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Προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  

κ. Χάρη Θεοχάρη 

 

Κοινοποίηση 

- Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης, κ. Γεώργιο Χατζάκη 

- Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας, κ. Γεώργιο Κριτσέλη 

- Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, κ. Γεώργιο Πλάνη 

 

 

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου  2013 

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 016 

 
 
Θέµα : Ορισµός καταληκτικής ηµεροµηνίας για την οριστικοποίηση των εµβασµάτων Εξωτερικού. 
 
 
Αξιότιµε Κε Γενικέ , 
 
Με το από  006- 04/01/2013 έγγραφο µας , είχαµε ζητήσει την έκδοση διευκρινιστικής εγκύκλιου για 

τις υποθέσεις των εµβασµάτων εξωτερικού αλλά και τον ορισµό ικανοποιητικής προθεσµίας για 

τους φορολογουµένους (πρόταση µας 31/03/2013) ώστε να υπάρξει χρόνος µετά την έκδοση 

της εγκυκλίου να συλλέξουν οι φορολογούµενοι  τα απαραίτητα έγγραφα για τα οποία 

υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες. 

  

Η παραπάνω αναλυτική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1033/21.2.2013 «∆ιευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισµού των 

υποθέσεων φορολογουµένων που έχουν αποστείλει εµβάσµατα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-

2011»  δόθηκε στη δηµοσιότητα την 22.2.2013 αλλά δεν ανέφερε τίποτα σχετικό µε την προθεσµία 

υποβολής η καταληκτικής ηµεροµηνίας για την διαδικασία . 

 

Παρακαλούµε να ορίσετε άµεσα και µε σαφή τρόπο την προθεσµία που έχουν οι 

φορολογούµενοι να συλλέξουν και να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία στις 

υπηρεσίες σας, δίνοντας ικανό χρονικό περιθώριο , µετά και τις πρόσφατες οδηγίες που 

εκδώσατε, αφού είναι αδύνατον εντός λίγων ηµερών  Φορολογούµενοι και Λογιστές – 

Φοροτεχνικοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές. 
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Επειδή το ζητούµενο της όλης αυτής διαδικασίας είναι η δικαιολόγηση αυτών των ποσών σε 

συνδυασµό µε τα δηλωµένα εισοδήµατα , µε εντελώς νέο τρόπο και διαδικασία , πιστεύουµε ότι 

θα ανταποκριθείτε στο αίτηµά µας, και προσδοκούµε σε θετική απάντησή σας. 

 
Μετά τιµής  

Για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 

 

 
 
 
 
Συνηµµένα: επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 006-4/01/2013 
 
 
 
 
Προς τον  
Υφυπουργό Οικονοµικών  Κο  Γεώργιο Μαυραγάνη 
 
Κοινοποίηση 

• Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης, κ. Γεώργιο Χατζάκη 
• Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας, κ. Γεώργιο Κριτσέλη 
• Προϊστάµενο  ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, κ. Γεώργιο Πλάνη 

 
 

Παρασκευή  , 4  Ιανουαρίου 2013  
Αρ. πρωτ. Εξερχοµένου 006 

 
Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ,  
 
 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε τις τελευταίες ηµέρες έγινε δέκτης από όλη την Ελλάδα ερωτηµάτων τα οποία 
αφορούν την αποστολή προσκλήσεων σε φορολογούµενους, µετά από επεξεργασία των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος τους από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στοιχείων από χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα βάσει των οποίων προκύπτουν αποστολές χρηµατικών ποσών στο εξωτερικό κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2009 έως 31.12.2011, που καταδεικνύουν ότι τα κεφάλαια που 
µεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδας είναι µεγαλύτερα των δηλωθέντων και φορολογηθέντων. 
 

Στα παραπάνω  η Π.Ο.Φ.Ε.Ε θέλει να σας επισηµάνει τα εξής: 
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Η όλη διαδικασία προβλέπει την ενηµέρωση , διαδικτυακά, ειδικής εφαρµογής στην 

πλατφόρµα της Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να τεθούν στη διάθεση της υπηρεσίας τα προκύπτοντα κεφάλαια 
των προηγούµενων ετών σύµφωνα µε τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.  
Επίσης πρέπει να συµπληρωθεί ειδική εφαρµογή η οποία σε πολλές περιπτώσεις χρήζει 
διευκρινήσεων (συµπλήρωση της εφαρµογής µε  εµβάσµατα µε πολλούς συνδικαιούχους ή 
προερχόµενα από κοινούς λογαριασµούς, τι γίνεται  όταν έχουµε εµβάσµατα που αφορούν 
εµπορικές συναλλαγές, και πως αντιµετωπίζονται οι  περιπτώσεις εµβασµάτων που 
επαναπατρίστηκαν νόµιµα, κλπ). 
 

Η  Π.Ο.Φ.Ε.Ε πιστεύει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να δώσει σαφείς οδηγίες και 
διευκρινίσεις τόσο στα ελεγκτικά όργανα όσο και στον κλάδο µας ώστε εµείς ως επαγγελµατίες 
να κάνουµε σωστά τη δουλειά µας (συµπλήρωση των στοιχείων) και οι Υπηρεσίες σας να µην 
ταλαιπωρούνται µε τα ερωτήµατα χιλιάδων φορολογουµένων και συναδέλφων µας Λογιστών – 
Φοροτεχνικών. 
 

Σε αυτό το πλαίσιο που πιο πάνω σας περιγράψαµε, ζητούµε τόσο την άµεση έκδοση 
εγκύκλιου ελέγχου των πιο πάνω περιπτώσεων αλλά και την διάθεση στελέχους του  Υπουργείου 
Οικονοµικών µε επαρκή γνώση και εµπειρία, προκειµένου ενηµερωθούµε , σχετικά µε τις εν λόγω 
προσκλήσεις. Προτείνουµε δε η επιµόρφωση να γίνει άµεσα (εντός του Ιανουαρίου) στο 
αµφιθέατρο της Γ.Γ.Π.Σ.,  
 

Τέλος είναι ανάγκη  άµεσα να ορίσετε νέα καταληκτική ηµεροµηνία για όσους έχουν 
παραλάβει τις προσκλήσεις έως την 31/12/2012, διότι δεν ξέρει κανείς τι είναι σωστό να πράξει. 
 

Με εκτίµηση  
Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 
      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 

 


