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∆ιαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας 
εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ 
λογιστικού αρχείου (παραστατικού).

 Ο διοικητής
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 23 παρ. 3 και 26 του N. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

β) Του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα 
των άρθρων 1 , 2 , 7 , 14 παρ. 1 και 41 αυτού .

2. Την αριθμ. ∆.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση 
του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.∆.∆. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως 
ισχύουν, και την 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.∆.∆. 689) απόφαση του Συμβουλίου 
∆ιοίκησης της Α.Α.∆.Ε. «Ανανέωση της θητείας του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε.».

4. Την ∆.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του ∆ιοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή ∆ιοικητή" σε όργανα της Φορολογικής 
∆ιοίκησης», όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη άμεσης προτεραιοποίησης προς έλεγχο εισοδήματος και Φ.Π.Α. 



5. Την ανάγκη άμεσης προτεραιοποίησης προς έλεγχο εισοδήματος και Φ.Π.Α. 
περιπτώσεων που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης 
ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων για την 
διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης 
των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά (προληπτικοί έλεγχοι), ή σε περίπτωση που 
κατόπιν επεξεργασίας/αξιοποίησης κατασχεθέντων ή παραληφθέντων βιβλίων, 
εγγράφων, αρχείων, στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας 
διαπιστώνεται μη έκδοση φορολογικών στοιχείων/λογιστικών αρχείων 
(παραστατικών) ή έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων/λογιστικών 
αρχείων (παραστατικών), εκδίδεται πράξη για την επιβολή του οριζόμενου από 
τις, κατά περίπτωση, διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 2 περ. η) ή 58Α παρ. 1 του 
Ν. 4174/2013 , προστίμου.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, μετά τη λήξη της προβλεπόμενης, από 
τις κατά περίπτωση διατάξεις, προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της 
αρμόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου από το 
γραφείο, για τις φορολογίες αυτές, προκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την 
καταλογισθείσα παράβαση της μη έκδοσης ή της έκδοσης ανακριβούς 
φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού), να εκδοθούν οι 
σχετικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με την προσθήκη της 
αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 28 
του Ν. 4174/2013 .

3. Στην εντολή φορολογικού ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω 
γίνεται αναφορά ότι αυτή εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας.

4. Οι κατ΄ εφαρμογή της παρούσας εντολές φορολογικού ελέγχου εκδίδονται 
για τη φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α., αμελλητί μετά τη λήξη της 
προβλεπόμενης, από τις κατά περίπτωση διατάξεις, προθεσμίας υποβολής των 
δηλώσεων της κάθε μιας από τις φορολογίες αυτές, λαμβανομένων υπόψη των 
κριτηρίων του Παραρτήματος της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Οι 
εντολές φορολογικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στον 
φορολογούμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4174/2013 , όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 397 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5), 
σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμης 
αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου 
και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του 
φόρου, έχουν εφαρμογή και για τις εντολές φορολογικού ελέγχου που 
εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας.

6. Ο διενεργούμενος έλεγχος δεν αναζητά και δεν επεκτείνεται στο σύνολο των 



6. Ο διενεργούμενος έλεγχος δεν αναζητά και δεν επεκτείνεται στο σύνολο των 
στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν διαθέτει η Φορολογική ∆ιοίκηση, 
προκειμένου να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε κάθε 
περίπτωση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των 
απόψεων του φορολογουμένου ή σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν 
υποβάλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.∆.

7. Σε περίπτωση που, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης 12 του πίνακα του άρθρου 
1 της ∆.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφασης του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε., 
όπως ισχύει, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής για την έκδοση της εντολής 
φορολογικού ελέγχου στη φορολογία εισοδήματος ή Φ.Π.Α. σε Προϊστάμενο 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαφορετικής από αυτήν, της οποίας ο Προϊστάμενος 
έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων, κατ΄ 
εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της στήλης 5 της περίπτωσης 27 του πίνακα 
του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης, ο τελευταίος ενημερώνει 
σχετικά τον αρμόδιο για την έκδοση της εντολής φορολογικού ελέγχου για τη 
φορολογία εισοδήματος ή Φ.Π.Α. Προϊστάμενο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

8. Στην έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται στο πλαίσιο διενέργειας των 
προαναφερόμενων μερικών ελέγχων γραφείου, διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη 
για το δικαίωμα της Φορολογικής ∆ιοίκησης να επανέλθει, σε επόμενο χρόνο, 
με άλλη εντολή, που εμπεριέχει τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, για να 
διενεργήσει άλλο μερικό ή πλήρη έλεγχο. Προς τούτο η Φορολογική ∆ιοίκηση, 
εφόσον κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση, αξιολογώντας και την υφισταμένη 
παράβαση της μη έκδοσης ή της έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου
/λογιστικού αρχείου (παραστατικού), δύναται να προσδιορίσει τη φορολογητέα 
ύλη και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 του Ν. 4174/2013 και 28 
του Ν. 4172/2013 .

9. Τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις για 
τις οποίες έχει ήδη διαπιστωθεί διάπραξη παραβάσεων μη έκδοσης ή έκδοσης 
ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού) και 
δεν προτεραιοποιείται για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του 
παραρτήματος αυτής.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 
Ο ∆ιοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


