
ςυντάςςεται ζκκεςθ απόψεων, θ οποία
κοινοποιείται ςτο Νομικό Συμβοφλιο του
Κράτουσ, δθμιουργείται ςχετικόσ φάκελοσ και
αποςτζλλεται ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια.

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Γενικι
Διεφκυνςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και
Οργάνωςθσ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) –
Αυτοτελζσ
Τμιμα
Διοίκθςθσ.

Ο Αιτϊν ι/και
ο πλθρεξοφςιοσ
του αιτοφντοσ.

Απόφαςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15 λεπτά.

4β ι 6

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

-

Δ.Ε.Δ.

Ζκκεςθ
απόψεων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2
εβδομάδεσ.

-

Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμιμα Γ'.

Νομικό
Συμβοφλιο του
Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).

Διοικθτικά
Δικαςτιρια.

Ζκκεςθ
απόψεων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2
εβδομάδεσ.

-

φνολο
χρόνου

α) Διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν περίπτωςθ
κετικισ απόφαςθσ:
8 ϊρεσ και 40 λεπτά (χωρίσ να υπολογίηεται ο
χρόνοσ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των
βθμάτων, με α/α 5, 9 και 10),
β) διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςτθν περίπτωςθ
απορριπτικισ απόφαςθσ:
8 ϊρεσ και 25 λεπτά.
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5.4 Απαλλαγι από τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) τθσ αγοράσ και τθσ ειςαγωγισ αγακϊν που προορίηονται για εξαγωγι ι ενδοκοινοτικι παράδοςθ, κακϊσ και των
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται άμεςα με τισ πράξεισ αυτζσ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Απαλλαγι από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) τθσ αγοράσ και τθσ
ειςαγωγισ αγακϊν που προορίηονται για εξαγωγι ι ενδοκοινοτικι
παράδοςθ, κακϊσ και των υπθρεςιϊν που ςυνδζονται άμεςα με τισ πράξεισ
αυτζσ.

ΚΟΠΟ:

Διευκόλυνςθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων για αγορά αγακϊν και λιψθ
υπθρεςιϊν με απαλλαγι από τον Φ.Ρ.Α., αντί τθσ καταβολισ Φ.Ρ.Α. και τθσ
επιςτροφισ πιςτωτικοφ υπολοίπου που κα δθμιουργείτο λόγω τθσ
διενζργειασ των πράξεων εξαγωγϊν ι ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων που
απαλλάςςονται του Φ.Ρ.Α..

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων που διενεργοφν εξαγωγζσ ι και
ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ, ςτα πλαίςια υποχρζωςθσ εναρμόνιςθσ προσ το
κοινοτικό δίκαιο.
Θ ικανοποίθςθ των αιτθμάτων των εξαγωγικϊν επιχειριςεων και φορζων
για επανεξζταςθ του τρόπου χοριγθςθσ του ορίου απαλλαγισ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θ υποκείμενθ ςτον Φ.Ρ.Α. επιχείρθςθ υποβάλλει αίτθςθ ςτθ Δ.Ο.Υ. για
ζγκριςθ ορίου απαλλαγισ.
Εφόςον, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. ςχετικι απόφαςθ ζγκριςθσ ορίου ι απόρριψθσ,
αντίςτοιχα.
Ο δικαιοφχοσ-υποκείμενοσ εκδίδει προσ τον προμθκευτι ι προσ το Τελωνείο

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 164 τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 8θσ
Νοεμβρίου 2006 ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ
αξίασ,
2) άρκρα 24 και 28 του ν. 2859/02-11-2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ Κϊδικα
Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3) ν. 4174/2013 (Aϋ170 ) «Φορολογικζσ Διαδικαςίεσ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
4) ΡΟΛ 1167/29-07-2015 (Βϋ1808) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ
Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ ιςχφει, μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ με
αρικ. ΡΟΛ 1247/06-11-2015 (Βϋ2418), ΡΟΛ 1142/18-09-2017 (Βϋ3363)
Α.1221/30.9.2020 (Βϋ4266) και Α.1218/23.9.2021 (Βϋ4484) αποφάςεισ
με ιςχφ τθσ τελευταίασ ζωσ 31.12.2021,
5) αρικ. ΔΡΦΥ Β 1118912 ΕΞ 2015/14-09-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ
Ραροχισ Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν, που αφορά ςτθ νζα λειτουργία
«Φ.Ρ.Α. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ Επεξεργαςία Απαλλαγι Εξαγωγϊν &
Εξομοιοφμενων Ρράξεων (ΡΟΛ 1167/2015)», προκειμζνου να
εναρμονιςτεί θ εφαρμογι ΦΡΑ TΑΧΙΣ με τθν αρικ. ΡΟΛ 1167/2015
απόφαςθ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων,
6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ ιςχφει,
7) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
8) αρικ. Δ. ΟΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι”
ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ειςαγωγισ Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγισ (Ε.Δ.Δ.Α.), αντίςτοιχα, για
τθν απαλλαγι τθσ πράξθσ από τον Φ.Ρ.Α.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Το ζτοσ 2020
-Υποβλικθκαν 3.180 αιτιςεισ
-Εκδόκθκαν ςυνολικά 3.163 αποφάςεισ ζγκριςθσ ςυνολικοφ ποςοφ
10.717.316.580,47 €
-Εκδόκθκαν ςυνολικά 9 αποφάςεισ απόρριψθσ ςυνολικοφ ποςοφ
2.769.290,63 €.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Ραραλαβι AΙΤΘΣΘΣ –
ΔΘΛΩΣΘΣ και
ςυνθμμζνων
δικαιολογθτικϊν

2.

Καταχϊριςθ AΙΤΘΣΘΣ
– ΔΘΛΩΣΘΣ.

3.

Διαπίςτωςθ τθσ
ςυνδρομισ των
προχποκζςεων για
τθν ζγκριςθ του ορίου
απαλλαγισ.


Ραραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από τθ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
ανικει θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, AΙΤΘΣΘ –ΔΘΛΩΣΘ
ςε ζντυπθ μορφι, ωσ υπόδειγμα 1 τθσ ΡΟΛ.
1167/29-07-2015, κακϊσ και τα ςυνθμμζνα ςε
αυτι δικαιολογθτικά, ιτοι:
α) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εξαγωγϊν που ζχουν
οριςτικοποιθκεί ωσ Υπόδειγμα 2 τθσ ίδιασ ΡΟΛ
και
β) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ ενδοκοινοτικϊν
παραδόςεων ωσ Υπόδειγμα 3 τθσ ίδιασ ΡΟΛ.
Καταχωρείται AΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ ςτθν εφαρμογι
TAXIS –Φ.Ρ.Α.:
«ΦΡΑ→ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ → Επεξεργαςία
→ Απαλλαγι Εξαγωγικϊν & Εξομοιοφμενων
Ρράξεων (ΡΟΛ. 1167/2015)» Οκόνθ: Διαχείριςθ
Αίτθςθσ Απαλλαγισ.
(αρικ. ΔΡΦΥ Β 1118912 ΕΞ 2015/14-09-2015
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ραροχισ Φορολογικϊν
Υπθρεςιϊν).
Διαπιςτϊνεται/ελζγχεται από τα επιμζρουσ
υποςυςτιματα του TAXIS, κακϊσ και από τα
αναφερόμενα ςτθν AΙΤΘΣΘ –ΔΘΛΩΣΘ, θ
ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθν ζγκριςθ του
ορίου απαλλαγισ:
α) άρκρο 1 τθσ ΡΟΛ 1167/2015, ότι:
είναι υποκείμενο ςτον Φ.Ρ.Α. το πρόςωπο που
διενεργεί εξαγωγζσ ι και ενδοκοινοτικζσ
παραδόςεισ αγακϊν.
β) άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ 1167/2015, ότι:
κατά τθν τελευταία τριετία δεν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ τουσ αμετάκλθτθ απόφαςθ διοικθτικοφ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
ΗλεκτροΣυποποιθΕγγράφου
Ζντυπθ
νικι
μζνο
/Αρχείου

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

TAXIS

- Θ Επιχείρθςθ
-Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ., κατά
πείπτωςθ.

AΙΤΘΣΘ –
ΔΘΛΩΣΘ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

5 λεπτά.

-

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

-

-

-

-

-

5 λεπτά.

1

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα Ελζγχων
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ.

-

-

-

-

-

60
λεπτά.

2

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Αρμόδια Μονάδα
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4.

Διαπίςτωςθ ποςοφ
εξαγωγϊν και
ενδοκοινοτικϊν
παραδόςεων που
αφοροφν ςτο
κρινόμενο διάςτθμα.

5α.

Ζκδοςθ /Καταχϊριςθ
Απόφαςθσ Ζγκριςθσ.

5β.

Ζκδοςθ /Καταχϊριςθ
Απόφαςθσ
Απόρριψθσ.

δικαςτθρίου για τθ διάπραξθ φορολογικϊν
παραβάςεων που ςυνιςτοφν φοροδιαφυγι κατά
τθν ζννοια και τα όρια του άρκρου 66 παρ. 1 ζωσ
4 του ν.4174/2013, και το όριο ζκδοςθσ εικονικϊν
ι πλαςτϊν ςτοιχείων, αποδοχισ εικονικϊν
ςτοιχείων και νόκευςθσ τζτοιων ςτοιχείων τθσ
περ. αϋ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 5 του
άρκρου 66 του ν.4174/2013, όπωσ αυτά ιςχφουν.
Διενεργείται ζλεγχοσ/αντιπαραβολι των
ςτοιχείων/δεδομζνων για το κρινόμενο χρονικό
διάςτθμα:
α) αυτϊν που υποβλικθκαν από τον
φορολογοφμενο (μζςω των ςυνυποβαλλόμενων
ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων εξαγωγϊν και
ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων)
β) με αυτά που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ
Εξαγωγϊν από τα Στοιχεία Τελωνείων (ICISnet)
ςτο TAXIS, κακϊσ και των υποβλθκζντων
ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων ενδοκοινοτικϊν
παραδόςεων που εμφανίηονται ςτο TAXIS.
Εκδίδεται/Καταχωρείται Απόφαςθ Ζγκριςθσ ορίου
απαλλαγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.
2 του άρκρου 4 τθσ ΡΟΛ 1167/2015 (Βϋ1808), (ωσ
Υπόδειγμα 5 αυτισ).
Μζςω τθσ Εφαρμογισ TAXIS–ΦΡΑ: «ΦΡΑ →
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ → Επεξεργαςία →
Απαλλαγι Εξαγωγϊν & Εξομοιοφμενων Ρράξεων
(ΡΟΛ 1167 /2015) (βλζπε το αρικ. ΔΡΦΥ Β
1118912 ΕΞ 2015/14-09-2015 ζγγραφο τθσ
Ρροϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ραροχισ
Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν).
Εκδίδεται/Καταχωρείται Απόφαςθ Απόρριψθσ του
αιτιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.
2 του άρκρου 4 τθσ ΡΟΛ 1167/2015 (Βϋ1808), ωσ
Υπόδειγμα (6) αυτισ.
Μζςω τθσ Εφαρμογισ Taxis –ΦΡΑ: «ΦΡΑ →
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ → Επεξεργαςία →
Απαλλαγι Εξαγωγϊν & Εξομοιοφμενων Ρράξεων
ΡΟΛ 1167/2015 ( αρικ. ΔΡΦΥ Β 1118912 ΕΞ

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Θ κακ’ φλθν
αρμόδια
υπθρεςία τθσ
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.
/TAXIS.

-

-

-

-

-

30
λεπτά.

3

Θ Επιχείρθςθ

Απόφαςθ
του
Ρροϊςταμζνου τθσ
Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 λεπτά.

4

Θ Επιχείρθςθ

Απόφαςθ
του
Ρροΐςταμζνου τθσ
Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 λεπτά.

3
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2015/14-09-2015 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ραροχισ Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν).
φνολο
Χρόνου

76-106
λεπτά.
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5.5 Καταβολι του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) των επενδυτικϊν αγακϊν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

1)

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

2)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Καταβολι του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) των επενδυτικϊν
αγακϊν.

3)

4)

5)

ΚΟΠΟ:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ διευκόλυνςθ απόκτθςθσ καινοφργιου μθχανολογικοφ και λοιποφ
εξοπλιςμοφ από οριςμζνεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων (βιομθχανικζσ,
βιοτεχνικζσ, ξενοδοχειακζσ, κ.λπ.), κακϊσ και τθσ επζνδυςθσ για
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα, χωρίσ
εκταμίευςθ του φόρου που αναλογεί ςτθν αξία αγοράσ του ςτο εςωτερικό
τθσ χϊρασ ι ςτθν αξία ειςαγωγισ του (αναςτολι καταβολισ Φ.Ρ.Α.).
Οικονομικι ελάφρυνςθ οριςμζνων επιχειριςεων κατά τθν απόκτθςθ
καινοφργιου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ.
Διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ και χοριγθςθσ βεβαίωςθσ ςυνδρομισ των
προχποκζςεων απόκτθςθσ αγακοφ επζνδυςθσ και καταςκευαςτικϊν
εργαςιϊν ςε ξενοδοχειακά καταλφματα με αναςτολι καταβολισ του
Φ.Ρ.Α., κακϊσ και γνωςτοποίθςθσ τθσ ζναρξθσ χριςθσ των αγακϊν που
αποκτικθκαν με τθν ανωτζρω διαδικαςία.

Το ζτοσ 2020 υποβλικθκαν 14.158 αιτιςεισ και χορθγικθκαν 14.417
βεβαιϊςεισ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

6)

7)

8)

9)

10)

Άρκρο 34 του ν. 2859/2000 (Αϋ248) «Κφρωςθ του Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ
Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
αρικ. Ρ.2869/2389/1987/ΡΟΛ 137/04-05-1987 (Βϋ236) κοινι απόφαςθ Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Γεωργίασ «Διαδικαςία καταβολισ του φόρου προςτικεμζνθσ αξίασ
των επενδυτικϊν αγακϊν», θ οποία κυρϊκθκε με τθν παρ.4 του άρκρου 11 του ν.
1839/1989 ( Αϋ 90),
αρικ. Ρ.5749/3679/1987/ΡΟΛ 246 /26-08-1987, εγκφκλιοσ του Ρροϊςταμζνου τθσ
Διεφκυνςθσ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ
Ρ.2869/2389/04-05-1987 κοινισ απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Γεωργίασ,
που αφορά τθ διαδικαςία καταβολισ του Φ.Ρ.Α. των επενδυτικϊν αγακϊν»,
αρικ. Ρ 5246/2049/ΡΟΛ 250/24-08-1988
εγκφκλιοσ του Ρροϊςταμζνου τθσ
Διεφκυνςθσ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι
των αποφάςεων Ρ. 2869/2389/87, ΡΟΛ. 137, Ρ. 3082/ 2516/87 ΡΟΛ 151 και
Ρ.5514/3610/87 ΡΟΛ 239.»,
αρικ. Ρ 7958/4652/1987 ΡΟΛ 342 (Βϋ299) παρ. 4 του άρκρου 11 του ν. 1839/1989,
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Απαλλαγι από το Φ.Ρ.Α. τθσ μεταβίβαςθσ ι
παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ δικαιϊματοσ ευρεςιτεχνίασ κ.λπ.»,
αρικ. Ρ 1146/484/1988 ΡΟΛ 47/08-02-1988 εγκφκλιοσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των αποφάςεων Ρ 2869/2389/04-05-1987 και Ρ
7958/4652/1987 ςτισ εταιρείεσ βιομθχανικισ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ»,
αρικ. Ρ 1109936/4914/0014/1989 ΡΟΛ 1238/10-10-1989 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ Ρ
2869/2369/04.05.1987 κοινισ απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Γεωργίασ, ςτισ
περιπτϊςεισ αγοράσ ι ειςαγωγισ αγακϊν που ςυγκροτοφν κερμοκιπια»,
αρικ. 1003879/174/Α0014/1992 ΡΟΛ 1005/14-01-1992 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Δεν υπάγονται ςτθ διαδικαςία τθσ Ρ 2869/2389/ΡΟΛ
137/04-05-87 τθσ κοινισ απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Γεωργίασ, οι
περιπτϊςεισ αγοράσ επενδυτικϊν αγακϊν με το όρο τθσ παρακράτθςθσ τθσ
κυριότθτασ,
αρικ. 1112051/6002/4947/Α0014/ΡΟΛ1265/27-11-1992 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ αρικ. Ρ2859/2389
Ρολ137/04-05-1987» κοινισ απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Γεωργίασ,
αρικ. 11311481/7043/1992 ΡΟΛ 1282/23-11-1992 εγκφκλιοσ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ του Φ.Ρ.Α. οδθγίεσ εφαρμογι», άρκρου 3 του
ν. 2093/92,
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11) αρικ. 1016572/216/1999 ΡΟΛ 1051/16-02-1999 εγκφκλιοσ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Ρ2869/2389
ΡΟΛ.1370/04-05-1987 τθσ κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ κατά τθν αγορά
επενδυτικϊν αγακϊν από ςυνεργεία επιςκευισ μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων»,
12) αρικ.1008837/341/68/2001 ΡΟΛ 1027/25-01-2001 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Φόρου
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ «Υποχρεϊςεισ ωσ προσ το ΦΡΑ κατά τθν επιςτροφι
επενδυτικοφ αγακοφ αποκτθκζντοσ με τθ διαδικαςία τθσ κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ Ρ.2869/1987»,
13) αρικ. 1050464112416/54/Α0014/2005/ΡΟΛ 1080/18-05-2005 εγκφκλιοσ του
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Ραροχι διευκρινίςεων για υπαγωγι ςτισ
διατάξεισ τθσ κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ. 2869/1987 των παρελκόμενων των
γεωργικϊν ελκυςτιρων και λοιπϊν αγακϊν επζνδυςθσ των αγροτικϊν επιχειριςεων
του κανονικοφ κακεςτϊτοσ»,
14) ΡΟΛ 1206/30-12-2010 εγκφκλιοσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Διευκρινίςεισ για
τθν εφαρμογι τθσ κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ. 2869/2389/ΡΟΛ.137/04-05-1987
ςτισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ»,
15) ΡΟΛ 1050/22-04-2016 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
«Εφαρμογι τθσ κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ. 2869/2389/187/ΡΟΛ 137, ςτθν
αγορά κερμοκθπιακοφ τφπου κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων»,
16) αρικ. Α.1150/2020 (Βϋ2627) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Διαδικαςία
καταβολισ Φ.Ρ.Α. για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςε ξενοδοχειακά καταλφματα»,
17) αρικ. Α. 1161/2020 ( Β’ 3020) απόφαςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ «Ριςτοποιθτικά και
βεβαιϊςεισ που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ»,
18) άρκρο 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ170ϋ) «Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» και ΡΟΛ 1252/2015 «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Δζκατου Κεφαλαίου του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (άρκρα
53-62 του ν. 4174/2013»,
19) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ ιςχφει,
20) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
21) αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ραραλαβι αίτθςθσ για
τθν ζγκριςθ αγοράσ ι
ειςαγωγισ αγακϊν
χωρίσ τθν καταβολι του
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.

Διαπίςτωςθ τθσ
υποβολισ των
προβλεπόμενων
δικαιολογθτικϊν και
καταχϊρθςθ του
αιτιματοσ.

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Ραραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από
τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Δ.Ο. Υ αίτθςθ,
με τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν
δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ, που
υποβάλλονται από τον επενδυτι υποκείμενο ςτον φόρο φυςικό πρόςωπο
ι τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςε περίπτωςθ
νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

Γενικι
Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.)/
Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) και
Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.)
(ςφςτθμα
TAXIS).

Διαπιςτϊνεται ότι με το αίτθμα
ςυνυποβλικθκαν τα δικαιολογθτικά που
ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 τθσ
αρικ.Ρ.2869/2389/1987 ΡΟΛ137/04-051987 (Βϋ236) απόφαςθσ ι ςτθν παρ. 3 τθσ
αρικ. Α. 1150/2020 (Βϋ2627) απόφαςθσ
και καταχωρείται το αίτθμα ςτο
υποςφςτθμα TAXIS Φ.Ρ.Α.,
ακολουκϊντασ τθ διαδρομι: διαχείριςθ
απαλλαγϊν → επεξεργαςία → αγορά
επενδυτικϊν αγακϊν → αίτθςθ
απαλλαγισ .

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
TAXIS).

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

-Ο επενδυτισ
ι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι
νομικισ
οντότθτασ
-Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.

Αίτθςθ για τθν
ζγκριςθ αγοράσ
ι ειςαγωγισ
αγακϊν χωρίσ
τθν καταβολι
του
αναλογοφντοσ
Φ.Ρ.Α.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5 λεπτά.

-

-

-

-

-

-

15 λεπτά.

1
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3.

4.

Διαπίςτωςθ τθσ
ςυνδρομισ των
προχποκζςεων τθσ
παραγράφου 1 τθσ
αρικ.Ρ.2869/2389/1987
ΡΟΛ 137/04-05-1987
(Βϋ236) απόφαςθσ.

Ζκδοςθ και χοριγθςθ
βεβαίωςθσ.

Αντλοφνται από τθν θλεκτρονικι βάςθ
δεδομζνων τθσ Α.Α.Δ. Ε. (υποςυςτιματα
μθτρϊου taxis και elenxis), πλθροφορίεσ
και ςτοιχεία από τθν εικόνα του αιτοφντα,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί, αφενόσ ότι
πρόκειται για επιχείρθςθ υποκείμενθ
ςτον Φ.Ρ.Α. και, αφετζρου ότι πρόκειται
για επιχείρθςθ βιομθχανικι, βιοτεχνικι ,
μεταλλευτικι, λατομικι, ξενοδοχειακι ι
αγροτικι.
Εκδίδεται βεβαίωςθ, για τθ ςυνδρομι
των προχποκζςεων παράδοςθσ των
αγακϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α., με
επιςυναπτόμενο ςε αυτι το κεωρθμζνο
αντίτυπο του πίνακα τθσ παραγράφου 2
τθσ αρικ. Ρ.2869 /2389/1987
ΡΟΛ.137/04-05-1987 απόφαςθσ ι τθσ
ςφμβαςθσ τθσ παρ. 3 τθσ αρικ. Α.
1150/2020 απόφαςθσ, ωσ αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ, μζςω του υποςυςτιματοσ
TAXIS Φ.Ρ.Α., ακολουκϊντασ τθ
διαδρομι: διαχείριςθ απαλλαγϊν →
επεξεργαςία → αγορά επενδυτικϊν
αγακϊν → χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ και
υπογράφεται αρμοδίωσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
ΤΑΧΙS)

5.

Απόρριψθ αιτιματοσ
(εφόςον δεν πλθροφνται
οι προχποκζςεισ του
βιματοσ (3).

Στθν περίπτωςθ μθ ςυνδρομισ των
προχποκζςεων (ωσ βιμα 3) εκδίδεται
αρνθτικι απάντθςθ. Ακολουκείται θ
διαδρομι: ζλεγχοσειδοποιιςεισ
απορρίψεισ/ανακλιςεισ αιτιςεων και
υπογράφεται αρμοδίωσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
TAXIS)

6.

Ρροςκόμιςθ
φωτοαντιγράφου
φορολογικοφ/
φορολογικϊν
ςτοιχείου/ςτοιχείων.

Ραραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται το
φωτοαντίγραφο του φορολογικοφ
ςτοιχείου ι των φορολογικϊν ςτοιχείων
που: - είτε εξζδωςε θ προμθκεφτρια
επιχείρθςθ (αγορά ςτο εςωτερικό) και
ςτο οποίο ζχει αναγραφεί θ φράςθ «ΔΕΝ

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ

-Τελωνείο
-Ρρομθκεφτρια
επιχείρθςθ.

-

-

-

-

-

120
Λεπτά.

1 και 2

Ο επενδυτισ ι ο
νόμιμοσ
εκπρόςωποσ, ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι
νομικισ
οντότθτασ.

Βεβαίωςθ
(ςυνδρομισ
των προχποκζςεων τθσ
παράδοςθσ των
αγακϊν χωρίσ
Φ.Ρ.Α.).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

3

NΑΙ

NΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

4

Ο επενδυτισ ι ο
νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι
νομικισ
οντότθτασ.
Ο επενδυτισ ι ο
νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι

Αντίγραφο
φορολογικοφ/
κϊν
ςτοιχείου/
χείων.
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7.

Καταχϊρθςθ ενδείξεων
φορολογικοφ/
φορολογικϊν ςτοιχείου/
ςτοιχείων, που
παρελθφκθκαν,
ςφμφωνα με το
προθγοφμενο βιμα (6).

8.

Επιβολι προςτίμου ςε
περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ
προςκόμιςθσ του
φορολογικοφ ςτοιχείου.

9.

Γνωςτοποίθςθ του
χρόνου ζναρξθσ
χρθςιμοποίθςθσ των
επενδυτικϊν αγακϊν
ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 8 τθσ αρικ.
Ρ.2869/2389/1987
ΡΟΛ137/04-05-1987

ΕΙΣΡΑΤΤΕΤΑΙ Φ.Ρ.Α.
– ΥΡΟΧΕΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΤΟΥ
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ ΜΕ ΤΘ ΡΟΣΩΙΝΘ
ΔΘΛΩΣΘ (νυν ΔΘΛΩΣΘ Φ.Ρ.Α.) ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ
ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ρ 2869/2389/04-05-1987»
-είτε απζςτειλε το αρμόδιο Τελωνείο
(ειςαγωγι) και ζχει αναγραφεί ςτο οικείο
φορολογικό ςτοιχείο θ φράςθ,
« Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Ρ.Α .ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΘΘΕΙ
ΜΕ ΤΘΝ (ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (νυν
ΔΘΛΩΣΘ ΦΡΑ ) ΤΟΥ ΕΡΕΝΔΥΤΘ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ
ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ρ 2869/2389/04-05-1987».
Καταχωρείται ςτο υποςφςτθμα TAXIS
Φ.Ρ.Α., ακολουκϊντασ τθ διαδρομι:
διαχείριςθ απαλλαγών → επεξεργαςία →
αγορά επενδυτικών αγακών → αίτθςθ
απαλλαγισ → αναλυτικά ςτοιχεία, το
πλικοσ των φορολογικϊν ςτοιχείων, θ
ςυνολικι αξία ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. και
επιλζγεται θ ζνδειξθ «εκπρόκεςμο
τιμολόγιο» (εφόςον αυτό/αυτά
προςκομίηονται πζραν του μθνόσ από
τθν ζκδοςι του/τουσ).
Στθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
προςκόμιςθσ του φορολογικοφ ςτοιχείου
(πζραν του μθνόσ από τθν ζκδοςι του), ο
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ προβαίνει ςτισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ, μζςω των
εφαρμογϊν του Υποςυςτιματοσ TAXIS
Φ.Ρ.Α για τθν επιβολι προςτίμου.

Ο επενδυτισ (ειςαγωγζασ, αγοραςτισ)
προςκομίηει ςτθ Δ.Ο.Υ. εισ απλοφν και
πρωτοκολλείται, γνωςτοποίθςθ ζναρξθσ
τθσ χρθςιμοποίθςθσ των επενδυτικϊν
αγακϊν.

οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ., ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
ζδρα τθσ

νομικισ
οντότθτασ
- Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογοφμενουσ τθσ Δ.Ο.Υ.

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
TAXIS).

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
TAXIS).

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε.
(ςφςτθμα
TAXIS).

-

Ο επενδυτισ ι
ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι
νομικισ
οντότθτασ.
- Ο επενδυτισ
ι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ, ςε
περίπτωςθ
νομικοφ
προςϊπου ι
νομικισ
οντότθτασ -

-

-

-

-

15 λεπτά.

6

Ρράξθ
Επιβολισ
Ρροςτίμου
(Ρ.Ε.Ρ.).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15 λεπτά.

7

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά

7

Γνωςτοποίθςθ.
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(Βϋ236) απόφαςθσ.

10.

11.

Καταχϊρθςθ τθσ
γνωςτοποίθςθσ του
χρόνου ζναρξθσ
χρθςιμοποίθςθσ των
επενδυτικϊν αγακϊν.

Ραρακολοφκθςθ των
εργαςιϊν χριςθσ των
αγακϊν.

επιχείρθςθσ.

Καταχωρείται θ γνωςτοποίθςθ ςτο
υποςφςτθμα TAXIS Φ.Ρ.Α.,
ακολουκϊντασ τθ διαδρομι: διαχείριςθ
απαλλαγών → επεξεργαςία → αγορά
επενδυτικών αγακών → γνωςτοποίθςθ.

Ραρακολουκείται ο ορκόσ χειριςμόσ των
αγακϊν επζνδυςθσ που αποκτικθκαν
ςφμφωνα με τισ αρικ. Ρ.2869/2389/1987
(Βϋ236) και Α.1150/2020 (Βϋ2627)
αποφάςεισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ. και
Δ.Α.Φ.Ε./
(ςφςτθμα
TAXIS).

-

-

-

-

-

-

15 λεπτά.

9

Τμιμα Ελζγχων
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ. (εάν
διενεργθκεί
ζλεγχοσ).

Αρχείο
αιτιςεων
βεβαιϊςεων
γνωςτοποιιςεων
απόκτθςθσ
αγακϊν τθσ
αρικ. Ρ.2869
/1987
απόφαςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

1-10

φνολο
Χρόνου

230 λεπτά
ι 3 ϊρεσ και 50 λεπτά.
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5.6 Επιςτροφι Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) ςε αγρότεσ του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ, θ αίτθςθ των οποίων υποβάλλεται μζςω υνεταιριςτικισ Οργάνωςθσ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Επιςτροφι Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε αγρότεσ του
Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ, θ αίτθςθ των οποίων υποβάλλεται μζςω
Συνεταιριςτικισ Οργάνωςθσ.

ΚΟΠΟ:

Θ εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ τομζα τθσ χϊρασ με τθ διαδικαςία
επιςτροφισ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςτουσ αγρότεσ του
Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ να γίνεται ελεγχόμενα και ορκά, χωρίσ κόςτοσ,
μζςω Συνεταιριςμϊν.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Διαδικαςία και ςφςτθμα ελζγχου για τθν ορκι καταβολι του
επιςτρεπτζου φόρου (Φ.Ρ.Α.) ςτουσ Αγρότεσ του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διεκπεραίωςθ των παραλθφκειςϊν αιτιςεων επιςτροφισ Φόρου
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ςε αγρότεσ του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ.
Ζκδοςθ εντολϊν μεταφοράσ ποςοφ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. των αγροτϊν
Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ ςτουσ Τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ αυτϊν.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Για το ζτοσ 2020 υποβλικθκαν μζςω ςυνεταιριςμοφ 1.117 αιτιςεισ
ςυνεταιριςμϊν με 53.477 αιτιςεισ αγροτϊν ειδικοφ κακεςτϊτοσ
Σε περίπτωςθ που κάκε αίτθςθ τθσ Συνεταιριςτικισ Οργάνωςθσ
περιζχει πάνω από 100 αιτοφντεσ αγρότεσ τότε θ διαδικαςία κα
ενεργοποιθκεί τόςεσ φορζσ, ϊςτε κάκε φορά να ελζγχονται 100
αιτιςεισ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα 41 και 42 του ν. 2859/2000 (Αϋ 248 ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ
Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
2) ΡΟΛ 1066/02-04-2013 (Βϋ 753) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Επιςτροφι
ΦΡΑ ςτουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με
τισ παρακάτω αποφάςεισ:
α) ΡΟΛ 1089/08-04-2015 (Βϋ 722) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ 1066/02-04-2013 (Βϋ
753) απόφαςθσ για τθν επιςτροφι ΦΡΑ ςτουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ»,
β) ΡΟΛ 1127/03-06-2015 (Βϋ 1462) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ 1066/02-04-2013 (Βϋ
753) απόφαςθσ για τθν επιςτροφι ΦΡΑ ςτουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ», και
γ) ΡΟΛ 1021/05-02-2016 (Βϋ 213) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ 1066 /02-04-2013 (Βϋ 753) απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει, για τθν
επιςτροφι ΦΡΑ ςτουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ»,
3) ΡΟΛ 1098/09-08-2007 (Βϋ 1630) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και
Οικονομικϊν «Επιςτροφι Φ.Ρ.Α. ςε αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ με αντίγραφα
των νόμιμων φορολογικϊν ςτοιχείων ςε περίπτωςθ απϊλειασ των πρωτοτφπων»,
4) ν. 3874/2010 (Αϋ 151) «Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων»,
5) άρκρα 4, 9 και 10 του ν. 3877/15-09-2010 (Αϋ 160) «Σφςτθμα προςταςίασ και
αςφάλιςθσ τθσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ»,
6) Κανονιςμοί (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006,
7) Υποπαράγραφοσ Ε1 τθσ παραγράφου Εϋ, του ν. 4093/09-11-2012 (Αϋ 222) «Κϊδικασ
Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν και λοιπζσ φορολογικζσ διατάξεισ»,
8) αρικ. ΔΡΦΥ Β 1052676 ΕΞ 2016/04-04-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ραροχισ
Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν «Αλλαγζσ – Ρροςκικεσ ςτο Υποςφςτθμα ΦΡΑ (TAXIS),
επιςτροφι Φ.Ρ.Α. Αγροτϊν Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ» που δθμιουργικθκε προκειμζνου
να εναρμονιςτεί θ εφαρμογι Φ.Ρ.Α. (TAXIS) με τισ ΡΟΛ. 1021/2016 και ΡΟΛ.
1066/2013,
9) αρικ. Ε.2173/26-09-2019 (ΑΔΑ: 626Φ46ΜΡ3Η-97Λ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Εφαρμογι των διατάξεων του ειδικοφ
κακεςτϊτοσ αγροτϊν του άρκρου 41 του κϊδικα ΦΡΑ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ
ςθμαςίασ (de minimis)».
10) αρικ. Ε. 2068/31.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΜΕ46ΜΡ3Η-ΟΞ5) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) «Εφαρμογι των διατάξεων του ειδικοφ
κακεςτϊτοσ αγροτϊν του άρκρου 41 του Κϊδικα ΦΡΑ για τουσ γεωργοφσ που
ειςζπραξαν τθν ζκτακτθ προςωρινι ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 21
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11) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν. 4389/2016 (Αϋ94 ), όπωσ ιςχφει,
12) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
13) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των
αποτελεςμάτων

Ραραλαβι και
πρωτοκόλλθςθ τθσ
αίτθςθσ (Συνεταιριςτικι
οργάνωςθ).

α) Ραραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται,
εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ από 01/03
ζωσ 31/10 εκάςτου ζτουσ, από τον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ., θ αίτθςθ που
υποβάλλεται από τθ Συνεταιριςτικι
οργάνωςθ για λογαριαςμό των αγροτϊν του
ειδικοφ κακεςτϊτοσ, θ οποία ςυνοδεφεται
από τισ αιτιςεισ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. των εν
λόγω αγροτϊν και από τα νόμιμα πρωτότυπα
φορολογικά παραςτατικά.
Συνυποβάλλεται θλεκτρονικό μζςο (διςκζτα,
CD, USB ι οποιοδιποτε πρόςφορο
θλεκτρονικό μζςο αποκικευςθσ) που
περιλαμβάνει τα εξισ:
i) Α.Φ.Μ. αγρότθ,
ii) ακακάριςτα ζςοδα,
iii) αιτοφμενο ποςό επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
iv) ΙΒΑΝ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ αιτοφντοσ.

-Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ. ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τθσ
οποίασ ανικει θ
Συνεταιριςτικι
οργάνωςθ.

TAXIS

-Συνεταιριςτικι
οργάνωςθ
-Τμιμα ι
Γραφείο
Σχζςεων και
Συμμόρφωςθσ
με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

Καταχϊρθςθ αίτθςθσςτοιχείων ςτθν
εφαρμογι TAXIS Φ.Ρ.Α.

Καταχωρείται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ
αίτθςθσ τθσ Συνεταιριςτικισ οργάνωςθσ, το
πλικοσ των αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.
των αγροτϊν που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ
τθσ Συνεταιριςτικισ οργάνωςθσ και το
αιτοφμενο ποςό Φ.Ρ.Α. προσ επιςτροφι ανά
αιτοφντα.
Θ καταχϊρθςθ γίνεται με τθ διαδικαςία
φόρτωςθσ του αρχείου με τα δεδομζνα που
υπάρχουν ςτο θλεκτρονικό μζςο
αποκικευςθσ (διςκζτα, CD USB ι
οποιοδιποτε πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο
αποκικευςθσ).

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

Αίτθςθ
επιςτροφισ
και
Θλεκτρονικό
αρχείο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5 λεπτά.

-

-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5 λεπτά.

1
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3.

4.

Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ
ζλεγχοσ των αιτιςεων
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. των
αγροτϊν του ειδικοφ
κακεςτϊτοσ,
και εκτφπωςθ
κατάςταςθσ αιτιςεων
που απορρίπτονται για
διάφορουσ λόγουσ.

Αυτόματοσ
θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ
των αιτιςεων
επιςτροφισ μζςω TAXIS,
εφρεςθ και εκτφπωςθ
κατάςταςθσ αιτιςεων
για τισ οποίεσ θ
επιςτροφι κα
διενεργθκεί κατόπιν
ελζγχου.

α) Θ εφαρμογι TAXIS, κατά το ςτάδιο
μεταφόρτωςθσ του θλεκτρονικοφ μζςου
αποκικευςθσ ςτο οποίο περιζχονται οι
αιτιςεισ των αγροτϊν του ειδικοφ
κακεςτϊτοσ, που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ
επιςτροφισ τθσ Συνεταιριςτικισ οργάνωςθσ,
πραγματοποιεί αυτόματα τουσ κάτωκι
ελζγχουσ:
αα) εάν ο αιτϊν τθν επιςτροφι Φ.Ρ.Α. κατά
το ζτοσ ζκδοςθσ των ςτοιχείων ιταν αγρότθσ
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ,
ββ) εάν ο αιτϊν, κατά το προθγοφμενο του
ζτουσ ζκδοςθσ των ςτοιχείων, είχε
παραδόςεισ αγροτικϊν προϊόντων και
παροχζσ αγροτικϊν υπθρεςιϊν άνω των
15.000 €,
γγ) εάν ο IBAN (Διεκνισ Αρικμόσ Τραπεηικοφ
Λογαριαςμοφ) είναι ζγκυροσ,
iv) εάν το αιτοφμενο ποςό ανζρχεται ςε 20,00
€ τουλάχιςτον.
β) Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω
ελεγκτικϊν/ διαςταυρωτικϊν βθμάτων
εκτυπϊνεται ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ , θ
οποία περιλαμβάνει τισ αιτιςεισ των αγροτϊν
που απορρίπτονται για τουσ ανωτζρω λόγουσ.
α) Θ εφαρμογι TAXIS ςυγκρίνει το ςφνολο
των ακακαρίςτων εςόδων τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ του αγρότθ με τθν ςυνολικι
κανονικι αξία τθσ αγροτικισ του παραγωγισ
που περιλαμβάνεται ςτο θλεκτρονικό αρχείο
που αποςτζλλει το Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡ.Α.Α.Τ.) και
πραγματοποιεί με ζλεγχο τθν επιςτροφι ςτισ
περιπτϊςεισ όπου:
αα) από τθ ςφγκριςθ των ακακαρίςτων
εςόδων τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ με τθν
κανονικι αξία του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡ.Α.Α.Τ.),
προκφπτει διαφορά φόρου προσ επιςτροφι

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-Υπουργείο
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων
(ΥΡ.Α.Α.Τ.)Γενικι
Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.)/
Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν
Διαδικαςιϊν
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.) και

-

Τμιμα Ελζγχων
τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ.

Συγκεντρωτικι κατάςταςθ
απορριφκειςϊν
αιτιςεων.

Κατάςταςθ
των αιτιςεων
που
πρόκειται να
ελεγχκοφν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κατά μζςο όρο
15 λεπτά
(Εξαρτάται από
τον αρικμό των
αιτιςεων των
αγροτϊν
ειδικοφ
κακεςτϊτοσ
που
ςυνοδεφουν
τθν αίτθςθ τθσ
Συνεταιριςτικισ
οργάνωςθσ).

2

ΝΑΙ

Κατά μζςο όρο
20 λεπτά
(Εξαρτάται από
τον αρικμό των
αιτιςεων των
αγροτϊν
ειδικοφ
κακεςτϊτοσ
που
ςυνοδεφουν
τθν αίτθςθ τθσ
Συνεταιριςτικισ
, οργάνωςθσ
του).

3
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άνω των 500,00 ευρϊ,
ββ) δεν ζχει υποβλθκεί Ενιαία Διλωςθ
Καλλιζργειασ/Εκτροφισ του
ν. 3877/2010 και το ποςό φόρου προσ
επιςτροφι είναι άνω των 100,00 ευρϊ,
γγ) το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα ακακάριςτα
ζςοδα υπερβαίνει το ποςό τθσ κανονικισ
αξίασ. (Συγκεκριμζνα επιςτρζφεται το ποςό
φόρου που αντιςτοιχεί ςτθν κανονικι αξία και
για το υπερβάλλον ποςό φόρου από αυτό
που αντιςτοιχεί ςτθν κανονικι αξία ,κακϊσ
και για το ςυνολικό ποςό τθσ αίτθςθσ
επιςτροφισ διενεργείται ζλεγχοσ),
β) ελζγχεται αν υπάρχουν ςτοιχεία ι βάςιμεσ
πλθροφορίεσ (δελτία πλθροφοριϊν, εκκζςεισ
ελζγχου) ότι ο αγρότθσ ενιργθςε ωσ λιπτθσ
εικονικοφ ι πλαςτοφ φορολογικοφ ςτοιχείου
που νόκευςε αυτόσ ι για λογαριαςμό του και
ςτθ ςυνζχεια ενθμερϊνεται ο Ρροϊςτάμενοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. και ανακτάται μζςα από το
ςφςτθμα κατάςταςθ με τουσ
φορολογουμζνουσ αυτοφσ,
γ) Στθν περίπτωςθ που ςυντρζχει μία από τισ
ανωτζρω περιπτϊςεισ εκτυπϊνεται
κατάςταςθ θ οποία περιλαμβάνει τισ αιτιςεισ
των αγροτϊν που προωκοφνται για τουσ
ανωτζρω λόγουσ ςτο Τμιμα Ελζγχων τθσ
Δ.Ο.Υ.

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ
Φορολογικϊν
Εφαρμογϊν
(Δ.Α.Φ.Ε.)
(ςφςτθμα
ΤΑΧΙS).
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5.

6.

7.

Διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ
για τθν ορκι
καταχϊρθςθ των
παραςτατικϊν ςτισ
αιτιςεισ αγροτϊν για τισ
οποίεσ θ επιςτροφι κα
διεξαχκεί χωρίσ ζλεγχο.

Ζκδοςθ απόφαςθσ
επιςτροφισ και
Ατομικοφ Φφλλου
Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ).

Εκτφπωςθ Α.Φ.ΕΚ.

Για τισ αιτιςεισ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α αγροτϊν
ειδικοφ κακεςτϊτοσ που απομζνουν μετά τθν
ολοκλιρωςθ των ανωτζρω βθμάτων (3 και 4),
για τισ οποίεσ θ επιςτροφι κα γίνει χωρίσ
ζλεγχο, γίνεται διαςταφρωςθ για τθν ορκι
καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν ςε κακεμία
αίτθςθ επιςτροφισ.
Επιςτροφι χωρίσ ζλεγχο διενεργείται και εάν
διαπιςτωκεί διαφορά ςχετικά με το είδοσ
καλλιζργειασ μεταξφ τθσ διλωςθσ
καλλιζργειασ και των παραςτατικϊν που
προςκομίηονται ςτθ Δ.Ο.Υ. από τον δικαιοφχο
αγρότθ και ςτθν περίπτωςθ αυτι,
ενθμερϊνεται από τθ Δ.Ο.Υ. ο Οργανιςμόσ
Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΕΛ.Γ.Α.)
περί τθσ διαφοράσ του είδουσ τθσ
καλλιζργειασ.
Εκδίδεται απόφαςθ επιςτροφισ, ςτθν οποία
αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ
αίτθςθσ επιςτροφισ τθσ Συνεταιριςτικισ
οργάνωςθσ, το ζτοσ που αφορά θ επιςτροφι
και επιςυνάπτεται κατάςταςθ με τα ονόματα
των δικαιοφχων επιςτροφισ αγροτϊν.
Ραράλλθλα με τθν απόφαςθ δθμιουργείται
Α.Φ.ΕΚ. εκκακαριςμζνο με Α.Β.Κ.Τ.(Αρικμόσ
Βιβλίου Καταχϊρθςθσ Ταμείου) ςτο οποίο
αναγράφεται ο αρικμόσ απόφαςθσ τθσ
επιςτροφισ.
Θ απόφαςθ αυτι μαηί με τθν επιςυναπτόμενθ
κατάςταςθ των δικαιοφχων αγροτϊν
υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.
και προωκείται ςτο Τμιμα ι Γραφείο Εςόδων
τθσ Δ.Ο.Υ.
Το Τμιμα Εςόδων αφοφ λάβει τθν απόφαςθ
επιςτροφισ μαηί με τθν επιςυναπτόμενθ
κατάςταςθ των δικαιοφχων αγροτϊν και το
εκκακαριςμζνο Α.Φ.ΕΚ. προβαίνει ςε
εκτφπωςθ αυτοφ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

- Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ.
- Τμιμα ι
Γραφείο
Εςόδων τθσ
Δ.Ο.Υ.
- Oργανιςμόσ
Ελλθνικϊν
Γεωργικϊν
Αςφαλίςεων
(ΕΛ.Γ.Α.).

Κατάςταςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

TAXIS

- Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ.
-Τμιμα ι
Γραφείο
Εςόδων τθσ
Δ.Ο.Υ.

ΑΡΟΦΑΣΘ
επιςτροφισ
και Α.Φ.ΕΚ.

ΝΑΙ

Α.Φ.ΕΚ.
(Ατομικό
Φφλλο
Ζκπτωςθσ).

ΝΑΙ

TAXIS

ΝΑΙ

Κατά μζςο όρο
20 λεπτά
(Εξαρτάται από
τον αρικμό των
αιτιςεων των
αγροτϊν
ειδικοφ
κακεςτϊτοσ
που
ςυνοδεφουν
τθν αίτθςθ τθσ
Συνεταιριςτικισ
οργάνωςθσ
του).

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20 λεπτά.

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

6
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8.

9.

Συμψθφιςμοί με τυχόν
οφειλζσ.

Εντολι μεταφοράσ ςε
Τραπεηικό προςωπικό
λογαριαςμό του αγρότθ.

Το Τμιμα ι Γραφείο Εςόδων, προκειμζνου να
κλείςει το Α.Φ.ΕΚ., προβαίνει ςτουσ εξισ
ςυμψθφιςμοφσ
α) ςυμψθφιςμό χρεϊν προσ το Δθμόςιο και
β) ςυμψθφιςμό αςφαλιςτικϊν οφειλϊν.

Μετά τουσ ανωτζρω ςυμψθφιςμοφσ το ποςό
επιςτροφισ του Φ.Ρ.Α .,
αφοφ εκδοκεί Εντολι μεταφοράσ
(θλεκτρονικά) από το αρμόδιο Τμιμα τθσ
Δ.Ο.Υ, κατατίκεται ςτο ΙΒΑΝ Τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ, όπωσ ζχει υποδειχκεί από τον
αγρότθ ςτθν αίτθςθ επιςτροφισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.

TAXIS

Μζγιςτοσ
χρόνοσ 8 ϊρεσ
(Εξαρτάται από
τον αρικμό των
αγροτϊν που
αιτοφνται
επιςτροφισ,
κακϊσ, επίςθσ
και από το
πλικοσ και το
είδοσ των
οφειλϊν).

7

-TAXIS
-Τράπεηα.

Μζγιςτοσ
χρόνοσ 8 ϊρεσ
(Εξαρτάται από
τον αρικμό των
αγροτϊν που
αιτοφνται
επιςτροφισ,
κακϊσ, επίςθσ,
και από το
πλικοσ και
είδοσ των
οφειλϊν).

7

-

Εντολι
Μεταφοράσ
(εφόςον ο
αγρότθσ δεν
οφείλει).

-

-

-

φνολο
χρόνου

α) 9 ϊρεσ 45 λεπτά, ςτθν
περίπτωςθ που δεν υπάρχουν
οφειλζσ.
β) 10 ϊρεσ και 45 λεπτά,
ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν
οφειλζσ.
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5.7 Θζςθ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θζςθ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ
(Ε.Ι.Χ.).

ΚΟΠΟ:

Θ φορολογικι ελάφρυνςθ των πολιτϊν, οι οποίοι δφνανται να κζςουν ςε
ακινθςία τα οχιματά τουσ, είτε για λόγουσ οικονομικισ αδυναμίασ, είτε
για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. ολοςχερισ καταςτροφι, κλοπι),
προκειμζνου να μθν καταβάλλουν τα Τζλθ Κυκλοφορίασ ι προκειμζνου
να μθν χρεϊνονται με τον φόρο πολυτελοφσ διαβίωςθσ, ακόμα και αν
ζχουν καταβλθκεί τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ (με απανωτζσ κζςεισ ςε
ακινθςία οχθμάτων μεγάλου κυβιςμοφ, εντόσ του ζτουσ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ παρακολοφκθςθ των ακινθςιϊν οχθμάτων Ε.Ι.Χ. και μάλιςτα χωριςτά
των εκοφςιων και των αναγκαςτικϊν ανά ζτοσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θζςθ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Ε.Ι.Χ. και μοτοςυκλετϊν, με
κατάκεςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φορολογίασ ειςοδιματοσ), από τον
ιδιοκτιτθ/κάτοχο διλωςθσ ακινθςίασ, ςυνοδευομζνθ από τα ςτοιχεία
κυκλοφορίασ αυτϊν και καταχϊρθςθ τθσ ακινθςία ςτο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα Οχθμάτων (Ρ.Σ.Ο.).
Ρεραιτζρω καταχωροφνται ςτο Ρ.Σ.Ο. οι αναγκαςτικζσ ακινθςίεσ (για
λόγουσ ανωτζρασ βίασ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ) μετά από τθν προςκόμιςθ
ςτθ Δ.Ο.Υ., των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 22 του ν. 2367/1953 (Αϋ82) «Ρερί τίτλων κυριότθτοσ, ταξινομιςεωσ,
αδειϊν κυκλοφορίασ και φορολογίασ αυτοκινιτων», όπωσ ιςχφει,
2) άρκρο 28 του ν. 2873/2000 (Αϋ285) «Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και
απλουςτεφςεισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
3) άρκρο 36 του ν. 2093/1992 (Αϋ181) «Διαρρυκμίςεισ ςτθν ζμμεςθ φορολογία
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
4) αρικ. Τ.990/362/ΡΟΛ 70/29-03-1984 ζγγραφο του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων που ζχουν κλαπεί»,
5) αρικ. Δ.ΤΕΦ Β 1051842 ΕΞ2013/22-03-2013 ζγγραφο του Αναπλθρωτι
Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ «Ακινθςίεσ οχθμάτων»,
6) αρικ. ΔΕΕΦ Β 1040412 ΕΞ 2016/10-03-2016 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ «Θζςθ ι μθ οχθμάτων ςε
αναγκαςτικι ακινθςία λόγω αφαίρεςθσ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ από Μικτά
Κλιμάκια Ελζγχου του ν. 3446/2006»,
7) ΡΟΛ.1128/05-07-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Υ46ΜΡ3Η-ΚΓ2) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ με κζμα «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 144 του ν. 4537/2018
(84 Αϋ) και παροχι οδθγιϊν για τθν είςπραξθ αναλογικϊν τελϊν κυκλοφορίασ,
εξαιρετικά για το ζτοσ 2018, ςτθν περίπτωςθ άρςθσ εκοφςιασ ακινθςίασ Ι.Χ.
οχιματοσ, αυτοκινιτου ι μοτοςυκλζτασ, για ζναν ι τρεισ μινεσ ι για το
υπόλοιπο του ζτουσ 2018 κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ άρςθσ αναγκαςτικισ
ακινθςίασ εντόσ του ζτουσ αυτοφ»,
8) αρικ. Α.1304/31.12.2020 (Βϋ5871/2020)Απόφαςθ Υπουργοφ Επικράτειασ και
Διοικθτι ΑΑΔΕ «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ κζςθσ των Επιβατικϊν Ιδιωτικισ
Χριςθσ (ΕΙΧ) οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν ςε ακινθςία θλεκτρονικά, του τφπου
τθσ διλωςθσ ακινθςίασ και άρςθσ αυτισ και κάκε άλλθσ αναγκαίασ
λεπτομζρειασ για τθ κζςθ ΕΙΧ οχιματοσ ςε ακινθςία και τθσ άρςθσ αυτισ.
Ρεριπτϊςεισ για τισ οποίεσ θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για τθ κζςθ ςε ακινθςία και
τθν άρςθ αυτισ υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ.»
9) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ ιςχφει,
10) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
11) αρικ. Δ. ΟΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εξαιρετικά μεγάλθ θ ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ ςε
κακθμερινι βάςθ, τόςο λόγω των νομοκετικϊν διατάξεων που
εφαρμόηονται , κυρίωσ από το 2014 κι εντεφκεν, για τισ μερικζσ άρςεισ
ακινθςίασ και τθν καταβολι αναλογικϊν τελϊν κυκλοφορίασ, αλλά κυρίωσ
λόγω αποφυγισ του φόρου πολυτελοφσ διαβίωςθσ, για τα οχιματα
μεγάλου κυβιςμοφ με τισ απανωτζσ κζςεισ ςε ακινθςία-άρςεισ
ακινθςίασ.

εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

ΖλεγχοσΡαραλαβι τθσ
Διλωςθσ
ακινθςίασ
οχιματοσ.

2.

Καταχϊρθςθ τθσ
Διλωςθσ
Ακινθςίασ.

Περιγραφι

α) Ελζγχεται θ ταυτοπροςωπία (ιδιοκτιτθσ ι
ζνασ εκ των ςυνιδιοκτθτϊν) του περιεχομζνου
τθσ διλωςθσ ακινθςίασ και των ςτοιχείων
κυκλοφορίασ που ςυνυποβάλλονται. Εφόςον
πρόκειται για αναγκαςτικι ακινθςία γίνεται και
ζλεγχοσ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν (π.χ. ςε περίπτωςθ
υπεξαίρεςθσ του οχιματοσ απαιτείται δικαςτικι
απόφαςθ, ςε περίπτωςθ κλοπισ ςχετικι
βεβαίωςθ από τισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ,
κ.λπ.).
Δεν τίκενται ςε ακινθςία οχιματα που τουσ ζχει
χορθγθκεί άδεια, με τίτλο «ΟΧΙ ΓΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ» και
β) Ραραλαμβάνεται –Ρρωτοκολλείται από τθ
Δ.Ο.Υ. θ διλωςθ ακινθςίασ μετά των ςτοιχείων
κυκλοφορίασ του οχιματοσ (άδεια κυκλοφορίασ
και πινακίδεσ), εφόςον πρόκειται για εκοφςια
ακινθςία.
Επιπλζον, εφόςον πρόκειται για αναγκαςτικι
ακινθςία παραλαμβάνονται μετά τθσ διλωςθσ
ακινθςίασ και τα δικαιολογθτικά που
αποδεικνφουν τον λόγο τθσ αναγκαςτικισ
ακινθςίασ του οχιματοσ.
Καταχωρείται θ ακινθςία ςτο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα Οχθμάτων (Ρ.Σ.Ο.). Εάν πρόκειται για
αναγκαςτικι ακινθςία καταχωρείται και ο λόγοσ
που τθν προκάλεςε.
Επίςθσ, καταχωρείται και ςε χειρόγραφο βιβλίο
παρακολοφκθςθσ των ακινθςιϊν (κατ’ αφξοντα

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Αρμόδια Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
-Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

-

-Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Ρ.Σ.Ο.

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(βιμα)

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

-

Διλωςθ
Ακινθςίασ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10
λεπτά.

-

-

Διλωςθσ
ακινθςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15
λεπτά.

1
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αρικμό που αναγράφεται και ςτο ςϊμα τθσ
διλωςθσ ακινθςίασ).

3.

Αρχειοκζτθςθςθ
υποβλθκζντων
ςτοιχείων.

Αρχειοκετοφνται και φυλάςςονται τα
υποβλθκζντα ςτοιχεία κυκλοφορίασ (άδεια
κυκλοφορίασ και πινακίδεσ).

-Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-

-

Στοιχεία
κυκλοφορίασ
(πινακίδεσ,
άδεια
κυκλοφορίασ) και
λοιπά ςτοιχεία
των οχθμάτων
που τίκενται ςε
ακινθςία.

-

-

ΝΑΙ

φνολο
Χρόνου

25 λεπτά.
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5.8 Άρςθ τθσ κζςθσ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Άρςθ τθσ κζςθσ ςε ακινθςία αυτοκινιτων οχθμάτων Επιβατικϊν Ιδιωτικισ
Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.).

ΚΟΠΟ:

Θζςθ εκ νζου ςε κυκλοφορία οχθμάτων που είχαν τεκεί ςε ακινθςία από
τουσ ιδιοκτιτεσ / κατόχουσ, τουσ είτε για λόγουσ οικονομικισ αδυναμίασ,
είτε για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Επανακυκλοφορία των οχθμάτων με τθν άρςθ τθσ ακινθςίασ τουσ και
καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ τρζχοντοσ ζτουσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Άρςθ τθσ ακινθςίασ οχιματοσ Ε.Ι.Χ μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ του.
Στθν άρςθ τθσ αναγκαςτικισ ακινθςίασ το αίτθμα ςυνοδεφεται με το, κατά
περίπτωςθ, δικαιολογθτικό.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εξαιρετικά μεγάλθ θ ςυχνότθτα εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ ςε
κακθμερινι βάςθ, λόγω των νομοκετικϊν διατάξεων που εφαρμόηονται,
κυρίωσ, από το 2014 κι εντεφκεν, με τισ μερικζσ άρςεισ ακινθςίασ και τθν
καταβολι αναλογικϊν τελϊν κυκλοφορίασ, αλλά κυρίωσ λόγω τθσ
αποφυγισ του φόρου πολυτελοφσ διαβίωςθσ, για τα οχιματα μεγάλου
κυβιςμοφ με τισ ςυνεχείσ κζςεισ ςε ακινθςία-άρςεισ ακινθςίασ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 22 του ν. 2367/1953 (Αϋ82) «Ρερί τίτλων κυριότθτοσ, ταξινομιςεωσ,
αδειϊν κυκλοφορίασ και φορολογίασ αυτοκινιτων», όπωσ ιςχφει,
2) άρκρο 28 του ν. 2873/2000 (Αϋ285) «Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και
απλουςτεφςεισ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
3) άρκρο 36 του ν. 2093/1992 (Αϋ181) «Διαρρυκμίςεισ ςτθν ζμμεςθ
φορολογία και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει,
4) αρικ. Τ990/362 ΡΟΛ 70/29-03-1984 ζγγραφο του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων που ζχουν κλαπεί»,
5) αρικ. Δ.ΤΕΦ Β 1051842 ΕΞ2013/22-03-2013 ζγγραφο τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Φορολογίασ «Ακινθςίεσ οχθμάτων»,
6) αρικ. ΔΕΕΦ Β 1040412 ΕΞ 2016/10-03-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ
Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ «Θζςθ ι μθ οχθμάτων ςε αναγκαςτικι
ακινθςία λόγω αφαίρεςθσ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ από Μικτά Κλιμάκια
Ελζγχου του ν. 3446/2006» ,
7) ΡΟΛ.1128/05-07-2018 (ΑΔΑ:7Υ8Υ46ΜΡ3Η-ΚΓ2) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ με κζμα «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 144 του ν.
4537/2018 (84 Αϋ) και παροχι οδθγιϊν για τθν είςπραξθ αναλογικϊν τελϊν
κυκλοφορίασ, εξαιρετικά για το ζτοσ 2018, ςτθν περίπτωςθ άρςθσ εκοφςιασ
ακινθςίασ ΙΧ οχιματοσ, αυτοκινιτου ι μοτοςυκλζτασ, για ζναν ι τρεισ
μινεσ ι για το υπόλοιπο του ζτουσ 2018 κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ άρςθσ
αναγκαςτικισ ακινθςίασ εντόσ του ζτουσ αυτοφ».
8) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του
Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ ιςχφει,
9) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
10) αρικ. Δ. ΟΓ. Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε
όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

1.

Ζλεγχοσπαραλαβι
αιτιματοσ άρςθσ
ακινθςίασ Ε.Ι.Χ
οχιματοσ και
δικαιολογθτικϊν, κατά
περίπτωςθ.

2.

Καταχϊρθςθ ςτο
Ρ.Σ.Ο. αιτιματοσ
άρςθσ ακινθςίασ
και ζκδοςθ
διπλοτφπου
είςπραξθσ τελϊν
κυκλοφορίασ
(Τ.Κ.).

Περιγραφι

α) Ελζγχεται θ ταυτοπροςωπία (ιδιοκτιτθσ
ι ςυνιδιοκτιτεσ).
Εφόςον πρόκειται για αναγκαςτικι
ακινθςία γίνεται και ζλεγχοσ των, κατά
περίπτωςθ, απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν
απ’ όπου προκφπτει και θ θμερομθνία
άρςθσ του λόγου τθσ αναγκαςτικισ
ακινθςίασ για να υπολογιςκεί θ δεκαιμεροσ
προκεςμία καταβολισ των Τελϊν
Κυκλοφορίασ (Τ.Κ.) χωρίσ πρόςτιμο,
β) Ραραλαμβάνεται θ αίτθςθ για άρςθ τθσ
ακινθςίασ και τα ςυνοδευτικά
δικαιολογθτικά ςτθν περίπτωςθ των
αναγκαςτικϊν ακινθςιϊν.
α) Καταχωρείται θ άρςθ ακινθςίασ ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οχθμάτων (Ρ.Σ.Ο.)
και εκδίδεται
διπλότυπο είςπραξθσ για τα τζλθ
κυκλοφορίασ του ζτουσ τθσ άρςθσ
β) Μετά τθν πλθρωμι των τελϊν
κυκλοφορίασ (Τ.Κ.) παραδίδονται ςτον
φορολογοφμενο τα φυλαςςόμενα ςτο
αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ. ςτοιχεία κυκλοφορίασ και
παράλλθλα ενθμερϊνεται για τθν άρςθ
ακινθςίασ το χειρόγραφο βιβλίο των
Δθλϊςεων Ακινθςιϊν.

Αρμόδια Μονάδα

-Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.
-Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.

- Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

Ρ.Σ.Ο.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Αίτθςθ άρςθσ
ακινθςίασ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

Διπλότυπο
είςπραξθσ για
τα τζλθ
κυκλοφορίασ
(Τ.Κ.).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

Σφνολο
Χρόνου

20 λεπτά

Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

-

Ιδιοκτιτεσ ι
ςυνιδιοκτιτεσ
οχθμάτων.

Προαπαιτοφμενο (α)
Βιμα(τα)

1
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5.9 Χοριγθςθ απαλλαγισ από τζλθ κυκλοφορίασ ςε ανάπθρουσ πολίτεσ ιδιοκτιτεσ Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.) οχθμάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ. (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.)

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Χοριγθςθ απαλλαγισ από τζλθ κυκλοφορίασ ςε ανάπθρουσ
πολίτεσ ιδιοκτιτεσ Επιβατικϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.) οχθμάτων.

ΚΟΠΟ:

Οικονομικι ελάφρυνςθ ομάδων αναπιρων με τθ χοριγθςθ
απαλλαγισ τουσ από τζλθ κυκλοφορίασ των Ε.Ι.Χ. οχθμάτων τουσ,
τα οποία τουσ είναι απαραίτθτα για τισ μετακινιςεισ τουσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Άςκθςθ Κοινωνικισ Ρολιτικισ για τουσ ανάπθρουσ πολίτεσ τθσ
χϊρασ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραραλαβι από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτθςθσ με τθν οποία ηθτείται θ
απαλλαγι από τα τζλθ κυκλοφορίασ (Τ.Κ.), λόγω αναπθρίασ , μετά
των απαιτοφμενων ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν και καταχϊριςθ
ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Οχθμάτων (Ρ.Σ.Ο.) τθσ χορθγθκείςασ
απαλλαγισ.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Άμεςθ ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των αναπιρων πολιτϊν, που
αιτοφνται ετθςίωσ απαλλαγι από τζλθ κυκλοφορίασ, λόγω τθσ
αναπθρίασ τουσ (απαιτοφνται ςτοιχεία από τθν κακ’ φλθν αρμόδια
υπθρεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.).

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο 1 του ν. 490/1976 (Αϋ331) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των
διατάξεων περί ατελοφσ ειςαγωγισ ενίων ειδϊν υπό αναπιρων», όπωσ ιςχφει,
2) άρκρο 16 του ν. 1798/1988 (Αϋ166) «Υπολογιςμόσ και ςυντελεςτζσ του φόρου
κατανάλωςθσ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει,
3) άρκρο 29 του ν. 4538/2018 (Αϋ85) «Μζτρα για τθν προϊκθςθ των Θεςμϊν τθσ
Αναδοχισ και Υιοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
4) ΡΟΛ 1214/31-10-2011 εγκφκλιοσ του Γενικοφ Γραμματζα Φορολογικϊν & Τελωνειακϊν
Θεμάτων, «Συνθμμζνο Ραράρτθμα με Αναλυτικι Ραράκεςθ των απαλλαγϊν από Τζλθ
Κυκλοφορίασ Οχθμάτων Αναπιρων»,
5) αρικ. Δ18Α 5038263 ΕΞ 2013/23-10-2013 (Βϋ2710) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν και του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ
«Διαδικαςία ιατρικισ εξζταςθσ ατόμων με αναπθρίεσ για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ
από το τζλοσ ταξινόμθςθσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων οχθμάτων που
παραλαμβάνονται από άτομα με αναπθρίεσ του άρκρου 16 παράγραφοσ 1 του ν.
1798/88 (ΦΕΚ166 Αϋ) με βάςθ ιατρικζσ γνωματεφςεισ των Κζντρων Ριςτοποίθςθσ
Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»,
6) αρικ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 2013/29-10-2013 (Βϋ2774) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Ρροχποκζςεισ, δικαιολογθτικά και διαδικαςία χοριγθςθσ απαλλαγισ
από το τζλοσ ταξινόμθςθσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ επιβατικϊν αυτοκινιτων που
παραλαμβάνονται από αναπιρουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και πολίτεσ των άλλων κρατϊν
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ»,
7) ΡΟΛ 1197/01-09-2015 (ΑΔΑ: 7Ω4ΕΘ-Γ4Ω) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Χοριγθςθ απαλλαγϊν από τζλθ κυκλοφορίασ
οχθμάτων που ανικουν ςε αναπιρουσ»,
8) ΡΟΛ 1127/05-07-2018 (ΑΔΑ: 60Μ46ΜΡ3Η-ΕΥ2) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρ.29 του ν. 4538/2018 (85 Αϋ) ςχετικά με τθν
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απαλλαγισ από τζλθ κυκλοφορίασ ςτουσ γονείσ των
ανιλικων αναπιρων ι ςε πρόςωπα που ζχουν τθν επιτροπεία των προςϊπων αυτϊν και
παροχι οδθγιϊν για ομοιόμορφθ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν»,
9) αρικ. Ε. 2035/05-02-2021 εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Μθ διακοπι αποφάςεων
απαλλαγισ από τζλθ κυκλοφορίασ που λιγουν μζχρι 31/12/2020»,
10) αρικμ. Ε. 2043/15-02-2021 (ΑΔΑ : 9ΙΣΘ46ΜΡ3Η-ΕΙΧ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ :
«Κοινοποίθςθ διατάξεων :α) του άρκρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Αϋ242¨) ‘Απαλλαγι
από τζλοσ ταξινόμθςθσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ οριςμζνων κατθγοριϊν ατόμων με
αναπθρία –Τροποποίθςθ του άρκρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του άρκρου 74 του ν.
4764/2020 (Αϋ256) «’Ενταξθ τυφλϊν με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 80% ςε ιςχφουςεσ
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απαλλακτικζσ διατάξεισ για αναπιρουσ-Τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.
1798/1988» - Ραροχι οδθγιϊν»,
11) αρικμ. Ε.2045/25-02-2021 (ΑΔΑ : 997946ΜΡ3Η-ΜΟΣ) εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ
«Διευκρινίςεισ για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ από τα τζλθ κυκλοφορίασ για τα πρόςωπα
που δικαιοφνται τθσ απαλλαγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αρ.72 του
ν.4758/2020(Αϋ242) και αρ. 74 ν. 4764/2020(Αϋ256)»,
12) αρικμ. Ε.2093/6-5-2021 (ΑΔΑ : 6Θ2Ο46ΜΡ3Η-ΘΒ) εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ
«Ρροκεςμία για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ οχθμάτων ΑμεΑ από τζλθ κυκλοφορίασ»,
13) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου
του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94), όπωσ ιςχφει,
14) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει και
15) αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

1.

Ζλεγχοσ τθσ
αίτθςθσ και των
δικαιολογθτικϊν,
κακϊσ και των
προχποκζςεων
για τθ χοριγθςθ
τθσ απαλλαγισ.

Ελζγχονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα
δικαιοφχου, κακϊσ και οι
προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ
απαλλαγισ (δθλαδι, θ
μθ κατοχι άλλου οχιματοσ, ςτο
οποίο να ζχει χορθγθκεί απαλλαγι
από τζλθ κυκλοφορίασ,
δικαίωμα απαλλαγισ που προκφπτει
από τθ βεβαίωςθ του Κζντρου
Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ ( ΚΕ.Ρ.Α.),
ςε ςυνδυαςμό με τα κυβικά του
οχιματοσ για το οποίο ηθτείται θ
απαλλαγι, πλιρθσ κυριότθτα του
οχιματοσ του αναπιρου, με
εξαίρεςθ των αναπιρων τζκνων
*άρκρο 29 του ν. 4538/2018 (Αϋ85)+.

2.

Ραραλαβι τθσ
αίτθςθσ –
δικαιολογθτικϊν.

Ρρωτοκολλείται παραλαμβάνεται
από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. θ αίτθςθ με
τθν οποία ηθτείται θ απαλλαγι από
τα τζλθ κυκλοφορίασ, λόγω
αναπθρίασ, μετά των απαιτοφμενων

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ
Δ.Ο.Υ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ
τθσ Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

- Ιδιοκτιτεσ
οχθμάτων ανάπθροι
πολίτεσ
(μόνο για ζνα
όχθμα
ιδιοκτθςίασ
τουσ).

Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ Φορο-

Προαπαιτοφμενο
(α) Βιμα
(τα)

Σίτλοσ Εγγράφου /Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

- Αίτθςθ φορολογουμζνου
- Γνωμάτευςθ Ριςτοποίθςθσ
Αναπθρίασ από Ρρωτοβάκμια
ι Δευτεροβάκμια Υγειονομικι
Επιτροπι των Κζντρων
Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
(ΚΕ.Ρ.Α).
- Υπεφκυνθ διλωςθ του
ν. 1599/1986 ότι ο
ενδιαφερόμενοσ δεν ζχει
προςφφγει ςτθ
Δευτεροβάκμια Υγειονομικι
Επιτροπι των ΚΕ.Ρ.Α.
- Ιατρικι βεβαίωςθ του
ΚΕ.Ρ.Α. αναφορικά με
αποτελζςματα εξζταςθσ
ατόμου με αναπθρία για τθ
χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από
τζλθ κυκλοφορίασ δυνάμει του
άρκρου 16 του
ν. 1798/1988).
- Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.
1599/1986 ότι δεν του ζχει
χορθγθκεί απαλλαγι από τζλθ
κυκλοφορίασ και για άλλο
αυτοκίνθτό του.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

20 λεπτά.

-

Ωσ άνω

-

-

-

15 λεπτά.

1

375

νόμιμων ςυνοδευτικϊν
δικαιολογθτικϊν.

λογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

3.

Ζκδοςθ
απόφαςθσ
χοριγθςθ
απαλλαγισ.

Εκδίδεται Απόφαςθ χοριγθςθσ
απαλλαγισ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ., όπου υποβλικθκε αρμοδίωσ
το αίτθμα.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-

4.

Καταχϊρθςθ τθσ
απαλλαγισ ςτο
Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα
Οχθμάτων
(Ρ.Σ.Ο.)

α) Καταχωρείται θ απαλλαγι ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οχθμάτων
(Ρ.Σ.Ο.) και
β) Αρχειοκετοφνται τα
δικαιολογθτικά.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα
Οχθμάτων
(Ρ.Σ.Ο.).

Ανάπθροι
πολίτεσ,
ιδιοκτιτεσ
οχθμάτων.

-

Απόφαςθ χοριγθςθσ
απαλλαγισ από τζλθ
κυκλοφορίασ, λόγω
αναπθρίασ.

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

-

φνολο
Χρόνου

30 λεπτά.

Από 15
λεπτά
ςε απλζσ
περιπτϊςεισ ζωσ
1 ϊρα.

1 και 2

1 ζωσ 3

≥80
λεπτά.
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5.10 Είςπραξθ του Σζλουσ Πλοίων Αναψυχισ και Ημερόπλοιων (ΣΕ.Π.Α.Η.) από τισ Δ.Ο.Τ. ςτισ περιπτϊςεισ αδυναμίασ ζκδοςθσ κωδικοφ από τθν εφαρμογι e-ΣΕ.Π.Α.Η.
(eTEPAI)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Είςπραξθ του Τζλουσ Ρλοίων Αναψυχισ και Θμερόπλοιων (ΤΕ.Ρ.Α.Θ.) από
τισ Δ.Ο.Υ. ςτισ περιπτϊςεισ αδυναμίασ ζκδοςθσ κωδικοφ από τθν
εφαρμογι e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI).

ΚΟΠΟ:

Θ διευκόλυνςθ των υπόχρεων ςε ΤΕ.Ρ.Α.Θ. προςϊπων για καταβολι του,
ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ θλεκτρονικοφ κωδικοφ
πλθρωμισ μζςω τθσ εφαρμογισ e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

H είςπραξθ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ. με χειρόγραφθ υποβολι τθσ φόρμασ
υπολογιςμοφ & πλθρωμισ ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (παράρτθμα Ι ΡΟΛ 1210/2018 K.Y.A.
– Βϋ5170).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στισ περιπτϊςεισ που για τεχνικοφσ λόγουσ που ανάγονται ςε υπαιτιότθτα
τθσ εφαρμογισ ι τθσ ΑΑΔΕ (όπωσ, ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ), οι υπόχρεοι,
εφόςον ζχουν ελλθνικό Α.Φ.Μ., προςζρχονται ςε οποιαδιποτε Δ.Ο.Υ.
(Τμιμα ι Γραφείο Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ), με προςυμπλθρωμζνα τα πεδία Α ζωσ Ε του εντφπου
του παραρτιματοσ Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018 Κ.Υ.Α., ςτο οποίο ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ αφοφ ελζγξει, βάςει των εγγράφων του πλοίου, ότι τα
πλθροφοριακά ςτοιχεία είναι ορκά, ςυμπλθρϊνει και υπολογίηει το
ΤΕ.Ρ.Α.Θ..
O υπόχρεοσ καταβάλλει το ΤΕ.Ρ.Α.Θ. ςτο Τμιμα ι ςτο Γραφείο Εςόδων με
διπλότυπο τφπου Α.
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ οφείλει να καταχωριςει αμζςωσ μζςα το
περιεχόμενο του εν λόγω εντφπου ςτθν εφαρμογι e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI),
με τθν ζνδειξθ «πλθρωμζνο».

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρο δζκατο τρίτο του ν. 4211/2013 ( Αϋ 256) “Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των εξαιρετικά επειγουςϊν και
απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ Ελλθνικά Αμυντικά Συςτιματα Α.Ε.»”,
2) ΡΟΛ 1210/07-11-2018 (Βϋ5170) κοινι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Κακοριςμόσ του τρόπου,
τθσ διαδικαςίασ και του χρόνου απόδοςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., τθσ διαδικαςίασ και των
αρχϊν ελζγχου καταβολισ του τφπου και του περιεχομζνου των πράξεων
βεβαίωςθσ τθσ οφειλισ από τθ μθ καταβολι του, του ςχετικοφ προςτίμου και των
οργάνων ζκδοςθσ αυτϊν, των οργάνων και τθσ διαδικαςίασ απαγόρευςθσ
απόπλου και άρςθσ αυτισ κακϊσ και του ποςοςτοφ μείωςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., των
ειδικϊν κριτθρίων για τθν παροχι τθσ και του τρόπου απόδειξθσ τουσ»,
3) ΡΟΛ 1214/23-11-2018 (Βϋ5263) κοινι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν και του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
«Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ 1210/07-11-2018 απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν
και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Κακοριςμόσ του τρόπου, τθσ
διαδικαςίασ και του χρόνου απόδοςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., τθσ διαδικαςίασ και των
αρχϊν ελζγχου καταβολισ του τφπου και του περιεχομζνου των πράξεων
βεβαίωςθσ τθσ οφειλισ από τθ μθ καταβολι του, του ςχετικοφ προςτίμου και των
οργάνων ζκδοςθσ αυτϊν, των οργάνων και τθσ διαδικαςίασ απαγόρευςθσ
απόπλου και άρςθσ αυτισ κακϊσ και του ποςοςτοφ μείωςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., των
ειδικϊν κριτθρίων για τθν παροχι τθσ και του τρόπου απόδειξθσ τουσ»,
4) αρικ. Α.1119/29-03-2019 (Β’ 1078) κοινι απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ
1210/07-11-2018 απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, «Κακοριςμόσ του τρόπου, τθσ διαδικαςίασ και του χρόνου
απόδοςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., τθσ διαδικαςίασ και των αρχϊν ελζγχου καταβολισ του
τφπου και του περιεχομζνου των πράξεων βεβαίωςθσ τθσ οφειλισ από τθ μθ
καταβολι του, του ςχετικοφ προςτίμου και των οργάνων ζκδοςθσ αυτϊν, των
οργάνων και τθσ διαδικαςίασ απαγόρευςθσ απόπλου και άρςθσ αυτισ κακϊσ και
του ποςοςτοφ μείωςθσ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., των ειδικϊν κριτθρίων για τθν παροχι τθσ
και του τρόπου απόδειξθσ τουσ»,
5) αρικ. Ε.2069/08-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ1646ΜΡ3Η-ΡΜΥ) εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Κοινοποίθςθ τθσ με αρικμό ΡΟΛ 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και παροχι διευκρινίςεων
και οδθγιϊν ωσ προσ τθν πλθρωμι του Τζλουσ Ρλοίων Αναψυχισ και
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ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Θ ςυχνότθτα εξαρτάται από τθν ομαλι λειτουργία τθσ εφαρμογισ και
όταν θ εφαρμογι λειτουργεί ικανοποιθτικά δεν υπάρχει μεγάλθ
ςυχνότθτα.

Θμερόπλοιων (ΤΕ.Ρ.Α.Θ.)»,
6) αρικμ. Ε.2066/26-03-2021 (ΑΔΑ : Ω5ΜΔ46ΜΡ3Η-ΗΧΡ) εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ
«Διευκρινίςεισ για λιψθ των εκπτϊςεων ΤΕ.Ρ.Α.Θ., λόγω εφάπαξ ετιςιασ
προκαταβολισ του και λόγω ετιςιασ παραμονισ πλοίου ςε λιμζνεσ τθσ Ελλθνικισ
Επικράτειασ»
7) Κεφάλαιο Α ϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
8) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει και
9) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε . «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι
Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

Ραραλαβι αιτιματοσ
χειρόγραφθσ φόρμασ
πλθρωμισ του
ΤΕ.Ρ.Α.Θ. από τον
φορολογοφμενο, που
διακζτει ελλθνικό
Α.Φ.Μ., ςε
οποιαδιποτε
Δ.Ο.Υ.

Ραραλαμβάνεται από τθ
Δ.Ο.Υ. το αίτθμα
χειρόγραφθσ φόρμασ
πλθρωμισ του ΤΕ.Ρ.Α.Θ.
του υποχρζου που
διακζτει Ελλθνικό Α.Φ.Μ.

Ζλεγχοσ από τον
υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ.
τθσ αδυναμίασ
ζκδοςθσ κωδικοφ,
μζςω τθσ εφαρμογισ
e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI) .

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ελζγχει τθν
αδυναμία ειςόδου ςτθν
εφαρμογι
e-ΤΕ.Ρ.Α.Θ.
(eTEPAI) ι επικοινωνεί
ςχετικά με τουσ τεχνικοφσ
ςτθ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

3.

Ζλεγχοσ τθσ ορκισ
ςυμπλιρωςθσ από
τον υπόχρεο
των πεδίων Α ζωσ Ε
του εντφπου του
παραρτιματοσ Ι τθσ
ΡΟΛ 1210/2018 (Β’
5170) κοινισ
απόφαςθσ Υπουργϊν
Οικονομικϊν και
Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ.

4.

Συμπλιρωςθ των
πεδίων ΣΤ και Η από
τθ Δ.Ο.Υ. και
υπολογιςμόσ του
ΤΕ.Ρ.Α.Θ.

Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
τθσ Δ.Ο.Υ. ελζγχει αν
ζχουν ςυμπλθρωκεί ορκά
τα πεδία ςτθν ζντυπθ
φόρμα, άλλωσ τα
διορκϊνει βάςει των
εγγράφων που
πιςτοποιοφν, τόςο το
πλοίο, όςο και τον
υπόχρεο, τα οποία
προςκομίηει ο υπόχρεοσ ι
το νόμιμα από αυτόν
εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο.
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
ςυμπλθρϊνει τα πεδία ΣΤ
και Η ςτθν ζντυπθ φόρμα,
ελζγχει και
υπολογίηει το οφειλόμενο

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα
ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ Δ/νςθσ
Μονάδεσ

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπο παραρτιματοσ
Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018
(Β’ 5170) κοινισ
απόφαςθσ Υπουργϊν
(Κ.Υ.Α.).

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)

5 λεπτά.

-

1
Γ.Δ.Θ.Λ.Ε.Δ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογοφμενουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

-

-

-

Υπόχρεοσ.

Μινυμα εφαρμογισ
ιςτοςελίδασ.

Ζντυπο παραρτιματοσ
Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018
Κ.Υ.Α. (Β’ 5170).

Ζντυπο παραρτιματοσ
Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018
Κ.Υ.Α. (Β’ 5170).

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5 λεπτά.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά ανά
ζντυπο.

1 και 2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά ανά
ζντυπο.

1 ζωσ 3
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5.

Ραραλαβι από το
Τμιμα ι από το
Γραφείο Εςόδων τθσ
ςυμπλθρωμζνθσ και
ελεγμζνθσ ζντυπθσ
φόρμασ για
καταβολι του
ΤΕ.Ρ.Α.Θ.

6.

Ραραλαβι του
αποδεικτικοφ
πλθρωμισ
(Διπλότυπο τφπου Αϋ
και ζντυπο
παραρτιματοσ Ι ΡΟΛ
1210/2018 Κ.Υ.Α. (Β’
5170).

7

Καταχϊριςθ από τον
αρμόδιο υπάλλθλο
των ςτοιχείων τθσ
ζντυπθσ φόρμασ
πλθρωμισ, με τθν
ζνδειξθ
«πλθρωμζνο», ςτθν
εφαρμογι
e- ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI).

ΤΕ.Ρ.Α.Θ., βάςει του
ολικοφ μικουσ του
ςκάφουσ, των μθνϊν
παραμονισ και των τυχόν
εκπτϊςεων.
Ραραλαμβάνεται θ
ςυμπλθρωμζνθ και
ελεγμζνθ ζντυπθ φόρμα ,
τθν οποία προςκομίηει ο
υπόχρεοσ,
ςυμπλθρϊνονται από τον
αρμόδιο υπάλλθλο τα
λοιπά απαιτοφμενα
ςτοιχεία και εκδίδεται
διπλότυπο τφπου Αϋ.
Ραραλαμβάνεται από τον
αρμόδιο υπάλλθλο
το αποδεικτικό πλθρωμισ
του ΤΕ.Ρ.Α.Θ., που
προςκομίηει ο υπόχρεοσ
και ςτθ ςυνζχεια
φυλάςςεται –
αρχειοκετείται, αρμοδίωσ,
αντίγραφο αυτοφ, μαηί με
αντίγραφο τθσ ζντυπθσ
φόρμασ πλθρωμισ.
Καταχωροφνται τα
ςτοιχεία του ελεγμζνου
από τον αρμόδιο
υπάλλθλο εντφπου
πλθρωμισ ςτθν εφαρμογι
e- ΤΕ.Ρ.Α.Θ. (eTEPAI) και
αρχειοκετείται το ζντυπο
πλθρωμισ.

Τμιμα ι Γραφείο
Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ
τθσ Δ.Ο.Υ.

Taxis

Υπόχρεοσ.

-

-

Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.

Τμιμα ι
Γραφείο
Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με
τουσ φορολογουμζνουσ τθσ
Δ.Ο.Υ.
Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ./
Υπόχρεοσ.

Ζντυπο παραρτιματοσ
Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018
Κ.Υ.Α. (Β’ 5170).

Διπλότυπο τφπου Αϋ
και ζντυπο
παραρτιματοσ Ι τθσ
ΡΟΛ 1210/2018 Κ.Υ.Α.
(Β’ 5170).

Ζντυπο παραρτιματοσ
Ι τθσ ΡΟΛ 1210/2018
Κ.Υ.Α. (Β’ 5170).

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

1 ζωσ 4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5 λεπτά.

1 ζωσ 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1 ζωσ 6

φνολο
Χρόνου

50 λεπτά.
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5.11 Καταχϊριςθ τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν του ν. 4256/2014 (Αϋ 92) ςτο «e-Μθτρϊο» πλοίων (μόνο κατά το μζροσ που αφορά ςτθ Δ.Ο.Τ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

Τελωνείο /Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Καταχϊριςθ τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν του ν. 4256/2014 (Αϋ 92) ςτο
«e-Μθτρϊο» πλοίων (μόνο κατά το μζροσ που αφορά ςτθ Δ.Ο.Υ.).

ΚΟΠΟ:

Θ καταγραφι των κάτωκι πλοίων ςε ενιαίο μθτρϊο:
α) Ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχισ υπό ελλθνικι ςθμαία,
β) Επαγγελματικά πλοία αναψυχισ ςθμαίασ άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι
ςθμαίασ κράτουσ εκτόσ τθσ Ε.Ε., τα οποία εκναυλϊνονται μεταξφ ελλθνικϊν
λιμζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν
.4256/2014 (Αϋ 92).
γ) Επαγγελματικά τουριςτικά θμερόπλοια.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Δθμιουργία μιασ δυναμικισ βάςθσ δεδομζνων, που κα εξυπθρετεί τισ φορολογικζσ
και τελωνειακζσ αρχζσ, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων των υποκειμζνων, τα οποία ζχουν ςτθν κατοχι τουσ πλοία/ςκάφθ
που καταχωροφνται ςτο e-Μθτρϊο Ρλοίων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ e - Μθτρϊο πλοίων, υπάλλθλοι Δ.Ο.Υ . - Τελωνείων,
εγκρίνουν τα οικονομικά ςτοιχεία κατά τθν εγγραφι, μεταβολι τθσ
πλοιοκτθςίασ/εφοπλιςμοφ ι άλλων ςτοιχείων αρμοδιότθτασ των ανωτζρω
υπθρεςιϊν, ενόσ πλοίου.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Στο e-Μθτρϊο ζχουν καταχωριςτεί κατά το ζτοσ 2019, περίπου, δϊδεκα χιλιάδεσ
πλοία (12.000), εκ των οποίων, περίπου, τα μιςά είναι ιδιωτικά.

`

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

Α.- ΝΟΜΟΘΕΙΑ – ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ/ΟΔΗΓΙΕ
1) Άρκρα 2 και 15 του ν. 4256/2014 ( Αϋ92) «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
2) ΡΟΛ 1209/12-11-2018 ( Βϋ5092) κοινι απόφαςθ (K.Y.A.) των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
«Κακοριςμόσ
διαδικαςίασ καταχϊριςθσ και μεταβολισ των ςτοιχείων από τα υπόχρεα
πρόςωπα για τθ λειτουργία του Μθτρϊου Τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν
ςκαφϊν του άρκρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά κζματα για τθν ανάπτυξθ
και εφαρμογι αυτοφ.»,
3 ) Ε.2094/03-06-2019 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Κοινοποίθςθ
διατάξεων του άρκρου 20 του ν. 4613/2019 (Αϋ 78), για τισ προκεςμίεσ
καταχϊριςθσ ςτο e-Μθτρϊο πλοίων και παροχι διευκρινίςεων για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 51 του ν. 4569/2018 ( Αϋ 179) και του
ν. 425/2014 ( Αϋ92), όπωσ ιςχφει»,
4) Ο Δ.Ε.Ε.Φ. Α 1113548 ΕΞ 2019/09-08-2019 οδθγία του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ,
με κζμα «Ραροχι οδθγιϊν και διευκρινίςεων αναφορικά με τισ ενζργειεσ των
υπθρεςιακϊν χρθςτϊν τθσ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Διοίκθςθσ για τθν
θλεκτρονικι εφαρμογι «e-Μθτρϊο Ρλοίων» του ν. 4256/2014 (Αϋ92) και
λοιπά κζματα.»,
5) Κεφάλαιο Α ϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/27-05-2016 (Αϋ94 ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
6) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
7) αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ»,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Β.- ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ:
1)
«Συχνζσ ερωτιςεισ- απαντιςεισ» (https://www.aade.gr/polites/mitrooploion)
2) «Οδθγίεσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ Μθτρϊο πλοίων τουριςτικϊν πλοίων και
μικρϊν ςκαφϊν για το ρόλο υπάλλθλοσ»
(https://elearning.aade.gr ι ςτο «Εκπαιδευτικό υλικό» ςτθν θλεκτρονικι
βιβλιοκικθ τθσ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ)
3) «Ρροςωρινι αποκικευςθ – Υπθρεςιακοί Χριςτεσ»
(https://elearning.aade.gr ι ςτο «Εκπαιδευτικό υλικό» ςτθν θλεκτρονικι
βιβλιοκικθ τθσ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ).
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

2.

Σίτλοσ Βιματοσ

Είςοδοσ ςτθν
εφαρμογι του eΜθτρϊου Ρλοίων

Διαχείριςθ
ειςερχόμενων
μθνυμάτων για πλοία
με κατάςταςθ
εγγραφισ
«Αποκθκευμζνθ από
τθν Τπθρεςία»

Περιγραφι

Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι του αρμόδιου
υπάλλθλου:
 Θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
«https://www.aade.gr/polites/mitrooploion»
 Επιλογι ρόλου υπάλλθλοσ
Σε θμεριςια βάςθ, ςτθν εφαρμογι του eΜθτρϊου Ρλοίων εξετάηεται εάν ζχουν λθφκεί
ςχετικά μθνφματα.
Τα μθνφματα αφοροφν ςε πλοία, τα οποία ζχουν
ελλθνικι ςθμαία και για τα οποία ο
φορολογοφμενοσ ζχει προβεί ςε αποκικευςθ
ςτθν εφαρμογι του e-Μθτρϊου Ρλοίων, ενϊ ο
υπθρεςιακόσ χριςτθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ - Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
(πρϊτοσ υπθρεςιακόσ χριςτθσ) ζχει προβεί ςε
ζλεγχο των ςτοιχείων των ενοτιτων 1 ζωσ 9 τθσ
εφαρμογισ και ςε αποκικευςθ τθσ ςχετικισ
εγγραφισ.
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτισ
εξισ ενζργειεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο:
1. Ρροβαίνει ςε αναηιτθςθ με βάςθ τισ
ειδοποιιςεισ.
2. Επιλζγει νζα μθ αναγνωςμζνα μθνφματα.
3. Επιλζγει τον «ID» για το πλοίο ςτο οποίο
αφορά το ςυγκεκριμζνο μινυμα.
4. Επιλζγει «Προβολι ειςερχομζνων
μθνυμάτων» (τα ειςερχόμενα μθνφματα μπορεί
να αφοροφν, τόςο ςτθν ειςαγωγι νζου πλοίου,
όςο και ςτθν μεταβολι ςτα πεδία τθσ
πλοιοκτθςίασ ι/και εφοπλιςμοφ ςυγκεκριμζνου
πλοίου - ςτο ςθμείο αυτό αναλφεται θ ειςαγωγι
νζου πλοίου).
5. Επαλθκεφει ότι ςτθν ενότθτα 5 αναγράφεται
ωσ αρμόδια Δ.Ο.Υ., θ Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία ο

Αρμόδια
Μονάδα

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ των
αποτελεςμάτων

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο

-

-

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο, που
ζχει δθλωκεί
ςτθν ενότθτα 5
τθσ εφαρμογισ
του e-Μθτρϊο
πλοίων από τον
υπόχρεο ι το
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Προαπαιτοφμενο
(α)
Βιμα(τα)

-

-

-

-

-

5 λεπτά.

-

Υπουργείο
Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.).

-

-

-

-

30
λεπτά.

1
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3.

Αποκικευςθ νζου
πλοίου από τθν ΑΑΔΕ.

υπάλλθλοσ ζχει οριςτεί ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ
χριςτθσ (εφόςον, δεν αναγράφεται βλζπε βιμα
6 τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ), κακϊσ και ότι
ςτθν περίπτωςθ επαγγελματικϊν πλοίων ζχει
δθλωκεί ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ.
6. Επιβεβαιϊνει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ
ενότθτασ 10 (Α, Β, Δ), επιλζγοντασ, αντίςτοιχα,
τα πεδία «Εγκρίνεται» και «Ελζγχκθκε» (ΡΟΛ
1209/2018, Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019/09-082019).
Στθν περίπτωςθ εφοπλιςμοφ επιβεβαιϊνονται τα
ςτοιχεία, τόςο του πλοιοκτιτθ, όςο και του
εφοπλιςτι.
7. Επιλζγει το πεδίο «Αποκικευςθ εγγραφισ
ςτο Μθτρϊο».
Ρρόκειται για πλοία τα οποία ζχουν ξζνθ ςθμαία
και για τα οποία ο φορολογοφμενοσ ζχει προβεί
ςε αποκικευςθ ςτθν εφαρμογι του e-Μθτρϊου
Ρλοίων (κατάςταςθ πλοίου: «Αποκθκευμζνθ από
το Χριςτθ»), και ο πρϊτοσ υπθρεςιακόσ χριςτθσ
είναι ο υπάλλθλοσ τθσ ΑΑΔΕ (εκ του λόγου αυτοφ
δεν υπάρχουν για το ςυγκεκριμζνο πλοίο
ειςερχόμενα μθνφματα).
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτισ
εξισ ενζργειεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο,
κατόπιν ζντυπθσ αίτθςθσ που υποβάλλει ο
φορολογοφμενοσ για τθν εγγραφι του ςτο eΜθτρϊο Ρλοίων :
1. Επιλζγει το πεδίο «ΑΝΑΖΗΣΗΕΙ ΣΟ
ΜΗΣΡΩΟ»
2. Συμπλθρϊνει κάποιο από τα κριτιρια
αναηιτθςθσ, προκειμζνου να ανακτιςει το
ςυγκεκριμζνο πλοίο.
3. Επιλζγει τον «ID» του ςυγκεκριμζνου πλοίου.
4. Επαλθκεφει ότι ςτθν ενότθτα 5 αναγράφεται
ωσ αρμόδια Δ.Ο.Υ., θ Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία ο
υπάλλθλοσ ζχει οριςτεί ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ
χριςτθσ (εφόςον, δεν αναγράφεται βλζπε βιμα 6
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ), κακϊσ και ότι ςτθν
περίπτωςθ των επαγγελματικϊν πλοίων ζχει
δθλωκεί αντίςτοιχοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ.
5. Επιβεβαιϊνει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ
ενότθτασ 10 (Α, Β, Δ), επιλζγοντασ , αντίςτοιχα τα
πεδία «Εγκρίνεται» και «Ελζγχκθκε» (ΡΟΛ
1209/20118 - Βϋ5092,

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο που
ζχει δθλωκεί
ςτθν ενότθτα 5
τθσ εφαρμογισ
e-Μθτρϊο
πλοίων από
τον υπόχρεο.

-

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.

«ΕΝΤΥΡΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ»
(Ραράρτθμα ΙΙ
τθσ ΡΟΛ
1209/2018
Κ.Υ.Α. Βϋ5092).

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

30 λεπτά.

1
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4.

Διαχείριςθ
μθνυμάτων,
με τθν ζνδειξθ ςτθν
κατάςταςθ του πλοίου
«Επικαιροποιθμζνθ
μετά τθν επικφρωςθ»

Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019/09-08/2019). Στθν
περίπτωςθ εφοπλιςμοφ επιβεβαιϊνονται τα
ςτοιχεία, τόςο του πλοιοκτιτθ, όςο και του
εφοπλιςτι.
6. Επιλζγει το πεδίο «Αποκικευςθ εγγραφισ
ςτο Μθτρώο».
7. Αποςτζλλει μινυμα μζςω του πεδίου
«Ειςαγωγι Μθνφματοσ» ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.,
ενθμερϊνοντάσ το για τθ ειςαγωγι του νζου
πλοίου (μετά τθ ςυμπλιρωςθ του κειμζνου του
μθνφματοσ απαιτείται για τθν αποςτολι θ επιλογι
του πεδίου «Αποκικευςθ εγγραφισ ςτο
Μθτρϊο»).
Σε θμεριςια βάςθ, ςτθν εφαρμογι του eΜθτρϊου Ρλοίων εξετάηεται εάν ζχουν λθφκεί
ςχετικά μθνφματα.
Τα μθνφματα αφοροφν ςε πλοία για τα οποία ζχει
πραγματοποιθκεί θ οριςτικι εγγραφι τουσ ςτο eΜθτρϊο Ρλοίων και πραγματοποιείται μεταβολι
των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων αρμοδιότθτασ
τθσ ΑΑΔΕ, κατόπιν αίτθςθσ που υποβάλλεται από
τον φορολογοφμενο ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ..
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτισ
εξισ ενζργειεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο:
1. Ρροβαίνει ςε αναηιτθςθ με βάςθ τισ
ειδοποιιςεισ.
2. Επιλζγει νζα μθ αναγνωςμζνα μθνφματα.
3. Επιλζγει τον «ID» για το πλοίο, που αφορά
ςτο ςυγκεκριμζνο μινυμα.
4. Επιλζγει «Ρροβολι ειςερχομζνων
μθνυμάτων» (τα ειςερχόμενα μθνφματα μπορεί
να αφοροφν, τόςο ςτθν ειςαγωγι νζου πλοίου,
όςο και ςτθν μεταβολι ςτα πεδία τθσ
πλοιοκτθςίασ ι/και εφοπλιςμοφ ςυγκεκριμζνου
πλοίου – ςτο ςθμείο αυτό αναλφεται θ
μεταβολι).
5. Επαλθκεφει ότι ςτθν ενότθτα 5 αναγράφεται
ωσ αρμόδια Δ.Ο.Υ., θ Δ.Ο.Υ. ςτθν οποία ο
υπάλλθλοσ ζχει οριςτεί ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ
χριςτθσ (εφόςον, δεν αναγράφεται βλζπε βιμα 6
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ), κακϊσ και ότι ςτθν
περίπτωςθ επαγγελματικϊν πλοίων ζχει δθλωκεί
αντίςτοιχοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ.
6. Επιβεβαιϊνει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ
ενότθτασ 10 (Α, Β, Δ), επιλζγοντασ, αντίςτοιχα, τα

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο, που
ζχει δθλωκεί
ςτθν ενότθτα 5
τθσ εφαρμογισ
e-Μθτρϊο
πλοίων από
τον υπόχρεο.

-

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.

α) Για τα υπό
ελλθνικι
ςθμαία πλοία
δεν απαιτείται
θ υποβολι
αίτθςθσ ςτθν
ΑΑΔΕ
β) Για τα υπό
ξζνθ ςθμαία
πλοία
απαιτείται θ
υποβολι του
«ΕΝΤΥΡΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ»
(Ραράρτθμα ΙΙ
τθσ ΡΟΛ
1209/2018
Κ.Υ.Α.).

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

30 λεπτά.

1
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5.

Μεταβολι των
οικονομικϊν
ςτοιχείων, είτε κατόπιν
αίτθςθσ του
φορολογουμζνου, είτε
αυτοδίκαια από τθν
αρμόδια Υπθρεςία

6.

Ενθμζρωςθ ςε
περίπτωςθ
λανκαςμζνθσ
καταχϊριςθσ τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείου ςτθν
ενότθτα 5 τθσ

πεδία «Εγκρίνεται» και «Ελζγχκθκε» (ΡΟΛ
1209/2018, Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019/09-082018). Στθν περίπτωςθ εφοπλιςμοφ
επιβεβαιϊνονται τα ςτοιχεία, τόςο του
πλοιοκτιτθ, όςο και του εφοπλιςτι.
7. Επιλζγει το πεδίο «Αποκικευςθ εγγραφισ
ςτο Μθτρϊο».
Ρρόκειται για πλοία, ςτα οποία ζχει
πραγματοποιθκεί θ οριςτικι εγγραφι τουσ ςτο eΜθτρϊο Ρλοίων και πραγματοποιείται θ
μεταβολι των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων
αρμοδιότθτασ τθσ ΑΑΔΕ, κατόπιν αίτθςθσ του
φορολογουμζνου ςτθν ΑΑΔΕ ι αυτοδίκαια από
τθν αρμόδια υπθρεςία με οίκοκεν ενζργειεσ
(χωρίσ τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ από τον
φορολογοφμενο).
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτισ
εξισ ενζργειεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο:
1. Επιλζγει το πεδίο «ΑΝΑΖΗΣΗΕΙ ΣΟ
ΜΗΣΡΩΟ»
2. Συμπλθρϊνει κάποιο από τα κριτιρια
αναηιτθςθσ, προκειμζνου να ανακτιςει το
ςυγκεκριμζνο πλοίο.
3. Επιλζγει τον «ID» του ςυγκεκριμζνου πλοίου.
4. Επαλθκεφει ότι ςτθν ενότθτα 5 αναγράφεται
ωσ αρμόδια Δ.Ο.Υ., θ Δ.Ο.Υ. , ςτθν οποία ο
υπάλλθλοσ ζχει οριςτεί ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ
χριςτθσ
5. Επιβεβαιϊνει ι μεταβάλει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ ενότθτασ 10 (Α, Β, Δ), επιλζγοντασ,
αντίςτοιχα, τα πεδία «Εγκρίνεται» και
«Ελζγχκθκε» (ΡΟΛ 1209/2018, Ο ΔΕΕΦ Α 1113548
ΕΞ 2019/09-08-2018). Στθν περίπτωςθ
εφοπλιςμοφ επιβεβαιϊνονται ι μεταβάλλονται τα
ςτοιχεία, τόςο του πλοιοκτιτθ, όςο και του
εφοπλιςτι.
6. Επιλζγει το πεδίο «Αποκικευςθ εγγραφισ
ςτο Μθτρϊο».
α) Πλοίο με ελλθνικι ςθμαία:
Αποςτζλλεται μινυμα ςτο Υ.ΝΑ.
Ν.Ρ., μζςω τθσ εφαρμογισ του
e - Μθτρϊου πλοίων, επιλζγοντασ το πεδίο
«ειςαγωγι μθνφματοσ» για τθ διόρκωςθ ςτθν
ενότθτα 5 αυτισ.
β) Πλοίο με ξζνθ ςθμαία: Ενθμερϊνεται ο

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο, που
ζχει δθλωκεί
ςτθν ενότθτα 5
τθσ εφαρμογισ
e-Μθτρϊο
πλοίων από
τον υπόχρεο.

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο

-

-

Φορολογοφμενοσ.

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
ι
φορολογοφμενοσ,
κατά περίπτωςθ.

-

-

-

-

-

-

30 λεπτά.

1

-

Ναι (μινυμα,
μζςω τθσ
εφαρμογισ,
εφόςον
απευκφνεται
ςτο
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.).

10 λεπτά.

2ι3ι4
ι5
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εφαρμογισ του eΜθτρϊου Ρλοίων.

7.

Ζλεγχοσ των
καταχωριςμζνων
οικονομικϊν ςτοιχείων
ςτο e-Μθτρϊο Ρλοίων,
ςε μεταγενζςτερο
χρόνο (από τθν
εγγραφι του πλοίου).

8.

Οριςτικι καταχϊριςθ
του πλοίου ςτο e Μθτρϊο πλοίων.

φορολογοφμενοσ (πλοιοκτιτθσ, εφοπλιςτισ ι
ιδιοκτιτθσ) ότι κα πρζπει να προβεί ςε ςχετικι
διόρκωςθ και νζα καταχϊρθςθ ςτθν εφαρμογι
του e-Μθτρϊου Ρλοίων.
Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται για τα
νθολογθμζνα ι εγγεγραμμζνα ςτα Βιβλία
Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, ζωσ και τθν
15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχισ ι
επαγγελματικά πλοία αναψυχισ ι τουριςτικά
θμερόπλοια υπό ελλθνικι ςθμαία.
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ - υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι
του Τελωνείου, κατά τθν καταχϊριςθ των
ςτοιχείων των ανωτζρω πλοίων ςτο e-Μθτρϊο
Ρλοίων, είτε ελζγχει αμζςωσ τα οικονομικά
ςτοιχεία, είτε προβαίνει ςε ζγκριςθ αυτϊν,
προκειμζνου να γίνει ο ζλεγχόσ τουσ ςε
μεταγενζςτερο χρόνο,
(περ. δϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ
1209/2018, ςθμείο Α.4 τθσ ΔΕΕΦ Α1113548 ΕΞ
2019/09-08-2018). Ειδικά, για τα ωσ άνω ιδιωτικά
πλοία δεν υφίςταται υποχρζωςθ ελζγχου.
Πταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία από όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ και καταβλθκεί και το
ςχετικό παράβολο μεταβάλλεται θ κατάςταςθ του
πλοίου ςτο e-Μθτρϊο Ρλοίων ςε «Επικυρωμζνθ».
Ο υπθρεςιακόσ χριςτθσ τθσ Δ.Ο.Υ. προβαίνει ςτισ
εξισ ενζργειεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πλοίο:
1. Επιλζγει το πεδίο «ΑΝΑΖΗΣΗΕΙ ΣΤΟ
ΜΗΣΡΩΟ»
2. Συμπλθρϊνει κάποιο από τα κριτιρια
αναηιτθςθσ, προκειμζνου να ανακτιςει το
ςυγκεκριμζνο πλοίο.
3. Επιλζγει τον «ID» του ςυγκεκριμζνου πλοίου.
4. Επιβεβαιϊνει τθ μεταβολι τθσ κατάςταςθσ
τθσ εγγραφισ ςε «Επικυρωμζνθ» και δφναται να
εκτυπϊςει τθν εικόνα τθσ εγγραφισ του μθτρϊου
τουριςτικοφ πλοίου (αρχείο pdf), προκειμζνου για
τθν αρχειοκζτθςι τθσ.

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο, που
ζχει δθλωκεί
ςτθν ενότθτα 5
τθσ εφαρμογισ
e-Μθτρϊο
πλοίων από
τον υπόχρεο.

Δ.Ο.Υ. ι
Τελωνείο.

-

Ρροϊςτάμενοσ τθσ
αρμόδιασ
υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.
ι Τελωνείου).

-

-

-

-

1 ϊρα.

1, 2

-

-

-

-

-

-

5 λεπτά.

1,2 ι 3 ι
4 ι 5.

φνολο
Χρόνου

30– 60 λεπτά, κατά
μζςο όρο.
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5.12 Παραλαβι και διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων που άπτονται τθσ φορολογίασ Χαρτοςιμου*

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Ραραλαβι και διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων που άπτονται τθσ
φορολογίασ Χαρτοςιμου*.

ΚΟΠΟ:

Θ φορολογικι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, ςε τζλοσ
χαρτοςιμου, προςϊπων και θ διευκόλυνςθ αυτϊν για τθν
καταβολι του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Θ εφαρμογι ομοιόμορφθσ διαδικαςίασ για τθν παραλαβι και
διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων που άπτονται τθσ φορολογίασ
Χαρτοςιμου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραραλαβι του ςχετικοφ εγγράφου υποχρζωςθσ χαρτοςιμου ι
τθσ εγγραφισ από τθν οποία προκφπτει θ υποχρζωςθ αυτι, όπου
προβλζπεται από τον κϊδικα τελϊν χαρτοςιμου Καταχϊρθςθ
ςτο ςχετικό υποςφςτθμα, υπολογιςμόσ και βεβαίωςθ του
αναλογοφντοσ φόρου χαρτοςιμου.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά, με αρικμό ςυχνότθτασ ανάλογα το μζγεκοσ
ςυναλλαγϊν τθσ Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Άρκρα: 13 παρ 1α, δ, ε, ςτ, 15 παρ. 1α ε, 5γ, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 23, 15ε παρ. 7 και
29 του ν. 4755/1931 (Αϋ 239) «Ρερί τελϊν χαρτοςιμου», όπωσ ιςχφει,
2) άρκρο 8 του ν. 2366/1953 (Αϋ83) «Ρερί καταργιςεωσ φορολογικϊν απαλλαγϊν και
εξαιρζςεων»,
3) άρκρο 11 παρ. 1, εδάφιο Γ του ν.4169/1961 (Αϋ 81) «Ρερί Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων
(ΟΓΑ)»,
4) άρκρο 6 παρ. 1 του Ν.Δ. 4435/1964 (Αϋ 217) «Ρερί ρυκμίςεωσ κεμάτων προκυψάντων μεταξφ
Ο.Γ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.»,
5) άρκρο 1 παρ. α του Α.Ν.219/1967 (Αϋ 230) «Ρερί ρυκμίςεωσ κεμάτων τινϊν του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων»,
6) άρκρο 3 παρ. 3.του Α.Ν. 470/1968 (Αϋ 158) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των
διατάξεων του Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου»,
7) θ από 21-12-2001 πράξθ νομοκετικοφ περιεχομζνου (Αϋ 288) «Αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων
ςε υποκζςεισ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, φορολογικζσ και τελωνειακζσ ρυκμίςεισ», θ
οποία κυρϊκθκε με τον ν. 2990/2002 (Αϋ30) «Κφρωςθ τθσ από 21 Δεκεμβρίου 2001 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων ςε υποκζςεισ αναγκαςτικϊν
απαλλοτριϊςεων, φορολογικζσ και τελωνειακζσ ρυκμίςεισ",
8) ΡΟΛ. 1186/1989 «Κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
1085832/3312/0014/26-07-1989, που αφορά ςτον τρόπο και ςτο χρόνο απόδοςθσ του τζλουσ
χαρτοςιμου, που οφείλεται ςτισ αμοιβζσ τρίτων»,
9) ΡΟΛ. 1060/21-03-1990 «Αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ Δ.Ο.Υ. για τθ χαρτοςιμανςθ των εγγράφων
γενικά»,
10) ΡΟΛ. 1004/07-01-1998 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ του Υπουργείου Οικονομικϊν
«Τζλθ χαρτοςιμου κατά τθν εξόφλθςθ των πρόςκετων φόρων και προςτίμων, που
επιβάλλονται με τισ διατάξεισ του ν. 2523/1997»
11) ΡΟΛ. 1029/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΞΘ-89Δ) του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Χρόνοσ απόδοςθσ οφειλομζνων τελϊν χαρτοςιμου ςε ειδικζσ
περιπτϊςεισ κακϊσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ δακοκτονίασ»,
12) ΡΟΛ. 1125/2015 (ΑΔΑ: 608ΘΘ-ΧΤΦ) τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν «Τζλθ χαρτοςιμου κατά τθν εξόφλθςθ των πρόςκετων φόρων και
προςτίμων»,
13) ΡΟΛ. 1035/2017 (ΑΔΑ: 7Σ4ΦΘ-ΡΙΓ) του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Χρόνοσ απόδοςθσ οφειλόμενων
τελϊν χαρτοςιμου επί δανείων κινοφμενων ωσ τρεχοφμενων δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν»,
14) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν.
4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει και
15) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

Σίτλοσ Βιματοσ

Περιγραφι

1.

Ραραλαβι
διλωςθσ προσ
χαρτοςιμανςθ.

Ραραλαμβάνεται θ διλωςθ προσ
χαρτοςιμανςθ και ελζγχεται ωσ
προσ τα τυπικά ςτοιχεία αυτισ
(Α.Φ.Μ. υπόχρεων, ποςά που
αναφζρονται ςτθ διλωςθ κλπ.).

2.

Υπολογιςμόσ τθσ
οφειλισ και
καταχϊρθςθδιεκπεραίωςθ τθσ
διλωςθσ προσ
χαρτοςιμανςθ.

Υπολογίηεται το ποςό οφειλισ
προσ βεβαίωςθ, καταχωρείται ςτο
ςφςτθμα Taxis - υποςφςτθμα
άλλων φόρων θ διλωςθ προσ
χαρτοςιμανςθ, λαμβάνεται
μοναδικόσ αρικμόσ καταχϊρθςθσ
αυτισ και εκδίδεται ταυτότθτα
οφειλισ.

3.

Ζκδοςθ
αντιγράφου
διλωςθσ.

Εκδίδεται αντίγραφο τθσ διλωςθσ,
ςφραγίηεται, υπογράφεται και
δίδεται ςτον φορολογοφμενο.

Αρμόδια Μονάδα

Τμιμα Ελζγχων (Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξθσ)
(για τισ περιπτϊςεισ δθλϊςεων
χαρτοςιμανςθσ επί αποδείξεων
οικονομικϊν ενιςχφςεων,
ςυνδρομϊν, ειςφορϊν,
επιχορ/ςεων-επιδ/ςεων από
Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΡΔΔ, λοιπϊν
επιχορθγιςεων – επιδοτιςεων και
τιμολογίων).
Τμιμα ι Γραφείο Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
(Δ.Ο.Υ. Αϋ - Βϋ και Βϋ Τάξθσ)
(για όλεσ τισ περιπτϊςεισ διλωςθσ
χαρτοςιμανςθσ).
Τμιμα Ελζγχων (Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξθσ)
(για τισ περιπτϊςεισ δθλϊςεων
χαρτοςιμανςθσ επί αποδείξεων
οικονομικϊν ενιςχφςεων,
ςυνδρομϊν, ειςφορϊν,
επιχορ/ςεων-επιδ/ςεων από
Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΡΔΔ, λοιπϊν
επιχορθγιςεων – επιδοτιςεων και
τιμολογίων.
Τμιμα ι Γραφείο Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
(Δ.Ο.Υ. Αϋ - Βϋ και Βϋ Τάξθσ)
(για όλεσ τισ περιπτϊςεισ διλωςθσ
χαρτοςιμανςθσ).
Τμιμα Ελζγχων (Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξθσ)
(για τισ περιπτϊςεισ δθλϊςεων
χαρτοςιμανςθσ επί αποδείξεων
οικονομικϊν ενιςχφςεων,
ςυνδρομϊν, ειςφορϊν,

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

-

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ
ΑΤΣΩΝ
Σίτλοσ
Εγγράφου
/Αρχείου

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

-

Γενικι
Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
(Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ.)
Taxis.

-

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

1

-

Ο
φορολογοφμενοσ.

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10 λεπτά.

2

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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επιχορ/ςεων-επιδ/ςεων από
Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΡΔΔ, λοιπϊν
επιχορθγιςεων – επιδοτιςεων και
τιμολογίων.
Τμιμα ι Γραφείο Συμμόρφωςθσ
και Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Υ.
(Δ.Ο.Υ. Αϋ - Βϋ και Βϋ Τάξθσ)
(για όλεσ τισ περιπτϊςεισ διλωςθσ
χαρτοςιμανςθσ).
φνολο
Χρόνου

30 λεπτά.

*Αφορά ςτισ δθλϊςεισ χαρτοςιμανςθσ:
Δανείων Συμβάςεων ςτθν θμεδαπι, Δανείων-Συμβάςεων ςτθν αλλοδαπι, Δανείων-Κινοφμενων ωσ Τρεχοφμενων Δοςολθπτικϊν Λογαριαςμϊν, Εγγραφισ ςτα βιβλία περί κατακζςεων ι αναλιψεων, Δανείων-Ρροκαταβολισ μιςκϊν
εργαηομζνων (ωσ δάνεια), Λοιπϊν δανείων, Συμβάςεων-Σφςταςθ εταιρίασ μθ κερδοςκ. Χαρακτιρα, Συμβάςεων-Αφξθςθ κεφαλαίου εταιρ. μθ κερδοςκ.χαρακτιρα, Συμβάςεων-Συμβιβαςμόσ, Συμβάςεων-Εκχϊρθςθ απαίτθςθσ,
Συμβάςεων-Χρθςιδάνειο, Συμβάςεων-Αναγνϊριςθ χρζουσ, Συμβάςεων-Αναδοχι χρζουσ, Συμβάςεων-Άφεςθ χρζουσ, Συμβάςεων-Επιςτροφι αρραβϊνα λόγω ακφρωςθσ προςυμφϊνου, Συμβάςεων-Μίςκωςθ ακινιτου, Μεταβιβ.Κινθτϊν αγακ. από μθ υποκ. ςε ΦΡΑ (χωρίσ τιμολόγιο), Μεταβιβ.-Ρλωτϊν μζςων, πλοίων κλπ, Μεταβιβ.-Επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, κλάδου ι μζρουσ αυτισ, Τόκων Συμβατικϊν (χωρίσ ζκδοςθ τιμολογίου), Τόκων υπερθμερίασ (χωρίσ
ζκδοςθ τιμολογίου), Αποηθμιϊς.-Λόγω πρόωρθσ λφςθσ μίςκωςθσ, Αποηθμιϊς.-Αποηθμιϊς. που καταβάλλονται από το Δθμόςιο, Αποηθμιϊς.-Λοιπϊν αποηθμιϊςεων (χωρίσ ζκδοςθ τιμολογίου), Αμοιβϊν-Τρίτων (χωρίσ παρακράτθςθ
Φ.Ε.), Αμοιβϊν-Μθ τακτζσ αμοιβζσ μελϊν ΔΣ, διαχ.ΕΡΕ, υπερωρ.εργ. κλπ, Αςφαλ.ςυν/γϊν-Υπεραπόδοςθσ μακθματικοφ αποκζματοσ, Αςφαλ. ςυν/γϊν - Δανείων επί αςφαλιςτθρίων ηωισ, Αςφαλ.ςυν/γϊν-Λοιπϊν ςυναλλαγϊν αςφαλ.
Εταιρειϊν, Αςφαλ.ςυν/γϊν-Αςφάλιςτρα οδικισ βοικ. από μθ αςφαλιςτ. εταιρ., Αποδ.-Οικ. Ενιςχ.: Συνδρομϊν – ειςφορϊν, Αποδ.-Οικ. Ενιςχ.: Επιχορ/ςεων-επιδ/ςεων από Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΡΔΔ, Αποδ.-Οικ. Ενιςχ.: Λοιπϊν
επιχορθγιςεων – επιδοτιςεων, Τιμολογίων-Αγοράσ κινθτϊν αγακϊν από μθ υποκείμ. ςε ΦΡΑ, Τιμολογίων-Αποηθμιϊς. που καταβάλλονται από το Δθμόςιο, Τιμολογίων-Λοιπϊν αποηθμιϊςεων, Τιμολογίων-Συμβατικϊν τόκων,
Τιμολογίων-Τόκων υπερθμερίασ, Τιμολ.-Μεταβιβ. επιχείρθς. ωσ ςυνόλου, κλάδου ι μζρουσ αυτισ, Τιμολογίων- Λοιπά Τιμολόγια.
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5.13 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ μθ οφειλισ τελϊν κυκλοφορίασ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.).

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Χοριγθςθ βεβαίωςθσ μθ οφειλισ τελϊν κυκλοφορίασ.

ΚΟΠΟ:

Εφαρμογι ομοιόμορφθσ διαδικαςίασ από τισ Δ.Ο.Υ., για τθν ζκδοςθ
βεβαίωςθσ περί μθ οφειλισ τελϊν κυκλοφορίασ, για μεταβίβαςθ
αυτοκινιτου οχιματοσ ι διαγραφισ του λόγω εξαγωγισ /αποςτολισ ςε
άλλθ χϊρα κατά τον ν.4254/2014, ςτισ περιπτϊςεισ αδυναμίασ
(κωλφματοσ) χοριγθςθσ θλεκτρονικισ βεβαίωςθσ μζςω TAXISnet.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ:

Αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων αδυναμίασ ζκδοςθσ θλεκτρονικισ
βεβαίωςθσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραραλαβι αίτθςθσ, διενζργεια ελζγχου ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Οχθμάτων (Ρ.Σ.Ο) και ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ περί μθ οφειλισ τελϊν
κυκλοφορίασ για το τρζχον και προθγοφμενα ζτθ, ςτισ περιπτϊςεισ
αδυναμίασ χοριγθςθσ τθσ θλεκτρονικά, για τθ μεταβίβαςθ οχιματοσ ι
τθν διαγραφι του λόγω εξαγωγισ/επαναταξινόμθςθσ ςε άλλθ χϊρα.

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Κακθμερινά, ανάλογα με το μζγεκοσ ςυναλλαγϊν τθσ Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ

1) Ρερ. 7α τθσ Υποπαραγράφου Ε.7 τθσ παραγράφου Ε του άρκρου Ρρϊτου του
Ν. 4093/2012 (Αϋ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013-2016 – Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και
του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016»,
2) αρικ. ΔΤΕΦ Βϋ1078365 ΕΞ 2014/20-5-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τελϊν και
Ειδικϊν Φορολογιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν
« Κακοριςμόσ του εντφπου περί μθ οφειλισ
τελϊν κυκλοφορίασ»
3) αρικμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 Κ.Υ.Α. (Βϋ2118) κοινι Υπουργικι
απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) τθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Υπουργοφ Υποδομϊν
και Μεταφορϊν «Διαγραφι αυτοκινιτων από το on-line μθχανογραφικό
ςφςτθμα ζκδοςθσ αδειϊν κυκλοφορίασ (μθτρϊο αδειϊν κυκλοφορίασ)
αυτοκίνθτων οχθμάτων του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν λόγω
εξαγωγισ/αποςτολισ ςε άλλθ χϊρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85)»,
4) αρικ. Ε 2159/9-8-2019 (ΑΔΑ:7Μ5046ΜΡ3Η-ΤΣ2) «Κοινοποίθςθ τθσ. Κ.Υ.Α. υπϋ
αρικμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 (Βϋ2118) «Διαγραφι αυτοκινιτων από
το on-line μθχανογραφικό ςφςτθμα ζκδοςθσ αδειϊν κυκλοφορίασ (μθτρϊο
αδειϊν κυκλοφορίασ) αυτοκίνθτων οχθμάτων του Υπουργείου Υποδομϊν και
Μεταφορϊν λόγω εξαγωγισ/αποςτολισ ςε άλλθ χϊρα κατά τον ν. 4254/2014
(Α' 85)»,
5) αρικ. Ε 2034/19-3-2020 (ΑΔΑ:6Σ6046ΜΡ3Η-ΛΒΨ) ζγγραφο του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ «Θλεκτρονικι χοριγθςθ βεβαίωςθσ περί μθ οφειλισ τελϊν
κυκλοφορίασ μζςω TAXISnet»,
6) Κεφάλαιο Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ
Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ιςχφει,
7) αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Βϋ 4738) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Α/Α

1.

Σίτλοσ Βιματοσ

Ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ
χοριγθςθσ
βεβαίωςθσ περί μθ
οφειλισ τελϊν
κυκλοφορίασ.

Περιγραφι

Ελζγχεται θ πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ
ωσ προσ τα ςτοιχεία οχιματοσ και
ιδιοκτιτθ, κακϊσ και θ
εξουςιοδότθςθ ςε περίπτωςθ μθ
ταυτοπροςωπίασ.

2.

Ραραλαβι τθσ
αίτθςθσ.

Ραραλαμβάνεται θ αίτθςθ για
διεκπεραίωςθ κατόπιν τθσ
πρωτοκόλλθςισ τθσ, μετά των
ςτοιχείων κυκλοφορίασ του οχιματοσ
και του Α.Φ.Μ. ιδιοκτιτθ.

3.

Ζλεγχοσ αιτιματοσ
για βεβαίωςθ μθ
οφειλισ τελϊν
κυκλοφορίασ ςτο
Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα Οχθμάτων
(Ρ.Σ.Ο).

Ελζγχεται ςτο Ρ.Σ.Ο. το όχθμα και θ
απεικόνιςθ των πλθρωμϊν των
τελϊν κυκλοφορίασ για τα ζτθ
ιδιοκτθςίασ του, με βάςθ τα ςτοιχεία
κυκλοφορίασ του και των τυχόν
δικαιολογθτικϊν.

Αρμόδια Μονάδα

Δ.Ο.Υ.
Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Διοικθτικισ &
Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ
Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.
Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Εμπλεκόμενεσ
Εξωτερικζσ τθσ
Αρμόδιασ
Δ/νςθσ
Μονάδεσ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΡΧΕΙΑ κ.λπ. ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΑΤΣΩΝ

Ζντυπθ

Ηλεκτρονικι

Συποποιθμζνο

υνικθσ
Χρόνοσ
Διεκπεραίωςθσ

Δ.Ο.Υ.

Αίτθςθ ι
εξουςιοδότθςθ
ςτθν περίπτωςθ
που ο αιτϊν δεν
είναι ο
ιδιοκτιτθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

-

-

-

Αίτθςθ ι
εξουςιοδότθςθ
ςτθν περίπτωςθ
που ο αιτϊν δεν
είναι ο
ιδιοκτιτθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

1

-

-

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

2

-

Παραλιπτεσ
των αποτελεςμάτων

Σίτλοσ Εγγράφου
/Αρχείου

Προαπαιτοφμενο(α)
Βιμα(τα)
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Εκδίδεται θ βεβαίωςθ, εκτυπϊνεται
¨printscreen¨ εισ διπλοφν και δίδεται
το ζνα αντίγραφο με κεϊρθςθ
ςτρογγυλισ ςφραγίδασ ςτον
αιτοφντα, για μεταβίβαςθ, ενϊ το
δεφτερο επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ
για το αρχείο τθσ Υπθρεςίασ.

4.

Ζκδοςθ τθσ
βεβαίωςθσ.

Στθν περίπτωςθ που ιδιοκτιτθσ είναι
ανάπθροσ και εμφανίηονται μθδενικά
τζλθ κυκλοφορίασ, αναγράφεται ςτο
ζντυπο printscreen «μθδενικά Τ.Κ. απαλλαγι λόγω αναπθρίασ».

Δ.Ο.Υ. Τμιμα ι Γραφείο
Συμμόρφωςθσ και
Σχζςεων με τουσ
Φορολογουμζνουσ.

Ο
φορολογοφμενοσ.

¨printscreen¨ ι
βεβαίωςθ για τθν
περίπτωςθ
εξαγωγισ/
επαναταξινόμθςθσ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

10 λεπτά.

φνολο
Χρόνου

40 λεπτά.

3

Για τθν περίπτωςθ διαγραφισ του
οχιματοσ λόγω εξαγωγισ ςτο
εξωτερικό ι επαναταξινόμθςθσ
εκδίδεται βεβαίωςθ ςε
τυποποιθμζνθ μορφι θ οποία
δίδεται ςτον φορολογοφμενο.
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