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ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΣΜΗΜA B΄
-ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΠΡΟ: Ω ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΚΕ.Π.Τ.Ο.
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Δ30)
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Η/Τ(Δ31)
Σατ. Δ/λζε

:Κ. ερβίας 10

Σατ. Κφδ.

:101 84 ΑΘΗΝΑ

Σει. :210 3375203, 3375204,3375063
FAX :210 3375416

Θέκα:«Περηετόκελο ηοσ Εθθαζαρηζηηθού εκεηώκαηος γηα ηελ περαίφζε ηφλ
αλέιεγθηφλ σποζέζεφλ ποσ σπάγοληαη ζηε ρύζκηζε ηοσ Κεθαιαίοσ Α΄ ηοσ λ.
3888/2010, τρόλος, ηρόπος θαη δηαδηθαζία έθδοζες θαη ηστόλ δηόρζφζες
ασηού, θαζώς θαη αποδοτής ηοσ από ηολ επηηεδεσκαηία».

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έτοληας σπόυε:
1.Τηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9, θαζώο θαη ηωλ πεξηπηώζεωλ
β΄, γ΄, ε΄ θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3888/2010 (Φ.Δ.Κ.175 Α΄).
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2.Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα Απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1. Τν Δθθαζαξηζηηθό Σεκείωκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010
πεξηέρεη γηα θάζε κία αλέιεγθηε ππόζεζε ηα εμήο ζηνηρεία:
α.Τελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία Γ.Ο.Υ. θαηά ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο .
β.Τελ αξκόδηα γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο Γ.Ο.Υ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ
επηηεδεπκαηία θαη ηνλ θωδηθό απηήο.
γ.Τα αλέιεγθηα νηθνλνκηθά έηε.
δ.Τε λνκηθή κνξθή ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηελ θαηεγνξία βηβιίωλ ηνπ Κ.Β.Σ.
ε.Τα δειωζέληα αθαζάξηζηα έζνδα.
ζη.Τελ ηπρόλ απνθξπβείζα θνξνινγεηέα ύιε ή ηελ παξάβαζε ηνπ Κ.Β.Σ. ή ην δειηίν
πιεξνθνξηώλ ή ηα ινηπά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ή έγγξαθα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3888/2010.
δ. Τν ζπληειεζηή ηνπ θόξνπ πεξαίωζεο.
ε.Τν πνζό ηνπ θόξνπ πεξαίωζεο θαηά νηθνλνκηθό έηνο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 6 ηνπ αλωηέξω λόκνπ.
ζ.Τν πνζό ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνθύπηεη θαηά έηνο ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν
7 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.
η. Τν ζύλνιν ηεο νθεηιήο θαηά νηθνλνκηθό έηνο, ην θαηά νηθνλνκηθό έηνο πξννδεπηηθό
άζξνηζκά ηεο, θαζώο θαη ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο γηα όια ηα νηθνλνκηθά έηε.
ηα.Τν είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ πνζνύ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο θαηά ηελ πξνεγνύκελε
πεξίπηωζε η΄, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν από πεληαθόζηα(500) επξώ,
εθηόο αλ ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο είλαη θαηώηεξν από ην πνζό απηό.
2.Τν θαηά ηα αλωηέξω Δθθαζαξηζηηθό Σεκείωκα εθδίδεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ (Γ.Γ.Π.Σ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε βάζε ηα
δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαρωξεκέλα ζηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηά ηεο θαηά ηελ
13.10.2010 θαη απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηνλ επηηεδεπκαηία, κε ηαπηόρξνλε
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ειεθηξνληθή ελεκέξωζε θαη ηωλ Γ.Ο.Υ. ηωλ πεξηπηώζεωλ α΄ θαη β΄ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ.
3.Ζκεξνκελία έλαξμεο έθδνζεο ηωλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεηωκάηωλ νξίδεηαη ε
20.10.2010.
4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο από ηνλ
επηηεδεπκαηία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010,
νξίδεηαη ε 18.11.2010. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο παξνύζαο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο

θαηά ηηο

αλωηέξω δηαηάμεηο νξίδεηαη ε 29.11.2010.
5. Σε πεξίπηωζε κε απνδνρήο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ε νηθεία ππόζεζε ππόθεηηαη
ζε έιεγρν ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, επηθπιιαζζνκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3296/2004, όπωο ε παξάγξαθνο απηή ίζρπε πξηλ
αλαξηζκεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010.
6. Δπί επηηεδεπκαηηώλ νη νπνίνη επηιέγνπλ λα πεξαηώζνπλ ηηο ππαγόκελεο ππνζέζεηο
ηνπο γηα νξηζκέλα κόλν από ηα νηθνλνκηθά έηε πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δθθαζαξηζηηθό
Σεκείωκα, κε ηνπο όξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηωλ παξαγξάθωλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ λ. 3888/2010, ωο ζπλνιηθή νθεηιή γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010 θαη ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ
Σεκεηώκαηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο, ιακβάλεηαη ην αλαγξαθόκελν ζην Δθθαζαξηζηηθό
Σεκείωκα πξννδεπηηθό άζξνηζκα ηνπ ζπλόινπ ηεο νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη κέρξη θαη ην
ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο πνπ επηιέγεη λα πεξαηώζεη ν επηηεδεπκαηίαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ
πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ωο πξνο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο
έρνπλ εθαξκνγή θαη ελ πξνθεηκέλω.
7. Σε πεξίπηωζε ύπαξμεο πξνθαλώλ ζθαικάηωλ εθδνζέληνο Δθθαζαξηζηηθνύ
Σεκεηώκαηνο, ν επηηεδεπκαηίαο πξνζέξρεηαη ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ
Γ.Ο.Υ. ηεο πεξίπηωζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, όπνπ γίλεηαη νίθνζελ άκεζε δηόξζωζή
ηνπ, βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο. Σηε ζπλέρεηα, από ηελ
πξναλαθεξόκελε Γ.Ο.Υ. επαλεθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλν ην Δθθαζαξηζηηθό Σεκείωκα εηο
δηπινύλ θαη έλα αληίγξαθν απηνύ παξαδίδεηαη ζηνλ επηηεδεπκαηία, ν νπνίνο, εθόζνλ
επηζπκεί, πξνβαίλεη ζηελ απνδνρή ηνπ εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 4. Δπί ηνπ ζώκαηνο ηνπ άιινπ αληηγξάθνπ ην νπνίν παξακέλεη ζηνλ
νηθείν θάθειν ηεο ωο άλω Γ.Ο.Υ. ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη αξκνδίωο
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αηηηνινγεκέλε πξάμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιόγνη ηεο δηόξζωζεο. Δάλ γηα ηε
δηόξζωζε ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο απαηηείηαη ε παξνρή ζηνηρείωλ από άιιεο
Γ.Ο.Υ. ή Υπεξεζίεο, απνζηέιινληαη από απηέο άκεζα κε ηειενκνηνηππία (FAX) ζηελ
ωο άλω αλαθεξόκελε αξκόδηα γηα ηε δηόξζωζε Γ.Ο.Υ. ηα ζηνηρεία εθείλα από ηνπο
νηθείνπο θαθέινπο ηνπο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηόξζωζε ηνπ Σεκεηώκαηνο
απηνύ.
8. Δηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010
γηα ηελ απνδνρή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γ.Ο.Υ. ε νπνία πξνέβε ζηε ζρεηηθή δηόξζωζε. Σηηο πεξηπηώζεηο
απηέο, ην ζύλνιν ηεο πξνθύπηνπζαο νθεηιήο πνπ αθνξά ηα νηθνλνκηθά έηε γηα ηα
νπνία ην Δθθαζαξηζηηθό Σεκείωκα γίλεηαη απνδεθηό βεβαηώλεηαη από ηνλ πξνϊζηάκελν
ηεο αλωηέξω Γ.Ο.Υ. ζην όλνκα ηνπ ππόρξενπ κε ηε ζύληαμε ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ
θαηαιόγωλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα ππόινηπα δε πξνο θαηαβνιή πνζά θόξνπ
εηζνδήκαηνο θαη θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαβάιινληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 10 ηνπ λ.3888/2010.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο.

Αθρηβές Αληίγραθο

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Η Προχζηακέλε ηες Γρακκαηείας

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΘΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ
Θ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ
1. Γ.Ο.Υ.
2. Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ. – Π.Δ.Κ.)
3. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)
ΘΘ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ
1. Οηθνλνκηθέο Δπηζ/ζεηο – Όινη νη Οηθνλ. Δπηζ/ηέο
2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Σ.Γ.Ο.Δ.
3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ’ (εθηόο ηωλ αξηζ. 4, 10 θαη 12), ΗΑ’, ΗΒ’ (εθηόο ηωλ αξηζ. 9 έωο 16),
ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, Κ’ (εθηόο ηωλ αξηζ. 6 θαη 7 ) ΚΒ’ θαη ΚΓ΄(νη αξηζ. 7,8,11 θαη 12)
4. Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο
5. Γεληθόο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ηωλ Ταθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίωλ
6. ΠΟΔ – ΓΟΥ, Οκήξνπ 18, 106 72, Αζήλα
7. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε», Οκήξνπ 18, 106 72, Αζήλα
ΘΘΘ. ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξ. & Τει. Θεκάηωλ
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξ. Σπζηεκάηωλ
5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα Σ.Γ.Ο.Δ.
6. Γξαθεία Γελ. Γ/ληώλ Φνξνινγίαο, Φνξνι. Διέγρωλ, ΚΔ.Π.Υ.Ο., Οηθνλ. Δπηζ/ζεο, Γηνηθ.
Υπνζηήξημεο θαη Γεκ. Πεξ. & Δζλ. Κιεξνδνηεκάηωλ
7. Γ/λζεηο Γελ. Γ/λζεωλ Φνξνινγίαο, Φνξνι. Διέγρωλ, Οηθνλ. Δπηζ/ζεο θαη Γηνηθ.
Υπνζηήξημεο
8. Γ/λζεηο Σ.Γ.Ο.Δ. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ -Γ30 (10 αληίγξαθα)-Γ/λζε Δθκεηάιιεπζεο Ζ/ΥΓ31 (5 αληίγξαθα)
10. Γηεύζπλζε Διέγρνπ – Τκήκαηα Α’, Β', Γ’, Γ’, Δ’ (από 5 αληίγξαθα)
11. Μ.Δ.Τ.Α.
12. Τξάπεδα Γεκνζηνλνκηθώλ Γεδνκέλωλ (Τ.Γ.Γ.)
13.Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
14.Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίωλ Σρέζεωλ (20 αληίγξαθα)
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