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Παράταση για τις καταστάσεις που υποβαλλόνταν
με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

- Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518
2015/23.7.2015
Φορολογική μεταχείριση των
εισοδημάτων που αποκτούν
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
ν.4172/2013
- Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1076560
ΕΞ 2015/2.6.2015
Οδηγίες διενέργειας μερικών
επιτόπιων ελέγχων πρόληψης
για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών
υποχρεώσεων σε κλάδους ή
επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα
- Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027 ΕΞ
2015/24.7.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών
και τη μεταφορά κεφαλαίων

Η

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την διευκόλυνση των πολιτών κατά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
και ενόψει της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, με εγκύκλιό της διευκρινίζει ότι οι καταστάσεις που
προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
(αγορές ή πωλήσεις με τις Πολ.1262/1993 και 1029/1995), εφεξής υποβάλλονται στην φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η
διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι τις 31/07/2015.
Εξαιρετικά κατά την πρώτη εφαρμογή, δεδομένου ότι η εγκύκλιος εκδόθηκε
στις 10/07/2015, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να τις υποβάλλουν
έως και τις 30/09/2015.
Οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη
μορφή.

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518 2015/23.7.2015

Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του ν.4172/2013

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που
έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με
το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ.δ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι
σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί
και οι ενώσεις αυτών.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω
νόμου ορίζεται, ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και
οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται
με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό
(13%).
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 12 του ν.δ.3881/1958
(ΦΕΚ Α' 181) και της παρ.1 του άρθρου 13 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με την παρ.1 του
άρθρου 6 του ν.414/1976 και την παρ.1
του άρθρου 1 του ν.δ.1218/1972, αντίστοιχα, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι
συνιστώνται με τις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.),
οι οποίοι αποτελούν Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου και οι οποίοι διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς
Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και σε
Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), τυγχάνουν οργανισμοί κοινής ωφελείας και από αυτούς
οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής.
4. Με τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 12 και του άρθρου 5 του
ν.δ.3881/1958 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. συνιστώνται για

έργα εγγείων βελτιώσεων Β' τάξεως
(ήτοι, έργα τοπικού ενδιαφέροντος
όπως είναι, τα δίκτυα αποστραγγιστικών τάφρων και αρδευτικών διωρύγων, τα αντιπλημμυρικά έργα, έργα
αξιοποίησης παθογενών ή αγόνων
εδαφών, έργα υδρολιπάνσεως και
εμπλουτισμού υπογείων υδροφόρων
στρωμάτων, κλπ.) και οι Γ.Ο.Ε.Β. κατ'
αρχήν για έργα εγγείων βελτιώσεων
Α' τάξεως (ήτοι, κύρια έργα γενικού
ενδιαφέροντος όπως είναι, τα έργα διευθετήσεως ποταμών και μεγάλων χειμάρρων, τα φράγματα, οι σημαντικές
τάφροι, διώρυγες και σήραγγες για την
παροχέτευση ή αποχέτευση υδάτων,
κλπ.).
5. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ.3
του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι μέλη των Ο.Ε.Β. καθίστανται υποχρεωτικά, από τη σύστασή
τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες και νομείς, εμφυτευτές και επιφανειούχοι ή
επικαρπωτές σε αγροτικά ακίνητα που
βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής δικαιοδοσίας τους.
6. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νομοθετικού

διατάγματος ορίζεται, ότι σκοποί των
Ο.Ε.Β. είναι, μεταξύ άλλων: α) η διοίκηση των υδάτων που υπάγονται στην
αρμοδιότητά τους και η ρύθμιση της
χρήσης και η διανομή αυτών, μέσω της
επιβολής κανονισμών άρδευσης και
της λήψης λοιπών αναγκαίων μέτρων,
β) η αστυνομία επί των υδάτων και των
έργων, γ) η επιβολή και η βεβαίωση
των κατά το άρθρο 10 υποχρεώσεων
των ωφελουμένων και δ) ο καθορισμός
και η είσπραξη μισθωμάτων ή δικαιωμάτων βοσκής επί μη διανεμηθεισών
εκτάσεων στις ζώνες των έργων ή επί
αποκαλυπτόμενων γαιών δικαιωμάτων
αλιείας των υδάτων ποταμών και λιμνών εντός της περιοχής δικαιοδοσίας
τους ή ετέρων συναφών δικαιωμάτων.
7. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, ότι
η συμμετοχή των ωφελουμένων από
τα έργα φυσικών ή νομικών προσώπων στις δαπάνες αυτών συνίσταται:
α) στην εξ ιδίων πόρων καταβολή των
δαπανών κατασκευής των έργων που
δεν καλύπτονται από επιδοτήσεις και
δάνεια, β) στην καταβολή των κανονισμένων εισφορών και δόσεων για την
εξόφληση των δανείων που έχουν συναφθεί για την κατασκευή των έργων

συνέχεια στην επομένη σελίδα

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 237 • 5 Αυγούστου 2015 • σελίδα 3 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518 2015/23.7.2015

Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του ν.4172/2013
και γ) στην εξ ολοκλήρου καταβολή
των ετησίων δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις κατανέμονται κατά περίπτωση μεταξύ των
ωφελουμένων και καταβάλλονται με
τη μορφή στρεμματικών εισφορών
ή τελών ή και με τη μορφή αντιτίμου
χρήσης αρδευτικού ύδατος (παρ.2).
8. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι πόροι των Ο.Ε.Β. είναι οι
στρεμματικές εισφορές και τέλη, τα
αρδευτικά τέλη ή το αντίτιμο χρήσης
αρδευτικού ύδατος, μισθώματα και δικαιώματα και κάθε άλλο προβλεπόμενο από το καταστατικό αυτών έσοδο.
Οι στρεμματικές εισφορές και τα τέλη
που επιβάλλονται από τους Ο.Ε.Β., εισπράττονται από τα αρμόδια όργανα
αυτών απευθείας ή κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.4 και σε υπερημερία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
είσπραξης δημοσίων εσόδων (παρ.2).
9. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των
διατάξεων του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε.
(ν.2238/1994), για τον προσδιορισμό
του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), οι οποίοι αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής, από
το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
που υπόκεινται σε φορολογία αφαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν και αντιστοιχούν σε αυτά και το τυχόν θετικό
αποτέλεσμα που θα προκύψει φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (σχετ. τα
αριθ.1028911/10388/Β0012/7.04.2009
και Γ.179/37/12.04.1984 έγγραφα).
10. Σε απάντηση σχετικού εγγράφου
της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών

Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νομική
μορφή των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45
του ν.4172/2013 που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο, διευκρινίσθηκε,
ότι στην έννοια των συνεταιρισμών
και των ενώσεων αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί, η ένωση αγροτικών
συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), η κεντρική
συνεταιριστική ένωση (ΚΕ.Σ.Ε.) και
η κοινοπραξία αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (σχετ. το αριθ.
ΔΕΑΦΒ 1053891 ΕΞ 2015/21.04.2015
έγγραφο).
11. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως
προς τη φορολογική μεταχείριση των
Ο.Ε.Β., μετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του ν.4172/2013:
Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις
αναγκαστικής μορφής και επομένως,
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως αγροτικοί συνεταιρισμοί και
ως ενώσεις αυτών (περ.δ' άρθρου 45
και παρ.2 άρθρου 58 του ν.4172/2013).
Ακόμη, συνάγεται ότι στους Τ.Ο.Ε.Β.
επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 31
του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ.Δ12Β
1174037 ΕΞ 2013/12.11.2013 έγγραφο).
Ωστόσο, δεδομένου του ιδιόμορφου
χαρακτήρα των Τ.Ο.Ε.Β. ως οργανισμών κοινής ωφελείας και της αναγκαστικής μορφής είσπραξης των
εισφορών των φυσικών και νομικών
προσώπων που καθίστανται υποχρεωτικά μέλη τους, με την παρούσα γίνεται
δεκτό, ότι τα έσοδα που αποκτούν οι
Τ.Ο.Ε.Β. από τις εισφορές των μελών
τους (συνδρομές - δικαιώματα εγγραφής) δεν φορολογούνται, καθόσον δεν
αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές

συναλλαγές, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν.4172/2013.
Ομοίως, τα ανταποδοτικά τέλη που
εισπράττουν οι πιο πάνω Οργανισμοί
από τα μέλη τους δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές,
αλλά συνιστούν μονομερώς επιβαλλόμενες χρηματικές υποχρεώσεις, που
διακρίνονται από τους φόρους κατά το
ότι η καταβολή τους συνδέεται με την
παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή στην απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος.
Η δημόσια αυτή υπηρεσία, προς την
οποία στοχεύει το ανταποδοτικό τέλος,
παρέχεται προέχοντος χάριν δημοσίου
σκοπού, εξυπηρετούνται όμως με αυτή
ταυτόχρονα και όποιοι την χρησιμοποιούν, που φέρουν το βάρος των δαπανών
τους (σχετ. οι αριθ. ΣτΕ 2462/1999 και
ΣτΕ 649/1981 αποφάσεις). Κατά συνέπεια, τα έσοδα από τέλη που αποκτούν
οι Τ.Ο.Ε.Β. δεν φορολογούνται.
Όσον αφορά τους Γ.Ο.Ε.Β., οι οποίοι λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα έσοδα που αποκτούν
από τις εισφορές των μελών τους και
τα τέλη θεωρούνται έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της
εκπλήρωσης του σκοπού τους και επομένως, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (περ.γ' άρθρου 45 του ν.4172/2013
και ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιος).
Ακόμη διευκρινίζεται, ότι λόγω της
νομικής μορφής των Γ.Ο.Ε.Β. ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ.
Δ12Β1048354 ΕΞ 2014/18.03.2014
έγγραφο).
Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη
διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε
κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα

Γ

ΕΝΙΚΑ
Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και
προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο
στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών
βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά την θερινή περίοδο
και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές η
εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα
των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική.
Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των
Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών,
Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης,
Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού, θα
πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, που κάθε ένα θα
αποτελείται από δυο τουλάχιστον υπαλλήλους, για τη διενέργεια ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων
κυρίως σε κλάδους ή επιχειρήσεις με
υψηλή παραβατικότητα, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.
Τα Συνεργεία αυτά θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές,
απογευματινές και βραδινές ώρες, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), του ν.2859/2000 όπως ισχύει,
καθώς και του ν.4172/2013 όπως ισχύει. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει
να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών
επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και
της Κυριακής.
II. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών
υποχρεώσεων, διενεργούνται σε όλους
τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς
που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα, στην χωρική αρμοδιότητα εκάστης

Δ.Ο.Υ. δύναται να εξευρίσκονται:
1. από στοιχεία του αρχείου των Δ.Ο.Υ
(κλάδοι με αυξημένο αριθμό παραβάσεων Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ. ή Φ.Π.Α.),
2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία
πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων, κ.λπ.) και
3. από επιλογή, μετά από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων
ελέγχων είναι η διενέργεια ελέγχων για
την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής
των διατάξεων των ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ν.2859/2000 και
ν.4172/2013.
Ειδικότερα:
Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων
του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών
και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά
διακίνησης (Παραστατικό Διακίνησης,
Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων, Έγγραφο διακίνησης
μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής
πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής,
Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη
παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών
συναλλαγών, κ.λπ.), για τη διακίνηση και

την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ
επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών. Σχετική με τα ανωτέρω είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/31.12.2014
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'
251) περί των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Για το σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει
διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο
πελατών από κάθε είδους επαγγελματική
εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο
από το ν.4308/2014 παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί
ότι εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το
ν.4308/2014 παραστατικό, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση,
αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική
εγκατάσταση του επιτηδευματία. Αντίθετα, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση
παραστατικού διακίνησης ή πώλησης,
καθώς και στις περιπτώσεις που τα παραστατικά που αφορούν τη συναλλαγή δεν
επιδεικνύονται στο συνεργείο ελέγχου, τα
μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην
επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν
την εντολή ελέγχου και την αστυνομική
τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την
παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βι-

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη
διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε
κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα
βλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση
υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και
εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία
της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου,
ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές).
Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν
οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι
φόροι (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων,
κ.λπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ.
ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.), η είσοδος
εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη,
προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση
παραστατικού λιανικής πώλησης για την
επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών,
κ.λπ.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης
ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία
που προβλέπονταν από τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ. ή του Κ.Φ.Α.Σ.) από όλες τις κατηγορίες υπόχρεων π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λ.π.. Εν όψει αυτού
κατά τον έλεγχο των υπόχρεων που είχαν
υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών, οι ελεγκτές απαιτείται να ζητούν
πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν
αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το
ν.4308/2014 παραστατικά.
Σημειώνεται ότι όταν ο μερικός επιτόπιος
έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με
οργανωμένα λογιστήρια (διπλογραφικό
λογιστικό σύστημα ν. 4308/2014) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δε λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει
να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των
πάσης φύσεως παραστατικών διακίνησης
ή πώλησης και να μη ζητά για θεώρηση
τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε
να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων. Στην περίπτωση
αυτή αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρού-

μενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε
εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου
ημέρα και ώρα. Στις λοιπές περιπτώσεις
που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία
από την επιχείρηση διενεργούμε διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων από
τα βιβλία με τις υποβληθείσες περιοδικές
δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις
περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων
φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού Σημειώματος, στον υπόχρεο
να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες
αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις
νόμιμες προσαυξήσεις. Για τα παραπάνω
θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι
άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και
διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες
δηλώσεις Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που
υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α (π.χ φαρμακεία, εστιατόρια
κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης
του Φ. Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή,
η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες
(έκδοση εντολής μερικού ελέγχου).
Ακόμη σημειώνεται ότι η μη επιτόπια
επίδειξη των δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ' αρχήν παράβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται
επίσης εγγράφως, με απλή κοινοποίηση
στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Σημειώματος, να προσκομίσει τις δηλώσεις
στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε
χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στο Σημείωμα (σχετ. και η εγκύκλιος
ΠΟΛ.1254/13.11.2001), Σε περίπτωση
που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματί-

ζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της
ενέργειες.
Η όλη διαδικασία ελέγχου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Πρόσθετες λεπτομερείς οδηγίες, για
την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4308/2014 στον μερικό επιτόπιο έλεγχο,
θα αναρτηθούν στο εσωτερικό δίκτυο
http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που θα
ασχοληθούν με τον προληπτικό έλεγχο,
Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ή οι νόμιμοι
Αναπληρωτές τους παρακαλούνται για
την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των
συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων,
καθώς και για την παροχή εν γένει οδηγιών προς τα μέλη των συνεργείων, για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά
τρόπο που θα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.
Περαιτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων
των Δ.Ο.Υ., οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο πρέπει να ενημερώνουν
άμεσα ή το αργότερο μέχρι την πρώτη
ημέρα της εβδομάδας, την εφαρμογή
«Προληπτικοί Έλεγχοι 2015» στο εσωτερικό δίκτυο http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων - Τμήμα Β', με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας.
Τέλος με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που
εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, προβλέπεται ένας σημαντικός
αριθμός ελέγχων πρόληψης σε κλάδους
ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα μέχρι την 31.12.2015. Η κατανομή του
συνόλου των μερικών επιτόπιων ελέγχων
πρόληψης ανά Δ.Ο.Υ. θα γίνει ανάλογα
με τη δυνατότητα τους στη διενέργεια
ελέγχων, και θα ενημερωθεί κάθε εμπλεκόμενη Δ.Ο.Υ.
Η Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027 ΕΞ 2015/24.7.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και
τη μεταφορά κεφαλαίων

Α

ποφασίστηκε η τροποποίηση των
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων που
θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84), ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου της
από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών
εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή
μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως
νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των
πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι
οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών
που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα
που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως
του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή
του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό
πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως
την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Από
τον περιορισμό του προηγούμενου
εδαφίου εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι
εξωτερικού.».
3. Η περίπτωση ε της παραγράφου 9 του
άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι
τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών.
Προϋπόθεση εφαρμογής αποκλειστικά της
περίπτωσης αυτής (ε) αποτελεί η μη ύπαρξη
επαρκών διαθεσίμων σε λογαριασμό όψεως
ή ταμιευτηρίου.».
4. Η περίπτωση γ της παραγράφου 10 του
άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής
στο εξωτερικό για χρηματοπιστωτικά μέσα
του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007.».
5. Οι περιπτώσεις δ, στ, ζ, θ και ιγ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από
18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών
που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση
ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα
που λειτουργεί στην Ελλάδα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην περίπτωση στ της παρούσας παραγράφου.».
«στ. Χρηματικά ποσά τα οποία μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας, μεταφέρονται
από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης
σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, και
μεταφέρονται εκ νέου, εν μέρει ή εν συνόλω,
σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Πέραν
των ανωτέρω, ειδικώς οι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975,
959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953 μπορούν
να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών
εκ των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας έως του ποσού των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως.
Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δύναται να επιτρέπεται
η ανάληψη και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα και για άλλους
κλάδους επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της
παρούσας.
Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή, εκροής
εκ νέου στην αλλοδαπή και ανάληψης μετρητών, ανήκει στην ευθύνη του πιστωτικού
ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης.
Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα
ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής των προβλεπόμενων

στην παρούσα περίπτωση εντός ευλόγου
χρόνου»..
«ζ. Έμβασμα ή μεταφορά πίστωσης από ελληνικό δημόσιο ερευνητικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα ή ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο
κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό
ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά
από έμβασμα ή μεταφορά πίστωσης από το
εξωτερικό, που εκτελέστηκε εντός του 2015
ή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού σκοπού. Για την
πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα
πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον
οποίο και μόνο θα πιστώνονται εφεξής τα
προς μεταφορά ποσά».
«θ. Πληρωμές συντάξεων και προνοιακών
επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό
από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση
λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος
της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος
ελάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν από την
έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ
(Α΄65)».
«ιγ. Η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό
και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών
μέγιστου εφάπαξ ποσού ευρώ δύο χιλιάδων
(2.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα
για έναν συνοδό προσώπου που μεταβαίνει
στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.».
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

