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ΠΡΟ: Ωρ   Π.Γ. 

 

Θέμα: Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ εθαπμογήρ ηηρ παπαγπάθος 5 ηος 

άπθπος 82 ηος Κώδικα Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ (ν.2238/94) αναθοπικά 

με ηο Δηήζιο Πιζηοποιηηικό πος θα εκδίδεηαι από Νόμιμοςρ Δλεγκηέρ ή 

ελεγκηικά γπαθεία εγγεγπαμμένα ζηο δημόζιο Μηηπώο ηος ν. 3693/2008 

(ΦΔΚ Α΄ 174). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τν άξζξν 82 παξ. 5 θαη 8α ηνπ λ.2238/1994, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ην 

αξηζ. 636/14.6.2011 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ. 
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2. Τν άξζξν 39Α παξ. 10 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ηζρχεη. 

3. Τν άξζξν 66 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994. 

4. Τν άξζξν 68 παξ. 4 θαη 6 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ηζρχεη. 

5. Τν άξζξν 69 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ηζρχεη. 

6. Τν άξζξν 107 παξ. 6 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ηζρχεη. 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3693/2008 (ΦΔΚ 174 Α’) πεξί «Δλαξκφληζεο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ πεξί ππνρξεσηηθψλ 

ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8. Τηο  δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3190/1955, φπσο ηζρχεη. 

10. Τν άξζξν 6 ηνπ λ.2690/1999. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Άπθπο 1 

 Πιζηοποιηηικό θοπολογικού ελέγσος και ππόγπαμμα ελέγσος 

1. Τν «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ.2238/94, αθνξά ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη ηηο Δηαηξίεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία 

θαη εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ 

Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην 

δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ.3693/2008. 

2. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε εηδηθφ πξφγξακκα 

ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο, ην νπνίν 

εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), αλαβαζκίδεηαη 

ζε εηήζηα βάζε θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο Πξφηππν 
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Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή 

Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». 

 

Άπθπο 2 

Τπεύθςνοι για ηη ζύνηαξη και ηην αλήθεια ηων θοπολογικών 

εγγπάθων 

1. Υπεχζπλεο γηα ηε ζχληαμε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ ησλ 

ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ είλαη νη δηνηθήζεηο ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο δαπάλεο πνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη  αλαιπηηθά  απφ ηα 

ηεξνχκελα βηβιία. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

αλακνξθψζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη είηε άκεζα απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ησλ 

εγγξαθψλ ή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θάζε κήλα. 

2. Όια ηα θνξνινγηθά έγγξαθα ηεο εηαηξίαο, ππνγξάθνληαη απφ «ινγηζηή 

θνξνηερληθφ», θάηνρν εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ 

λ.2525/1997, φπσο ηζρχεη. 

Άπθπο 3 

Πεπιεσόμενο Δηήζιος Φοπολογικού Πιζηοποιηηικού 

1. Τν «Δηήζην θνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ» ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, ζηελ «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο» θαη ζην «Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ».  

2. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ππνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο θαη 

δηέπεηαη απφ ην πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή 

Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». 

3. Ζ σο άλσ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο θαιχπηεη φια ηα 

αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ 
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ηεο παξνχζαο. Οη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ππνρξενχληαη λα 

εθηειέζνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιχνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ 

ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗI. 

4. Διεγθηηθά δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε 

θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ζα αληηκεησπίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή 

Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». 

5.  Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο 

απνηειεί ην Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο. Σηo ελ ιφγσ 

πξνζάξηεκα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία θαζψο επίζεο θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  

6. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο νινθιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη 

ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

7. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ) ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  

8. Σην Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

βεβαηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηέζεθαλ 

εγγξάθσο ππφςε ηεο επηρείξεζεο θαη απηή δηαηχπσζε εγγξάθσο ηηο 

ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο.  
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Άπθπο 4 

Σεκμηπίωζη θοπολογικού ελέγσος από ηοςρ Νόμιμοςρ Δλεγκηέρ και 

ηα ελεγκηικά γπαθεία  

1. Γηα θάζε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο, νη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη 

ηα ειεγθηηθά γξαθεία ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθνχ θαθέινπ 

ηεθκεξίσζεο ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Μέξνο ηεο ειεγθηηθήο 

ηεθκεξίσζεο απνηειεί ππνρξεσηηθά ην Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, ζην νπνίν αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ηα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο, θαζψο επίζεο θαη ε εθηειεζζείζα εξγαζία.  

2. Σηελ αλαιπηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ειεγθηηθή 

εξγαζία ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ, κε ηεθκεξίσζε γηα θάζε θνξνινγηθφ 

αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, είηε απηά 

αθνξνχλ πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 

ή αθνξνχλ παξαβάζεηο ζε επηκέξνπο ηνκείο. 

3. Μέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεί θαη ην ζπκπιεξσκέλν 

πξφγξακκα ειέγρνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ 

ππεχζπλν Νφκηκν Διεγθηή. Γηα θάζε ειεγθηηθφ βήκα, πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε παξαπνκπή 

ζην θάθειν ειέγρνπ φπνπ λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα : 

   α) Μεζνδνινγία επηινγήο δείγκαηνο (αλ δελ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα) 

   β) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθηειεζζείζαο εξγαζίαο  

   γ) Δπξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

   δ) Τειηθφ ζπκπέξαζκα ειέγρνπ. 

4. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Πξφηππνπ Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα 

Γηαζθάιηζεο  πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο  

Πιεξνθφξεζεο». Σε θάζε πεξίπησζε ε ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη θαη’ 

ειάρηζην λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα  ζε έλαλ ηξίην έκπεηξν ειεγθηή λα 

κπνξεί λα επαιεζεχζεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία θαη ην εμαρζέλ 

ζπκπέξαζκα.   

5. Οη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία ππνρξενχληαη λα 

δηαηεξνχλ ηνλ αλαιπηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
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ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Έθζεζεο 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ην ζρεηηθφ 

θάθειν ηεθκεξίσζεο νπνηεδήπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

6. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη εμήληα 

(60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο 

ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αλεμάξηεηα αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ 

παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 5 

Γειγμαηοληπηικόρ έλεγσορ από ηη θοπολογική απσή 

1. Απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία γηα ηε θνξνινγηθή ηνπο ζπκκφξθσζε, επηιέγεηαη δείγκα 

ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν, κε θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ 

ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

λ.3842/2010. 

2.  Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

θαη νινθιεξψλνληαη ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ δεθανρηψ (18) 

κελψλ απφ ηελ πξνζεζκία  ππνβνιήο απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη 

ηα ειεγθηηθά γξαθεία ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.Σ. 

3. Οη έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

θαιχπηνπλ φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη ζην 

πξφγξακκα ειέγρνπ. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζπληάζζνληαη Δθζέζεηο 

Διέγρνπ. 

4. Δθηφο ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δηελεξγεί 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζε πξφζζεην αξηζκφ εηαηξηψλ, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο θαη έγθξηζε απφ 

επηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ, ην Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, βάζεη ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ πνπ αθνινπζνχλ: 
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α) Λήςε ή έθδνζε πιαζηψλ – εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ,  

ζπλαιιαγέο κε αλχπαξθηεο θνξνινγηθά εηαηξίεο θαη  πεξηπηψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξνέθπςαλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 39 θαη 39Α ηνπ Ν. 

2238/1994 (transfer pricing), ζηνηρεία ή ελδείμεηο γηα παξαβάζεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε ή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κε έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

Σπκκφξθσζεο απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία 

ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζαλ θαηαιεθηηθέο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο,  

αλαθνξά απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο φηη δελ ηνπο δφζεθαλ νη 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζε φηη αθνξά ην θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ 

δηελήξγεζαλ θαη  πεξηπηψζεηο ειέγρσλ εηαηξηψλ θαηά ηνπο νπνίνπο 

έρνπλ πξνθχςεη ζηνηρεία γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3693/2008 

απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία. 

β) Άζθεζε δίσμεο κειψλ ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

γ) Σπγθέληξσζε ηνπ ειέγρνπ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ εβδνκήληα ηνηο 

εθαηφ (70%) ηνπ θιάδνπ απφ ην ίδην ειεγθηηθφ γξαθείν κεηά απφ 

απφθαζε ηεο επηηξνπήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

δ) Δπξήκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζην 

άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

5. Όινη νη ηαθηηθνί έιεγρνη, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν, δηελεξγνχληαη  εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

6. Δμαηξεηηθά νη ηαθηηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη εμ’ αηηίαο ηεο άζθεζεο 

δίσμεο θαηά κειψλ ηνπ Γ.Σ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο ιήςεο ή 

έθδνζεο πιαζηψλ – εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαιιαγψλ κε αλχπαξθηεο 

θνξνινγηθά εηαηξίεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα 

δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 39 θαη 39Α ηνπ λ.2238/1994 

(transfer pricing) δχλαηαη λα γίλνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία παξαγξαθήο 

ηεο ρξήζεο.  

7. Σε πεξίπησζε πνπ νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα 
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ησλ δαπαλψλ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0,5% ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, ε 

ππφζεζε παξαπέκπεηαη γηα έιεγρν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ 

απφ ηε θνξνινγηθή αξρή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

ειεγθηηθήο ππεξεζίαο θαη απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άπθπο 6 

Σύπορ και Ηζσύρ Έκθεζηρ Φοπολογικήρ ςμμόπθωζηρ  

1. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

Σπκκφξθσζεο ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο : 

α) Έκθεζη Φοπολογικήρ ςμμόπθωζηρ σωπίρ επιθύλαξη  

Σηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία εθδνζεί Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε, 

ηφηε ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, απνζηέιιεηαη 

ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ δελ πξνέθπςαλ 

παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο, 

φηη απηφ γίλεηαη θαηαξρήλ δεθηφ απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη φηη 

νη θνξνινγηθέο εγγξαθέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Σε δεθανρηψ (18) κήλεο απφ ηελ έθδνζε Έθζεζεο 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε ζχκθσλε γλψκε θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εληνπηζζεί θνξνινγηθέο παξαβάζεηο απφ 

ηνπο ειέγρνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη πεξαησκέλνο ν έιεγρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη δπλαηφηεηα άιινπ ειέγρνπ ππάξρεη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε ελδείμεσλ γηα ζεκαληηθέο παξαβάζεηο, φπσο 

νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, πνπ δελ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν. 
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β)Έκθεζη Φοπολογικήρ ςμμόπθωζηρ με θέμαηα έμθαζηρ 

Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ζέκαηα γηα ηα νπνία 

ακθηζβεηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε, απηά επηζεκαίλνληαη σο 

ζέκαηα έκθαζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο 

παξνχζαο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή 

ππεξεζία εληνιή ειέγρνπ γηα ηα ζέκαηα έκθαζεο. Ο έιεγρνο απηφο 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 πεξίπησζε α ηεο παξνχζαο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε πεξαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 

πεξίπησζε α ηζρχεη κεηά ηε βεβαίσζε ησλ ηπρφλ θφξσλ.    

 γ) Έκθεζη Φοπολογικήρ ςμμόπθωζηρ με επιθύλαξη  

Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

Σπκκφξθσζεο ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ, πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

επηθχιαμε, ηφηε εθδίδεηαη εληνιή ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαινγηζζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε ηνλ 

έιεγρν κφλν εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ, εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή εληνιή ειέγρνπ γηα ηα αληηθείκελα απηά. Σηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Νφκηκν Διεγθηή θαη ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν θάζε έγγξαθν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

δ)Έκθεζη Φοπολογικήρ ςμμόπθωζηρ με απνηηικό ζςμπέπαζμα ή 

αδςναμία έκθπαζηρ ζςμπεπάζμαηορ 

Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο 

Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο, πξνθχπηεη 

αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο ή αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα,  εθδίδεηαη 

εληνιή ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

Δθφζνλ νη παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, ζην Πξνζάξηεκα ησλ 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο 
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ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ινγηζηή – θνξνηέρλε πνπ ππνγξάθεη 

ηηο θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ν νπνίνο πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γηαηί δελ 

εληφπηζε ηελ παξάβαζε, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ζηε ζπλέρεηα, ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ 3 ηνπ λ.3943/2011. 

Δθφζνλ νη παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εληνπηζηνχλ γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πνπ έιεγμαλ ηελ εηαηξία, αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα αηηηνινγήζνπλ 

γηαηί δελ εληφπηζαλ ηελ παξάβαζε, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ζηε 

ζπλέρεηα, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3693/2008 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ.2523/1997 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 26 παξ 3 ηνπ λ.3943/2011. Σηελ ίδηα έθζεζε πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη απφςεηο ηνπ θνξνηέρλε – ινγηζηή. 

 

                                             Άπθπο 7 

Ποιοηικόρ έλεγσορ ηος έπγος ηων Νόμιμων Δλεγκηών και ελεγκηικών 

γπαθείων 

1. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχλ νη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία 

γηα ηελ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, ππφθεηληαη ζε πνηνηηθφ έιεγρν, ν 

νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή. 

2.  Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηελεξγείηαη απφ 

ζπλεξγεία ζηειερψλ ηεο ΔΛΤΔ θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ειεγθηψλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη  θαιχπηεηαη ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία, 

απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ λ. 3693/2008. 

3. Τν δείγκα θαθέισλ πνπ ζα ειεγρζεί, επηιέγεηαη κε θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΛΤΔ, ζηα νπνία θξηηήξηα πεξηιακβάλεηαη ν 

έιεγρνο ελφο θαθέινπ γηα θάζε Νφκηκν Διεγθηή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε ηξηεηία θαη ν έιεγρνο ζε θάζε ειεγθηηθή 

εηαηξία, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαθέινπο, θάζε έηνο. 
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4. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη ζηνπο θαθέινπο ηεθκεξίσζεο ησλ Νφκηκσλ 

Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξάζρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο ζηνπο ειεγθηέο. 

5. Απφ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ επξήκαηα, κε βάζε 

ηα νπνία κπνξεί θαηά πεξίπησζε ή λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο γηα 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ θαη 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, ή λα γίλεη παξαπνκπή ππνζέζεσλ ζηα πεηζαξρηθά 

φξγαλα ηεο ΔΛΤΔ θαη  εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3148/2003 εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.  

6. Σχλνςε ησλ δηαπηζηψζεσλ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα θάζε ειεγθηηθή 

εηαηξία, πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε ησλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, 

δεκνζηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν, κε βάζε ηηο ππνρξεψζεηο γηα δεκνζηφηεηα 

πνπ νξίδνληαη απφ ην λ. 3693/2008. 

7. Με θαλνληζηηθή πξάμε πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ ΔΛΤΔ θαη ζα ππνγξαθεί 

απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ειεγθηψλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηα ζπλεξγεία ηεο ΔΛΤΔ. 

 

                                           Άπθπο 8 

Οπγανωηικό πλαίζιο,  διαδικαζίερ εθαπμογήρ και παπακολούθηζηρ  

ηων ελέγσων 

1. Αξκφδηα γηα ην πιαίζην ηεο άληιεζεο πιεξνθφξεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ζηηο εηαηξίεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία 

είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

2. Αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, απφ ηελ 

αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ «Φχιισλ Διέγρνπ» θαη 

ινηπψλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ, είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
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3. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ αλαπηχζζεη εηδηθή 

εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ ειέγρσλ, πνπ αξρίδεη λα 

ιεηηνπξγεί  ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30.11.2011. 

4. Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη κεηξψα ησλ θνξνινγνχκελσλ εηαηξηψλ, ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ πνπ δηελεξγνχλ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη ζε απηήλ 

απνζεθεχνληαη, θαηά ειεγρφκελε εηαηξία θαη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, φιεο νη 

εθζέζεηο θαη ηα θχιια ειέγρνπ θαη νη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη ε 

αιιεινγξαθία πνπ αθνξά θάζε έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη. 

5. Σηελ εθαξκνγή, ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο απφ ηνπο 

ειέγρνπο ησλ Νφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ είλαη 

δηαζέζηκε ζε κειινληηθνχο ειέγρνπο απφ άιινλ Νφκηκν Διεγθηή θαη 

ειεγθηηθφ γξαθείν. 

6. Ζ εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηα πξφηππα αζθάιεηαο ηεο Γ.Γ.Π.Σ θαη 

νη ρξήζηεο Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, έρνπλ πξφζβαζε 

κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξίεο πνπ νη ίδηνη ειέγρνπλ. 

7. Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο εθαξκνγήο γηα έλαλ ηππηθφ θνξνινγηθφ 

έιεγρν, ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξία, έρεη σο 

αθνινχζσο: 

α. Ζ ειεγθηηθή εηαηξία, κε ηελ αλάιεςε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ «εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ» γηα ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ εθαξκνγή γηα ην 

γεγνλφο, γηα ηνλ Νφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζην νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ν έιεγρνο θαη γηα ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα 

νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ. 

β. Σε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ε ειεγθηηθή εηαηξία 

ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο. 

8. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ε Γ.Γ.Π.Σ ζα δηαζέηεη ππεξεζίεο 

ηζηνχ (web services) κε ηηο νπνίεο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο 

θαη αλάθηεζεο ησλ Δθζέζεσλ Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο θαζψο θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πνξείαο ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ XML πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γ.Γ.Π.Σ θαζψο 

θαη ην ινγηζκηθφ πειάηεο (client) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
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ππνβνιή δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Γ.Γ.Π.Σ θαη κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Σην Παξάξηεκα IV 

επηζπλάπηεηαη ην XML ζρήκα ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ αξρείνπ XML πνπ ζα ππνβάιιεηαη 

ζηελ Γ.Γ.Π.Σ. 

                                        

Άπθπο 9 

Πεπιεσόμενο Δκθέζεων Δλέγσος 

1. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. 

2. Τα εηδηθά θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Νφκηκνπο 

Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνγή ζε κία 

ειεγρφκελε εηαηξία, νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. Τν πξφγξακκα ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ θεθάιαηα: 

Α.   Πξνυπνζέζεηο – Πεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

Β.   Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο εηαηξίαο.  

Γ.   Έιεγρνο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

Γ.   Έιεγρνο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

Δ. Έιεγρνο Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (ΚΒΣ). 

ΣΤ. Έιεγρνο θνξνινγίαο αθηλήησλ. 

ΣΤ.1 Έιεγρνο Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ). 

ΣΤ.2 Έιεγρνο Γήισζεο Σηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9). 

ΣΤ.3 Έιεγρνο Φφξνπ ππεξαμίαο απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ 

(Ν.2065/1992). 

Ε. Έιεγρνο Τέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ζ. Υπνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ. 

   Θ. Μεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ. 

   Η. Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο. 

   Κ. E-Commerce. 
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Άπθπο 10 

Λοιπά θέμαηα 

1. Οη ακνηβέο ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ γηα 

ηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε είλαη δηαθξηηέο 

ζην Τηκνιφγην Παξνρήο Υπεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία, πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε ειεχζεξε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη εθπίπηνληαη απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα. 

2. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο εληνιήο, ζπγθξνηείηαη επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ, ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 

Τκήκαηνο Διέγρνπ, έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΔΛΤΔ θαη έλαλ εθπξφζσπν 

ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(ΣΟΔΛ) νη νπνίνη ζα απνθαίλνληαη γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ακνηβψλ 

πνπ αληίθεηληαη ζηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. Οη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ακνηβψλ θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή «αθχζηθεο», 

παξαπέκπνληαη γηα ηαθηηθφ έιεγρν.  

3. Οη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

γξαπηά εξσηήκαηα, επί εηδηθψλ ζεκάησλ ηερληθήο θχζεο πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπο, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ, ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο. Ζ Γηεχζπλζε 

απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη νη ζρεηηθέο 

γλσκνδνηήζεηο θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ πνπ ππέβαιε ην εξψηεκα θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηελ εθαξκνγή. Τπρφλ θαζπζηέξεζε απάληεζεο ζε 

εξψηεκα δελ απνηειεί ιφγν θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ησλ ειέγρσλ 

απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ζέκα 

ππάξρεη ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηνλ Νφκηκν 

Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, απηή ε ακθηβνιία ζα εθθξαζηεί ζαλ 

έκθαζε ζηελ έθζεζή ηνπ. 

4. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία Αλψλπκε Δηαηξία ή Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο, παξφηη πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ ηεο έιεγρν 

απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, δελ ηνπο επηιέγεη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
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θνξνινγηθήο ηεο ζπκκφξθσζεο, ειέγρεηαη άκεζα απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

5. Σε θάζε πεξίπησζε ε άζθεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ Νφκηκν 

Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζε Αλψλπκε Δηαηξία, είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ην έξγν ηνπ Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ πνπ ππνγξάθεη ηηο 

θαηαζηάζεηο. 

6. Οη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ ή 

πνηληθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε νξζή εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, θέξνπλ αιιειέγγπα, πεξηνξηζκέλε επζχλε, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληζηνχλ δφιν απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη ππήξμε 

απψιεηα γηα ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ λ.3693/2008. 

7. Τελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή δηαθπγφλησλ θφξσλ, ηειψλ, 

επηβαξχλζεσλ θαη πξνζηίκσλ, θέξεη ε ειεγρφκελε εηαηξία. Οη επηπιένλ 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ αθελφο θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη αθεηέξνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

αξκφδησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

8. Δθφζνλ απφ κεηαγελέζηεξν έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο πξνθχςνπλ 

πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, ζε ζρέζε κε ηα θνξνινγεηέα αληηθείκελα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, 

επηβάιιεηαη ζην Νφκηκν Διεγθηή πξφζηηκν απφ 10.000€ έσο 100.000€ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 παξάγξαθνο 4, 

φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ.3943/2011, 

αλεμάξηεηα αλ νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία. 

9. Τν πην πάλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζην ειεγθηηθφ γξαθείν ζην νπνίν 

αλήθεη ν Νφκηκνο Διεγθηήο. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

πξνζηίκνπ είλαη ε ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

10. Τα πξφζηηκα, κε επζχλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ κε αλαθνξά ζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία, ην Νφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ Γξαθείν πνπ 

αθνξνχλ. 
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11. Σε φηη αθνξά ηηο Γηνηθεηηθέο Δπζχλεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3693/2008. 

 

                                           Άπθπο 11 

Μεηαβαηικέρ πςθμίζειρ για ηο έηορ 2011 

1. Οη Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ 

ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία 

ππάγνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηήο ηεο απφθαζεο, γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο 

πνπ θιείλνπλ απφ 30.06.2011 θαη κεηά. 

2. Ζ παξνχζα ζα έρεη εθαξκνγή κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο θαλνληζηηθήο 

πξάμεο ηεο ΔΛΤΔ πνπ ζα εληάζζεη ην ειεγθηηθφ πξφηππν 3000 «Έξγα 

Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο» σο ην πξφηππν πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα ηνλ 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο. 

 

Ζ απφθαζε απηή, καδί κε ηα παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

            Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ           ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 

 

 

 

 

  


