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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2017.

2

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των
δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας
του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών.

3

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως
αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47
του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/51816/0004
(1)
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4264/2014

Αρ. Φύλλου 2382

«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και αλλιώς διατάξεις» (Α΄ 118),
β) του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56),
γ) της παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος
και άλλες διατάξεις» (Α’ 249),
δ) του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» (Α’ 59),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Ζ/1802/06.02.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική
άσκηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Β’ 104).
3. Την αριθ. 2/50514/0022/25.09.2002 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 1254).
4. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής ’Με εντολή Υπουργού’
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών»
(Β’ 785).
5. Την με αριθμ. 139931/Κ1/2015 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας «Πρακτική Άσκηση
ή Μαθητεία καταρτιζομένων IEK.»(B’ 1953).
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6. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών της Γ.Γ. Δημ/κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που υποβλήθηκαν.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, η οποία ανέρχεται
σε 85.000,00€ και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΑΕ 0385, Ειδικός Φορέας 23-140), σύμφωνα με
το αριθ. 2/38014/ΔΠΔΑ/22.5.2017 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, καθώς
και των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. (Δημόσιων και Ιδιωτικών), που
μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2017, ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ

ΙΕΚ

Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

1

2

Γενική Δ/νση Χορήγησης συντάξεων
Δημοσίου Τομέα

5

5

0

1

Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής
και προϋπολογισμού
Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής

Τεύχος Β’ 2382/13.07.2017

ΙΕΚ-ΤΕΙ 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΙ

ΙΕΚ

16

19

42.062,40 40.128,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπεριλαμβανομένων των ασφα82.790,40
λιστικών εισφορών)
2. Οι ειδικότητες των αποφοίτων (Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ι.) θα
είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.
3. α) Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου
ως ανωτέρω αριθμού των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ι. δεν
επιτρέπεται.
β) Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. μπορούν οι θέσεις αυτές να καλύπτονται από αποφοίτους Ι.Ε.Κ.
4. Σε ότι αφορά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες επισημαίνεται ότι, η μεταφορά πίστωσης και η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγούνται της υπογραφής της Σύμβασης
έναρξης απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου
Λογιστικού
Δ/νση Συντονισμού, Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων

2

1

Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων
και Δανείων

2

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

1

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

1

0

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής

1

0

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιά

1

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών

1

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Αργολίδας

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Ευρυτανίας

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Θεσπρωτίας

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Λακωνίας

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Λευκάδας

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Ρεθύμνης

0

1

Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Ιωαννίνων

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

16

19

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων και
Διοικητικής Υποστήριξης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ: 1099
(2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο
των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18, 19 και 54
του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4446/22.12.2016
(ΦΕΚ Α΄ 240) όπως ισχύουν.
γ. Τις διατάξεις του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975).
δ. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)
και ιδίως το Παράρτημα αυτού, που προστέθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

Τεύχος Β’ 2382/13.07.2017
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ε. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
(ΦΕΚ Α’ 317) όπως ισχύουν.
στ. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 968).
ζ. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ ΥΟΔΔ) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
η. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013
(ΦΕΚ Β΄ 130) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει, όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
θ. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ 94Α΄) περί
σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύουν.
ι. Την ΠΟΛ 1022/16.2.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
«Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων
πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975)
φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών».
ια. Την ανάγκη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων πλοίων στα πλαίσια των στόχων και δράσεων
του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2016.
ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1022/2017
απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΦΕΚ Β’492) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας
υποβάλλεται για ολόκληρο το τρέχον έτος, εντός των
οριζομένων από τον ν. 27/1975 προθεσμιών, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσης. Σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
συμβούν γεγονότα, τα οποία δύνανται να μεταβάλουν
τη φορολογική υποχρέωση και τον τελικώς οφειλόμενο
ετήσιο φόρο, οι μεταβολές δηλώνονται από τους φορολογούμενους ηλεκτρονικά μέσω υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμία υποβολής. Κατά
την υποβολή των δηλώσεων αυτών δεν επιβάλλονται τα
πρόστιμα του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον οι εν λόγω μεταβολές δεν οφείλονται σε λάθος ή
παράλειψη των φορολογούμενων, αλλά σε πραγματικά
γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν μετά τις προθεσμίες
υποβολής της σχετικής δήλωσης.
Τα γεγονότα αυτά είναι:
α) Διαγραφή του πλοίου από τα ελληνικά νηολόγια.
β) Διακοπή της διαχείρισης από την Ελλάδα πλοίου
υπό ξένη σημαία.
γ) Διακοπή της εκμετάλλευσης στην Ελλάδα πλοίου
υπό σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής.
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δ) Αλλαγή πλοιοκτήτριας εταιρείας πλοίου είτε υπό ελληνική είτε υπό σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής
είτε υπό ξένη σημαία.
ε) Αλλαγή διαχειρίστριας εταιρείας στην οποία η πλοιοκτήτρια εταιρεία είχε αναθέσει την διαχείριση πλοίου
υπό ξένη σημαία ή υπό σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της
ελληνικής.
στ) Καταβολή φόρου χωρητικότητας στην αλλοδαπή
για πλοία με ξένη σημαία του άρθρου 26 του ν. 27/1975.
ζ) Επίσημη καταμέτρηση του πλοίου, από την αρμόδια
υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την αλλαγή των Κ.Ο.Χ. αυτού.
η) Αιτούμενη αργία του πλοίου, με βάση τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1102
(3)
Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των
οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για
την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων
και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης
από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου 9 του άρθρου
13 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις»
και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
47 του ν. 4465/2017(Α’ 47),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ’ της
υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα των
άρθρων 4, 25, 28, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66
αυτού,
δ) της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 (Β’ 1927) απόφασης
της Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατη-
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γοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α
του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο
στο ν. 2523/1997 με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί
της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων».
3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και
Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’ 478 και
558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β’ 2108)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.».
6. Την αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/19.01.1998)
κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία
εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179)
για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ΄/7.11.2000
(Β’ 1442) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ’
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
7. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
8. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και κάθε αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την
αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων
και την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης του
άρθρου αυτού.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών
εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης
ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών
Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επιβάλλουν
κάθε φορά με πράξη τους το μέτρο της αναστολής
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λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον
διαπιστωθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, κατά τη διενέργεια μερικού
επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης 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, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ.
1074/19.5.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται εφόσον τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια του οικείου ελέγχου και εφόσον πριν από την
αποχώρηση αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα
αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.
Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αναστέλλεται:
α. άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κ.Φ.Δ.
ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων
παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή
υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά
πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα
πεντακόσια (500) ευρώ,
β. αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον, εντός
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις
διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α’, διαπιστώνεται
εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση
τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον
ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,
γ. αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός
δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως
άνω περίπτωσης β’, διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
Άρθρο 2
Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου
της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών
εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης
ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών
Για τους σκοπούς εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς
υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης.
Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις
που επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής
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λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από
τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις
μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
13Α του ν. 2523/1997.
Μετά από τη διαπίστωση των ανωτέρω οριζομένων, τα
όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται
η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην
οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. καθώς και τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ..
Η ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής
εγκατάστασης εκδίδεται «Με εντολή Διοικητή» από
τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής
εγκατάστασης για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ..
Το ίδιο όργανο, εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής
λειτουργίας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου.
Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της
Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο
οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης.
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις
που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, με
την ως άνω πράξη ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο
χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός
της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός
χρόνος λήξης. Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας
άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και
σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του
μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν
νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής
του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή του
οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας
πράξης αναστολής λειτουργίας, εφαρμοζομένων κατά
τα λοιπά των οριζομένων στην παρούσα απόφαση. Ο
αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος
γνωστοποιεί στην οικεία Αστυνομική αρχή την πράξη
αναστολής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) ώρες.
Αντίγραφο της πράξης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται
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στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία σφράγισης ή αμέσως
μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που
επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για ενενήντα έξι (96) ώρες ή για δέκα
(10) ημέρες, με την πράξη αναστολής λειτουργίας ορίζεται το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα αναστολής
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Η πράξη
της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο
εφαρμογής του μέτρου. Η αναστολή λειτουργίας στις
περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την
πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής
λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο
εκτέλεσης αυτής.
Άρθρο 3
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών
εγκαταστάσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης
της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ.
1074/19.5.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών,
όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού
ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των
ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα με
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην
οποία αφορά ο έλεγχος.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού
ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι
οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την
επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και
θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Οι έγγραφες απόψεις του
υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την
επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.
Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδιοι για την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων
με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με κλήση
προς ακρόαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την
αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται
με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία
Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη
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χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση
της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13Α
του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου
σε ειδική Δ.Ο.Υ. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στον
υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου
της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της
απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της
απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για
το χρόνο εκτέλεσης αυτής.
Η τυχόν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής
εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Άρθρο 4
Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης
επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος
από αυτόν υπάλληλος, στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.,
είναι αρμόδιοι να υπογράφουν το πρακτικό σφράγισης
και αποσφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της
αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης
του υπόχρεου επαγγελματία ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε
άλλης αρμόδιας αρχής.
Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται
από αστυνομικό υπάλληλο με την σύμπραξη του ως
άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική
είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον
τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «σφραγίσθηκε μέχρι ..........
(ημερομηνία - ώρα), βάσει της αριθ. ......... απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με αριθ. ......... πράξης
αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της
αριθ. ......... Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. .........., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997» και στην αγγλική γλώσσα
«operations suspended due to tax violations».
Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης
με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης
εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής
εγκατάστασης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου
σε ειδική Δ.Ο.Υ. κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο
εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.
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Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 της αριθ.
1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/1998) κοινής υπουργικής
απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ΄/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια
απόφαση.
Άρθρο 5
Επιβολή αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση
παραβίασης του μέτρου αναστολής
Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει
επιβληθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής
για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση,
ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής
εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα ανωτέρω,
ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.
είναι αρμόδιος να εκδίδει την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ.
ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος είναι
αρμόδιοι να υπογράφουν τα πρακτικά σφράγισης και
αποσφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Ως παραβίαση της αναστολής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης ή
Αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με οποιοδήποτε
τρόπο λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης
σε προσδιορισθέντα με την οικεία απόφαση ή πράξη
αναστολής λειτουργίας χρόνο ή η αυθαίρετη αφαίρεση,
καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για
τη διενεργηθείσα σφράγιση μέσων.
Με την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο, προσδιορίζεται ο χρόνος της επιπλέον
αναστολής λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης αναστολής λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας η σφράγιση
παραβιάσθηκε και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του
μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής
εγκατάστασης.
Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη της
επιπλέον αναστολής λειτουργίας με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή και
ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή του μέτρου.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Επιβολή και εκτέλεση του μέτρου
αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση
αλλαγής του φορέα ή διακοπής της επιχείρησης
Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο
του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης,
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από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και
την εκτέλεση τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο
εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη
διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με
αυτούς πρόσωπα.
Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι
γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση
εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης
στην οποία διαπιστώθηκαν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Άρθρο 7
Ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8
του άρθρου 13Α του ν.2523/1997 Διαδικασία και τρόπος επιβολής
Με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σε κατηγορίες υπόχρεων που προσδιορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 απόφαση της
Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, αντί
της αναστολής λειτουργίας επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:
α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του α’ εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
από χίλια (1.000) έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για
τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από δύο χιλιάδες (2.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του β’ εδαφίου
της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου
από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για τους υπόχρεους που
εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του γ’ εδαφίου
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του ίδιου ως
άνω άρθρου και νόμου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανεξαρτήτως εφαρμογής λογιστικού συστήματος.
Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται
παράλληλα και δραστηριότητες κατηγοριών υπόχρεων
που προσδιορίζονται στην ΠΟΛ. 1074/2017 απόφαση
της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει,
επιβάλλεται μόνο η ειδική χρηματική κύρωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, ανεξαρτήτως
της δραστηριότητας σχετικά με την οποία διαπιστώνεται
η παράβαση.
Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής της
ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του
άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 είναι ο Προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α
1036682ΕΞ2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
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ματέα Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδια να
υπογράφουν το σημείωμα διαπιστώσεων και την έκθεση
ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Ως προς
την προσυπογραφή και τη θεώρηση της εν λόγω έκθεσης
εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αριθ. Δ6Α
1036682ΕΞ2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις
που επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου
με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες
διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου
13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και
θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της
ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις
του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20)
ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3
της παρούσας απόφασης.
Μετά τη διαπίστωση των ως άνω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
καθώς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής
Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα που
επισύρουν την επιβολή της εν λόγω ειδικής χρηματικής κύρωσης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου
σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν έκθεση ελέγχου επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του
ν. 2523/1997, η οποία διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο
της ως άνω Δ.Ο.Υ. για την έκδοση πράξης επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Η πράξη επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης
κοινοποιείται στον υπόχρεο με την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013.
Άρθρο 8
Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας και
της ειδικής χρηματικής κύρωσης κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε.
ελεγκτικά όργανα
Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα
μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ελέγχων της
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αρμοδιότητας τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή
του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα
διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται
η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην
οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στις περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης
της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα
ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια άμεσα από
τον ως άνω Προϊστάμενο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7
της παρούσας απόφασης.
Για το σημείωμα διαπιστώσεων, την ειδική εντολή
ελέγχου, την πράξη ειδικής χρηματικής κύρωσης, την
έκθεση ελέγχου της ειδικής χρηματικής κύρωσης, καθώς
και τις εν γένει λοιπές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 4 και 7 της παρούσας
απόφασης κατά περίπτωση, καθώς και τα οριζόμενα στα
επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.
Για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας
των επαγγελματικών εγκαταστάσεων ο Προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται
η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην
οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή
ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας
απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να
υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα
διαπιστώσεων.
Για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης
της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την
έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης,
εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ.
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είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το
σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων και να συντάσσουν την
έκθεση ελέγχου επιβολής της ως άνω ειδικής χρηματικής
κύρωσης.
Άρθρο 9
Λοιπά θέματα
α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
από τη δημοσίευση της και εφεξής, για τις παραβάσεις
που τελούνται από την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017
και εφεξής.
Οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του ως
άνω μέτρου οι οποίες έλαβαν χώρα από την έναρξη
ισχύος του ν. 4465/2017 μέχρι και τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη
για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας των
επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις παραβάσεων που τελούνται από την ημερομηνία
δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1074/2017 (Β΄ 1927/2.6.2017)
απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και εφεξής,
οι οποίες επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του
ν. 2523/1997 και λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή της
σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 8
του ιδίου ως άνω άρθρου.
β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1117/2016 (Β’ 2402) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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