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                                 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

                                                                                               Θεςςαλονίκθ, 30-04-2018                                       
                                                                                          Αρ. πρωτ.:       58                                          

 
 ΠΡΟ:  1) Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  

                  κ. Πιτςιλι Γεϊργιο 
 
             2) Γενικό Διευκυντι  
                 Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
                 κ. αΐτθ Ευκφμιο 
              
             3) Διευκυντι Δ/νςθσ Ελζγχων 
                  κ. Κατςίπθ Ιωάννθ 
 

             4) ΠΟΕ - ΔΟΤ 

 
 

Θζμα: «Προτεραιοποίθςθ Τποκζςεων Ζτουσ 2018» 

 

Κ. Διοικθτά, 

 

Με αφορμι τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί από τον τρόπο επιλογισ και τον 

αρικμό των προτεραιοποιθμζνων υποκζςεων προσ ζλεγχο και:    

 

1. Επειδι ςτο άρκρο 26 παρ. 2.α του ν. 4174/2013 ορίηεται ότι: «Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ, ε νπνία εθδίδεηαη έωο ην ηέινο θάζε έηνπο θαη 

δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε, θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ κεξηθώλ ή θαη πιήξσλ 

ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγνύληαη εληόο ηνπ επόκελνπ έηνπο θαηά πξνηεξαηόηεηα, κε βάζε 

θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδύλνπ, ζηνηρεία από εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο 

ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, κε βάζε άιια θξηηήξηα, ζύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε 

πεξίπησζε, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειεγθηώλ θαηά ηνλ ρξόλν έθδνζεο ηεο 

απόθαζεο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θαηά ηνπο πξνεγνύκελνπο δώδεθα 

κήλεο από ηνλ κήλα έθδνζεο ηεο απόθαζεο.» 
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2. Επειδι ςτο άρκρο 26 παρ. 2.β του ν. 4174/2013 ορίηεται ότι: «β. Γηα ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνύληαη από 1.1.2018, πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 75% ηωλ ειέγρωλ πνπ νξίδνληαη ζην 

δεύηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ αθνξνύλ θαη΄ αξρήλ ζε 

ειέγρνπο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη έιεγρνη ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ κπνξνύλ λα επεθηείλνληαη 

ζηα δύν πξνεγνύκελα, πέξαλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, θνξνινγηθά έηε ή ρξήζεηο, κε βάζε 

θξηηήξηα θαηά ηα νξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν.» 

 

3. Επειδι  ςτθν ςελίδα 113 τθσ 2θσ ζκδοςθσ (Μάρτιοσ 2018) του Εγχειρίδιου Επιλεγμζνων 

Λειτουργικϊν Διαδικαςιϊν Τπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα ςτθν διαδικαςία 

«7.10 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟΤ» ορίηεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ του ελζγχου 

είναι από 1 ζωσ 4 μινεσ. 

 

4. Επειδι ςτθν παράγραφο 5 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 Σροποποίθςθ τθσ 

αρικμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Βϋ 4640) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων περί κακοριςμοφ του αρικμοφ φορολογικϊν 

ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2018, ορίηεται ότι: «Αλεμάξηεηα από ηελ 

πξνηεξαηνπνίεζή ηνπο ή κε, νινθιεξώλνληαη άκεζα νη θάηωζη ππνζέζεηο πξνο έιεγρν: 

α) Υπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε εθζέζεηο έξεπλαο ησλ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

β) Υπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε πνξηζκαηηθέο εθζέζεηο πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Α.Α.Δ.Ε. από 

ηε Δηεύζπλζε Εξεπλώλ Οηθνλνκηθνύ Εγθιήκαηνο θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

387 ηνπ λ. 4512/2018. 

γ) Υπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε επηζηξνθέο θόξσλ. 

δ) Υπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε έιεγρν βάζεη δείγκαηνο, δηθαηνύρσλ πνπ έηπραλ επηζηξνθήο 

Φ.Π.Α., θαζώο θαη δηθαηνύρσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ πνπ έηπραλ 

επηζηξνθήο θόξνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο έιεγρν. 

ε) Υπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ζεκείσκα δηαπηζηώζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη πξνζσξηλόο πξνζδηνξηζκόο θόξσλ θαη πξνζηίκσλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο. 

ζη) Υπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο επίθεηηαη ε έθδνζε ζεκεηώκαηνο δηαπηζηώζεσλ θαη πξνζσξηλνύ 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ θαη πξνζηίκνπ, ζπλεθηηκώληαο αηηηνινγεκέλα ζην Ο.Π.Σ. Elenxis θαη 

ηα νξηδόκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνύζαο. 

δ) Υπνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ από εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο, εληνιέο αλαθξηηηθώλ θαη 

πξναλαθξηηηθώλ πξάμεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ αηηεκάησλ θαη εληνιώλ δηελέξγεηαο 

θνξνινγηθώλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από εληνιή νπνηαζδήπνηε Εηζαγγειηθήο ή 
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Δηθαζηηθήο Αξρήο, ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε ηειηθό ζηάδην ηελ 28.2.2018 θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 389 ηνπ λ. 4512/2018, ήηνη θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία 

έρεη εθδνζεί πξνζσξηλόο δηνξζσηηθόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ ή αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηώλ 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 

ε) Υπνζέζεηο ησλ Δ.Ο.Υ θαη Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. πνπ αθνξνύλ ζε δηελέξγεηα κεξηθνύ επηηόπηνπ 

ειέγρνπ δηαπίζησζεο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ 

βηβιίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 

γηα θνξνινγνπκέλνπο πνπ αζθνύλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ή δηαθηλνύλ αγαζά. 

ζ) Υπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε δηαζηαπξσηηθνύο ειέγρνπο ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

(VIES), ππνζέζεηο πνιπκεξώλ (ηαπηόρξνλσλ) ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ειιεληθέο θαη 

αιινδαπέο θνξνινγηθέο αξρέο, ππνζέζεηο δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζην πιαίζην επαλάιεςεο 

δηαδηθαζίαο θαζώο θαη ζε εθηέιεζε πξνδηθαζηηθήο απόθαζεο. Οη έιεγρνη ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε ζηνρνζεζία ησλ ειέγρσλ, πιελ απηώλ ηεο σο άλσ 

πεξίπησζεο (ε).» 

 

5. Επειδι θ προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων για το ζτοσ 2018, ςε αντίκεςθ με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν.4174/2013, δεν ζχει κοινοποιθκεί ζωσ ςιμερα, 4 μινεσ 

από τθν αρχι του ζτουσ, ςτουσ ελεγκτζσ. 

 

6. Επειδι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι υποκζςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ υπολείπονται 

κατά πολφ από το όριο του 70% που τζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφουσ 2α του 

άρκρου 26 του ν. 4174/2013.  

 

7. Επειδι από τθν επικείμενθ προτεραιοποίθςθ υποκζςεων προκφπτει τεράςτιοσ όγκοσ 

ανά ελεγκτι, οι οποίεσ ξεπερνοφν τισ 24, και είναι ανκρωπίνωσ αδφνατο να 

ολοκλθρωκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ το Εγχειρίδιο Επιλεγμζνων Λειτουργικϊν 

Διαδικαςιϊν Τπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., τθν παράγραφο  5 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 

2018 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων περί κακοριςμοφ 

του αρικμοφ φορολογικϊν ελζγχων που κα διενεργθκοφν κατά το ζτοσ 2018 και τθν 

κοινι πείρα.  

 

8. Επειδι από όλα τα παραπάνω προκφπτει ςαφζςτατα ότι δεν εφαρμόηονται πλιρωσ και 

κακολικά οι διατάξεισ των ςχετικϊν νόμων, κακϊσ και οι αποφάςεισ - οδθγίεσ του 

Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ και δεν τθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ,  τθσ αναλογικότθτασ και τθσ 

χρθςτισ διοίκθςθσ. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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9. Επειδι δεν ζχει τροποποιθκεί ζωσ ςιμερα το πλαίςιο τθσ ποινικισ, αςτικισ και 

πεικαρχικισ ευκφνθσ και τθσ νομικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με το προςχζδιο διατάξεων 

νόμου που μασ εγχειρίςτθκε εδϊ και 3,5 μινεσ. 

 

10. Επειδι είναι αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι ο φοροελεγκτικόσ μθχανιςμόσ λειτουργεί κάτω 

από ιδιαίτερα αντίξοεσ και οριακζσ ςυνκικεσ ειδικά ενόψει καλοκαιριοφ. 

 

Ηθτάμε: 

α) Σθν άμεςθ εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 2α και 2β του άρκρου 26 του 

ν. 4174/2013 για όλεσ τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ ωσ προσ το ποςοςτό των ελζγχων τθσ 

τελευταίασ πενταετίασ (70%) ανά ελεγκτι. 

 

β) Σον περιοριςμό των προτεραιοποιθμζνων υποκζςεων προσ ζλεγχο ςε 4 ανά 

ελεγκτι, ςφμφωνα με το Εγχειρίδιου Επιλεγμζνων Λειτουργικϊν Διαδικαςιϊν Τπθρεςιϊν 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παράγραφο 5 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 

2018 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων. 

 

γ) Σθν άμεςθ ψιφιςθ νόμου για τθν ποινικι, αςτικι και πεικαρχικι ευκφνθ, κακϊσ και 

τθ νομικι προςταςία των υπαλλιλων τθσ ΑΑΔΕ. 

 

δ) Σθν άμεςθ εξομοίωςθ τθσ ευκφνθσ με αυτιν τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ ψθφίςτθκε με το άρκρο 386 

παράγραφοσ 1 του ν. 4512/23-01-2018 ςτο οποίο ορίηεται ότι « 1. Οη ειεγθηέο θαη ην 

ινηπό πξνζωπηθό ηεο Υπεξεζίαο δελ εμεηάδνληαη, δελ δηώθνληαη θαη δελ ελάγνληαη γηα 

γλώκε πνπ δηαηύπωζαλ ή ζέζε πνπ έιαβαλ θαηά ηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο. 

Εμαηξνύληαη ηωλ αλωηέξω ε πεξίπηωζε δόινπ, ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο θαη ε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ερεκύζεηαο, ζην νπνίν ππνρξενύληαη νη ππεξεηνύληεο 

ζηελ Υπεξεζία θαη κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από απηό.». 
 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
  

 
 

ΚΟΤΠΚΑ ΜΙΥΑΗΛ  ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΕΝΕΛΑΟ 
 


