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Θέμα: Πεπαίωζη ανέλεγκηων θοπολογικών ςποθέζεων βάζει ηων διαηάξεων ηων
άπθπων 1 έωρ 13 ηος ν.3888/2010, καθώρ και ηων ςποθέζεων εκκπεμών
καηαλογιζηικών ππάξεων πος αθοπούν ηιρ ςποθέζειρ αςηέρ.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ η΄ θαη ηα΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3888/2010
(Φ.Δ.Κ.175 Α΄).
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3522/2006 (Φ.Δ.Κ. 276 Α΄).
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΠΟΛ.1137/11.10.2010 θαη ΠΟΛ.1138/11.10.2010
(Φ.Δ.Κ. 1631 Β΄), θαζψο θαη ΠΟΛ.1143/20.10.2010 (Φ.Δ.Κ. 1673 Β΄) .
4. Σελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ. 1725 Β’) θνηλή απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά».
5. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σν Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πεξαίσζεο ησλ

αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.3888/2010 εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ
επηηεδεπκαηία Γ.Ο.Τ. θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη
εθδνζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κέρξη ηελ 10.11.2010. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο
απφθαζεο ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ηζρχνπλ αλάινγα θαη ελ πξνθεηκέλσ.
2. Σν θαηά ηα αλσηέξσ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα εθδίδεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο
Γ.Γ.Π.. θαηά ηελ 13.10.2010, θαηφπηλ ζρεηηθήο επηβεβαίσζεο θαζψο θαη πεξαηηέξσ
δηφξζσζεο ή ζπκπιήξσζεο απηψλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απφ ηελ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ εκεηψκαηνο απηνχ Γ.Ο.Τ., κε βάζε ηα
πθηζηάκελα δεδνκέλα ησλ θαθέισλ ησλ αξρείσλ ηεο θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ
Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, κε εμαίξεζε ηα δεδνκέλα ησλ ηπρφλ δειψζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ 31.8.2010. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο επηηεδεπκαηηψλ πνπ γηα
κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππαγφκελεο ζηελ πεξαίσζε ρξήζεηο ή θαη γηα φιεο ηηο
ρξήζεηο απηέο δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκα δεδνκέλα ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ηα αλσηέξσ ή
ηα δεδνκέλα απηά είλαη ειιηπή, ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα εθδίδεηαη κε βάζε θαη’
αξρήλ ηα ηπρφλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο Γ.Γ.Π.. θαηφπηλ επηβεβαίσζεο θαη ηπρφλ
δηφξζσζεο ή ζπκπιήξσζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη πεξαηηέξσ,
θαηά ην κέξνο πνπ δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο Γ.Γ.Π.., κε βάζε ηα
πθηζηάκελα δεδνκέλα ησλ θαθέισλ ησλ αξρείσλ ηεο σο άλσ Γ.Ο.Τ. θαηά ην ρξφλν
έθδνζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, κε εμαίξεζε ηα δεδνκέλα ησλ ηπρφλ
δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ 31.8.2010. Δάλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ σο
άλσ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.. ή γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ
εκεηψκαηνο, θαηά πεξίπησζε, απαηηείηαη ε παξνρή ζηνηρείσλ απφ άιιεο Γ.Ο.Τ. ή
Τπεξεζίεο, απνζηέιινληαη απφ απηέο άκεζα κε ηειενκνηνηππία (FAX) ζηελ σο άλσ
Γ.Ο.Τ. ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο νηθείνπο θαθέινπο ηνπο, κε βάζε ηα
νπνία ε ελ ιφγσ Γ.Ο.Τ. πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ δηαζέζηκσλ
δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.., εθφζνλ ηειηθά ζπληξέρεη πεξίπησζε, ή ζηελ έθδνζε ηνπ
Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, αληίζηνηρα.
3. Πεξαηηέξσ, ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα απνζηέιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ
έθδνζή ηνπ Γ.Ο.Τ. ηαρπδξνκηθά ζηνλ επηηεδεπκαηία, κε ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή
ελεκέξσζε θαη ησλ ηπρφλ άιισλ Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε θνξνινγία
εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία γηα έλα ή πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά έηε πνπ
αλαγξάθνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα.
4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία έθδνζεο θαηά ηα αλσηέξσ ησλ σο άλσ Δθθαζαξηζηηθψλ
εκεησκάησλ νξίδεηαη ε 29.11.2010. Η απνδνρή ησλ ελ ιφγσ Δθθαζαξηζηηθψλ
εκεησκάησλ απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010, γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ αλαθεξφκελε ζε θάζε Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ.
Σπρφλ επηβαξπληηθά ελ γέλεη ζηνηρεία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, πνπ πεξηέξρνληαη ή πθίζηαληαη ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ
εμέδσζε ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα απφ ην ρξφλν έθδνζεο απηνχ κέρξη ην ρξφλν
απνδνρήο ηνπ, ιακβάλνληαη ππφςε κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ
εκεηψκαηνο θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηνπ.
5. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ

άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010 γηα ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θαηά
ηηο δηαηάμεηο απηέο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γ.Ο.Τ. έθδνζεο απηνχ, ε νπνία
αλαγξάθεηαη επί ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. Σν ζχλνιν ηεο πξνθχπηνπζαο
νθεηιήο πνπ αθνξά ηα νηθνλνκηθά έηε γηα ηα νπνία ην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα
γίλεηαη απνδεθηφ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αλσηέξσ Γ.Ο.Τ. ζην φλνκα
ηνπ ππφρξενπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ηα ππφινηπα δε πξνο θαηαβνιή πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ
λ.3888/2010.
6. ε πεξίπησζε χπαξμεο πξνθαλψλ ζθαικάησλ εθδνζέληνο θαηά ηα αλσηέξσ
Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, ν επηηεδεπκαηίαο πξνζέξρεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. έθδνζεο
απηνχ, φπνπ γίλεηαη νίθνζελ άκεζε δηφξζσζή ηνπ, εθαξκνδφκελσλ αλάινγα ησλ
νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο απφθαζεο ΠΟΛ.1137/11.10.2010. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ε απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο γίλεηαη ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 17.12.2010.
7. Δθφζνλ θαηά ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πθίζηαληαη ζηε
Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε ην εκείσκα απηφ εθζέζεηο ειέγρνπ Κ.Β.. γηα ηηο νπνίεο δελ
έρνπλ εθδνζεί νη νηθείεο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε
έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αθνινπζεί πεξαηηέξσ
ε απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. Με ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ
εκεηψκαηνο ν επηηεδεπκαηίαο δχλαηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ λα δεηήζεη ηελ
επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3888/2010, θαζψο θαη
ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηεο απφθαζεο
ΠΟΛ.1138/11.10.2010. Η επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν
εδάθην δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απνδνρή ηνπ πην πάλσ εκεηψκαηνο ή ην
αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα έλα ή
πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά έηε πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα είλαη
αξκφδηεο άιιεο Γ.Ο.Τ., ε Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε ην εκείσκα απηφ δεηεί, πξηλ απφ ηελ
απνδνρή ηνπ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, ηελ απνζηνιή απφ ηηο άιιεο Γ.Ο.Τ. ησλ ηπρφλ
πθηζηάκελσλ ζε απηέο εθζέζεσλ ειέγρνπ Κ.Β.. γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί νη
νηθείεο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, πξνθεηκέλνπ, πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ
Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο, λα εθδψζεη ηηο πην πάλσ απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο
πεξαηηέξσ έρνπλ επίζεο εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα.
8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010 θαζψο θαη ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηεο απφθαζεο ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα
ηα Δθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο.
9. Δπί ππνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
7, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3888/2010, γηα ηηο νπνίεο ην νηθείν Δθθαζαξηζηηθφ
εκείσκα εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε πξνβιεπφκελε αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νη
ζρεηηθέο δηαθνξέο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ σο άλσ λφκνπ
θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΠΟΛ.1138/11.10.2010 θαη
ΠΟΛ.1143/20.10.2010, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 17.12.2010, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
νξηδφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηεο παξαπάλσ απφθαζεο

ΠΟΛ.1138/11.10.2010.
10. Η πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο απφθαζεο ΠΟΛ.1138/11.10.2010 γηα ηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θαηά ην άξζξν 11
ηνπ λ. 3888/2010 παξαηείλεηαη κέρξη 24.11.2010. Η επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα ηηο
αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ παξάηαζεο απφ 16.11.2010 θαη
κεηά πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
θαη ην αξγφηεξν κέρξη 29.11.2010.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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