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Θέμα:«Σπόπορ, σπόνορ και διαδικαζία εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηος ν. 3888/2010
πεπί πεπαίυζηρ ηυν εκκπεμών ελεγμένυν θοπολογικών ςποθέζευν και ηυν
ςποθέζευν εκκπεμών καηαλογιζηικών ππάξευν πος αθοπούν ανέλεγκηερ
ςποθέζειρ, καθώρ και πεπί ςποβολήρ ειδικού ζημειώμαηορ για ηη δήλυζη
ηηρ λήτηρ ή έκδοζηρ μη νόμιμυν θοπολογικών ζηοισείυν.»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 θαζώο θαη ηεο πεξίπησζεο
η΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3888/2010 (Φ.Δ.Κ.175 Α΄).
2. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα Απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1. Ο επηηεδεπκαηίαο ν νπνίνο επηζπκεί λα πεξαηώζεη εθθξεκείο ειεγκέλεο ππνζέζεηο
ηνπ πνπ ππάγνληαη ζηε ζρεηηθή ξύζκηζε ηνπ Κεθαιαίνπ
1

Α’ ηνπ λ.3888/2010,

ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε κέρξη ηελ 15/11/2010 ζηελ αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή
πνπ εμέδσζε ηελ θάζε εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία ζα δεηά ηελ
επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζην πιαίζην ζρεηηθνύ δηνηθεηηθνύ ή δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ηελ πεξαίσζε ηεο εθθξεκνύο ππόζεζήο ηνπ θαηά ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. Αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί γηα
νπνηαδήπνηε εθθξεκή θαηαινγηζηηθή πξάμε επηζπκεί ν επηηεδεπκαηίαο, αλεμαξηήησο
θνξνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ απηή αθνξά.
Σηελ αίηεζε αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαινγηζηηθή πξάμε γηα ηελ νπνία δεηείηαη
ε πεξαίσζε, πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο πνπ εθδόζεθαλ από
ηελ ίδηα ειεγθηηθή αξρή αλαγξάθνληαη ζηελ ίδηα αίηεζε όιεο νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο
ελδηαθέξεηαη ν επηηεδεπκαηίαο.
Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ππαγόκελεο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ησλ
δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, καδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ
δηθαζηεξίνπ από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ε ππόζεζε δελ έρεη αθόκε ζπδεηεζεί, θαζώο
θαη ε νξηζζείζα εκεξνκελία ζπδήηεζεο εθόζνλ απηή έρεη νξηζζεί. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο καδί κε ηελ αίηεζε,
ππνβάιιεηαη θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, εθόζνλ ε βεβαίσζε ηειηθώο δελ
πξνζθνκίδεηαη, ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία
δειώλεηαη όηη ε ππόζεζε δελ έρεη αθόκε ζπδεηεζεί θαη όηη ε βεβαίσζε ζα
πξνζθνκηζζεί άκεζα κε ηελ έθδνζή ηεο.
2. Ζ επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα ηηο εθθξεκείο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο
ελδηαθέξεηαη ν επηηεδεπκαηίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ
πξάμεσλ δηνηθεηηθνύ ή δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν ή ην αξγόηεξν εληόο ησλ δέθα (10) επόκελσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή
ηεο.
3. Δηδηθά επί ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ ππαγόκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
3888/2010 νη νπνίεο έρνπλ ζπδεηεζεί ζην αξκόδην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν θαη δελ
έρνπλ δεκνζηεπζεί νη νηθείεο απνθάζεηο θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ
λόκνπ, ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ε επίιπζε
ηεο δηαθνξάο θαηά ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο γίλεηαη ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ
(4) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ ελ ιόγσ δηθαζηεξίνπ,
ύζηεξα από ηελ άζθεζε ζρεηηθήο εκπξόζεζκεο έθεζεο, εθαξκνδόκελσλ ησλ
νξηδόκελσλ ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4.
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4. Πξνθεηκέλνπ πεξί ειεγκέλσλ ππνζέζεσλ ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ’
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3888/2010, ε πεξαίσζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 11 ηνπ λόκνπ απηνύ πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγόηεξν εληόο δέθα πέληε (15)
εκεξώλ από ηελ εκπξόζεζκε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο έθεζεο. Γηα ηελ πεξαίσζε ζηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηελ ειεγθηηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία
θαηαινγηζηηθή πξάμε, καδί κε ηελ νπνία αληί βεβαίσζεο ηνπ αξκόδηνπ Δθεηείνπ
πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο πξάμεο θαηάζεζεο ηεο έθεζεο.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4 εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαζώο θαη ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3888/2010. Δηδηθά γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο πξνζθνκίδεηαη επί πιένλ
από ηνλ επηηεδεπκαηία θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αληίγξαθν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ
Σεκεηώκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010 θαζώο θαη ηνπ
απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ηνπ νξηδόκελνπ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνζνύ
γηα ηελ απνδνρή ηνπ ελ ιόγσ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο.
6. Δηδηθά επί ππνζέζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ γηα ηηο νπνίεο ην νηθείν
Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα δηνξζώζεθε θαη επαλεθδόζεθε ηξνπνπνηεκέλν από ηελ θαηά
πεξίπησζε αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ιόγσ πξνθαλώλ ζθαικάησλ, ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1
ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 10/12/2010, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά θαη ελ πξνθεηκέλσ
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζώο θαη ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηεο παξνύζαο
εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνζθνκίδνληαη από ηνλ
επηηεδεπκαηία θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αληίγξαθα ηνπ επαλεθδνζέληνο
Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο θαζώο θαη ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ηνπ νηθείνπ
πνζνύ γηα ηελ απνδνρή ηνπ.
7. Τν εηδηθό ζεκείσκα δήισζεο ηεο ιήςεο ή έθδνζεο κε λόκηκσλ θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
λ.3888/2010, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Υ. ηνπ
επηηεδεπκαηία κέρξη 26/11/2010.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
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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 ησλ αξηζ. 4, 10 θαη 12), ΗΑ’, ΗΒ’ (εθηόο ησλ αξηζ. 9 έσο 16),
ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, Κ’ (εθηόο ησλ αξηζ. 6 θαη 7 ) ΚΒ’ θαη ΚΓ΄(νη αξηζ. 7,8,11 θαη 12)
4. Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο
5. Γεληθόο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ησλ Ταθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ
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. Θεκάησλ
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξ. Σπζηεκάησλ
5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα Σ.Γ.Ο.Δ.
6. Γξαθεία Γελ. Γ/ληώλ Φνξνινγίαο, Φνξνι. Διέγρσλ, ΚΔ.Π.Υ.Ο., Οηθνλ. Δπηζ/ζεο, Γηνηθ.
Υπνζηήξημεο θαη Γεκ. Πεξ. & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ
7. Γ/λζεηο Γελ. Γ/λζεσλ Φνξνινγίαο, Φνξνι. Διέγρσλ, 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. Γηεύζπλζε Διέγρνπ – Τκήκαηα Α’, Β', Γ’, Γ’, Δ’ (από 5 αληίγξαθα)
11. Μ.Δ.Τ.Α.
12. Τξάπεδα Γεκνζηνλνκηθώλ Γεδνκέλσλ (Τ.Γ.Γ.)
13.Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
14.Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20 αληίγξαθα)
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