
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2011. 
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ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 31/5/2010 

1. Στισ 5/5/2011 ολοκλθρϊκθκε θ επεξεργαςία του αρχείου των φορολογουμζνων 

Γϋκατθγ. Βιβλίων φορολογικισ περιόδου Φεβρουαρίου 2011, και εντοπιςμόσ 

αυτϊν που τελικά δεν ςυμμορφϊκθκαν μετά τθν αποςτολι του Βϋ e-mail 

εντοπιςμοφ (ελεγκτζεσ υποκζςεισ).  

2. Η Ομάδα Α.ΠΑ.Φ.Σ., ζχοντασ ορίςει κριτιρια αξιολόγθςθσ κινδφνου, όςον αφορά 

ςτισ παραπάνω ελεγκτζεσ επιχειριςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ελζγχου 

επζλεξε 1.313 επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχρθηαν ελζγχου άμεςα λόγω 

επικινδυνότθτασ και οι οποίεσ εςτάλθςαν ςτισ 9/5/2011  ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. και 

ςτα Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου, που ςυςτάκθκαν για τθν υποςτιριξθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. Οι 1.313 υποκζςεισ ιταν αρμοδιότθτασ 20 μεγάλων 

Δ.Ο.Υ., ςτισ οποίεσ ςτάλκθκε θλεκτρονικό αρχείο ανά ΑΦΜ, εμπλουτιςμζνο με 

ςτοιχεία από υποςυςτιματα του TAXIS (Μθτρϊο, Ειςόδθμα, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. και 

Ζςοδα) ϊςτε να διευκολυνκεί το ελεγκτικό ζργο, κακϊσ και οδθγίεσ για τθν 

κατανόθςθ των δεδομζνων που ςυμπεριλιφκθκαν. 

3. Η παραπάνω διαδικαςία επαναλιφκθκε  ςτισ 18 και 19/5/2011 ςε ςυνεργαςία με 

τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ (Ομάδα Διαςταυρϊςεων), για τθν αποςτολι 

ςτισ Δ.Ο.Υ. όλων των επιχειριςεων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ – 

Φεβρουαρίου 2011 (ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιλεγμζνων υποκζςεων τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου). Οι υποκζςεισ που ςτάλκθκαν ςτισ Δ.Ο.Υ. τθσ 

Επικράτειασ ιταν 15.897. 

4. Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ – 

Μαρτίου 2011 (Γϋ κατθγορίασ) και Αϋ τριμινου 2011 (Βϋ κατθγορίασ) και 

αποςτολι ςε αυτοφσ Αϋ e-mail εντοπιςμοφ. Η αποςτολι των e-mail αυτϊν 

πραγματοποιικθκε ςτισ 18 ζωσ και 19/5/2011. Στάλκθκαν 157.986 e-mail ςε 

φορολογοφμενουσ με Βϋ κατθγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ και 17.486 e-mail ςε 

φορολογοφμενουσ με Γϋ κατθγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. 

5. Στισ 31/5/2011 πραγματοποιικθκε επεξεργαςία απαντιςεων των πιο πάνω 

φορολογουμζνων ςε τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, προκειμζνου να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για το λόγο που δεν υπζβαλαν τθν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ωσ 

όφειλαν. Τα αποτελζςματα ενςωματϊκθκαν ςτο παραδοτζο «Μελέτη 

αποτελεςμάτων – τεφχοσ 2ο». Στο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο απάντθςαν 

1.177 φορολογοφμενοι Βϋ κατθγορίασ βιβλίων και 125 φορολογοφμενοι Γϋ 

κατθγορίασ βιβλίων. 

6. Εντοπίςκθκαν οι  φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν 

υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Μαρτίου 2011 και 



ςτάλκθκαν ςτισ 19/5/2011 ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά 

και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ.  

7. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που δθμιουργικθκε με τθν ςυνεργαςία των 

τεχνικϊν τθσ ΓΓΠΣ (για τουσ υπόχρεουσ Γϋ κατθγορίασ βιβλίων), και ςτουσ  

οποίουσ ςτάλκθκε ςτισ 20/5/2011, ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα 

υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ 

Απριλίου 2011 - Γϋ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 

31/5/2011). Στάλκθκαν 21.198 e-mail. Επιλζχκθκε προσ ενθμζρωςθ ςτοχευμζνο 

πλικοσ επιχειριςεων. 

8. Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςε 3 Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. Η Ομάδα 

αςχολικθκε με τθν ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τισ 30 προσ ζλεγχο 

επιχειριςεισ. 

9. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ 

δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι 

δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ 

Υπθρεςίεσ.  

10. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθν Δ/νςθ Μθτρϊου για τουσ 

ανενεργοφσ Α.Φ.Μ. 

11. Παράδοςθ τθσ «Μελέτη αποτελεςμάτων – τεφχοσ 2ο» μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

πρϊτου κφκλου παρακολοφκθςθσ επιχειριςεων με βιβλία Γϋ κατθγορίασ και ςτθν 

οποία εκτόσ των ποςοτικϊν δεδομζνων, κα περιλαμβάνονται και προτάςεισ για 

βελτίωςθ/αλλαγι διαδικαςιϊν.  

12. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μινα θ ομάδα παρείχε διευκρινίςεισ τόςο ςε Δ.Ο.Υ. 

ςχετικά με το αρχείο των φορολογουμζνων προσ ζλεγχο, όςο και ςε 

μεμονωμζνουσ φορολογοφμενουσ που είχαν παραλάβει e-mail εντοπιςμοφ. 

Ειδικά για τισ ςυχνότερεσ ερωτιςεισ των φορολογουμζνων δθμιουργικθκε και 

αναρτικθκε ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτιςεων – απαντιςεων. 

 

ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ  ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

 Μετά τθν πάροδο 10 θμερϊν από τθν αποςτολι του Αϋ e-mail εντοπιςμοφ  που 

ςτάλκθκε ςτισ 18-19/5/2011, κα «ξανατρζξει» θ διαδικαςία για να εντοπιςκοφν 

εκ νζου οι φορολογοφμενοι  που δεν ςυμμορφϊκθκαν και κα τουσ ςταλεί το Βϋ 

e-mail εντοπιςμοφ.  

 Μετά τθν πάροδο 5 εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςτολι του  Βϋe-mail, κα 

εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι που τελικά δεν ςυμμορφϊκθκαν. Θα 

ακολουκιςει επεξεργαςία του αρχείου των φορολογουμζνων Βϋ κατθγ. Βιβλίων 

(αφοροφν ςτο Αϋ τρίμθνο 2011)και για τουσ φορολογοφμενουσ Γϋκατθγ. Βιβλίων 

(φορολογικισ περιόδου Μαρτίου 2011) και αποςτολι τουσ ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. 

μαηί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

  Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που κα δθμιουργθκεί με τθν ςυνεργαςία των 

τεχνικϊν τθσ ΓΓΠΣ, για τουσ οποίουσ κα ςταλεί ενθμερωτικό θλεκτρονικό 

μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ 



(φορολογικι περίοδοσ Μαϊου 2011- Γϋ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ ζωσ 30/6/2011).  

 Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ – 

Απριλίου 2011 (Γϋ κατθγορίασ) και αποςτολι ςε αυτοφσ Αϋ e-mail εντοπιςμοφ. 

Μετά τθν πάροδο των 10 θμερϊν κα επαναλθφκεί θ διαδικαςία και κα ςταλεί το 

Βϋe-mail εντοπιςμοφ.   

 Θα εντοπιςκοφν οι  φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ  ομάδα ΜΕΦΟ) που 

δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου 

2011 και κα ςταλοφν  ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και 

πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. 

 Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ 

δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι 

δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ 

Υπθρεςίεσ.  

 Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςτα 3  Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. 

Προγραμματίηεται θ επίςκεψθ ςτισ 30 επιχειριςεισ και θ επίδοςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ του Ν.3610. Μετά τθ λιξθ του 10ιμερου από τθν επίδοςθ, κα 

προςκλθκοφν οι φορολογοφμενοι να προςκομίςουν τα προσ ζλεγχο βιβλία. Η 

ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν κακοδιγθςθ του Επόπτθ τθσ 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Ακθνϊν κ. Κωνςταντόπουλου, ο οποίοσ ζχει οριςκεί και επικεφαλισ 

των 3 ειδικϊν ςυνεργείων ελζγχου. 

 Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε δράςθ 

χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων – τεφχοσ 3ο – 

φορολογοφμενοι Β΄ κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ επιχειριςεισ που 

ςυμμορφϊκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλϊςεων που υποβλικθκαν, τα ποςά 

που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ εκπροκζςμου υποβολισ, τισ 

εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ. 

 Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθν Δ/νςθ Μθτρϊου και με τθν 

Δ/νςθ Ελζγχου για τα κζματα που ιδθ επεξεργαηόμαςτε και προαναφζρονται. 
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ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΕΩ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 30/6/2010 

1. Τθν  1θ Ιουνίου 2011 και μετά τθν πάροδο 10 θμερών από τθν αποςτολι του Α΄ e-

mail εντοπιςμοφ  που ςτάλκθκε ςτισ 18-19/5/2011, «ξαναζτρεξε» θ διαδικαςία 

για να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι  που δεν ςυμμορφώκθκαν και 

ςτουσ οποίουσ  (πλήθοσ 16.392) ςτάλκθκε  το Β΄ e-mail εντοπιςμοφ. Αφοροφςε 

φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που τθροφν Γ ΄ κατθγορίασ βιβλία του 

Κ.Β.Σ. και για τθ φορολογικι περίοδο Μαρτίου 2011. Μζςα ςτο χρονικό 

διάςτθμα των 10 θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ 

:1.170 επιχειριςεισ. 

2. Τθν 1θ Ιουνίου 2011 ςυνεργαςκικαμε με το Στ ΄ Τμιμα Δ30, για να μασ διατεκοφν 

τα ςτοιχεία του τελευταίου διακζςιμου ζτουσ των Συγκεντρωτικών Καταςτάςεων 

Πελατών – Προμθκευτών, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για να εμπλουτίςουν τα 

αρχεία των φορολογουμζνων, που ςτζλνονται ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ προσ 

ζλεγχο. 

3. Τθν ίδια θμζρα ςτάλκθκε ςτθ Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. θ με αρ. πρωτ. 597/1-6-11 μελζτθ τθσ 

Ομάδασ ΑΠΑΦΣ και αφοροφςε ςτα Αποτελζςματα των δράςεων τθσ ομάδασ για 

τον πρώτο ολοκλθρωμζνο κφκλο ενεργειών για τα Γ’  κατθγορίασ Βιβλία του 

Κ.Β.Σ.  και ςυγκεκριμζνα για τθ φορολογικι περίοδο Φεβρουαρίου 2011.  

4. Τθν 3θ Ιουνίου 2011 ολοκλθρώκθκε και θ αντίςτοιχθ (με παρ.1) αποςτολι του Β΄ 

e-mail εντοπιςμοφ και αφοροφςε φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που 

τθροφν Β΄ κατθγορίασ βιβλία του Κ.Β.Σ. για τθ φορολογικι περίοδο του Α΄ 

τριμινου 2011. Στάλκθκαν 142.398 e-mail. Μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 10 

θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ :17.782 

επιχειριςεισ. 

5. Από τθν 3θ Ιουνίου και μζχρι το τζλοσ του μινα, θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ αςχολικθκε 

επιπλζον και με τον ζλεγχο των  30 επιχειριςεων, των τριών Ειδικών Συνεργείων 

Ελζγχου, υπό τθν κακοδιγθςθ του οριςμζνου Προϊςταμζνου αυτών, κ. 

Κωνςταντόπουλου (Επόπτθ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Ακθνών). Επιδόκθκαν και ςτισ 30 

επιχειριςεισ προςκλιςεισ του Ν.3610/2007 και μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, 

ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ ελζγχου. Μζχρι το τζλοσ του Ιουνίου ολοκλθρώκθκαν 

οι ζλεγχοι ςε 11 επιχειριςεισ και παραδόκθκαν οι αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ Ελζγχου. 

6. Κατά το πρώτο 10ιμερο Ιουνίου θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ ςυνεργάςκθκε με τθν Δ/νςθ 

Μθτρώου, επί του προςχεδίου τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ για το «ξεκακάριςμα» 

του Μθτρώου TAXIS και ζςτειλε παρατθριςεισ επ’ αυτοφ. 



7. Στισ 10/6/2011 κοινοποιικθκε προσ τουσ εμπλεκόμενουσ – ςυνεργάτεσ τεχνικοφσ 

τθσ ΓΓΠΣ, προγραμματιςμόσ δράςεων τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ για τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ 2011, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων 

ενεργειών, ώςτε να λειτουργιςει απρόςκοπτα θ εφαρμογι. 

8. Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ – 

Απριλίου 2011 (Γ΄ κατθγορίασ του ΚΒΣ) και αποςτολι ςε αυτοφσ Α΄ e-mail 

εντοπιςμοφ. Η αποςτολι των e-mail αυτών πραγματοποιικθκε ςτισ 14/6/2011. 

Στάλκθκαν 18.885 e-mail  και δόκθκε προκεςμία 10 θμερών για τθν υποβολι 

των δθλώςεων. 

9. Από 17/6/2011 και μζχρι τζλουσ του μινα θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ, ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ομάδα Ευζλικτθσ Ανάπτυξθσ τθσ ΓΓΠΣ, αςχολικθκε με τθν διαδικαςία 

ελζγχου των τροποποιιςεων τθσ εφαρμογισ διαςταυρώςεων και    ςυγκεκριμζνα 

πραγματοποιικθκαν:  1. ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ των παλαιότερων ειδών 

διαςταυρώςεων (πλθν ΦΠΑ), 2. ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ τθσ νζασ 

λειτουργικότθτασ που προςφζρεται για τισ διαςταυρώςεισ ΦΠΑ, 3. ζλεγχοσ των 

λεκτικών που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι, 4. ζλεγχοσ παρεχόμενθσ 

λειτουργικότθτασ. Επίςθσ θ ομάδα προετοίμαςε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ προσ 

τουσ ελεγκτζσ των Δ.Ο.Υ. για τθ χριςθ  τθσ βελτιωμζνθσ εφαρμογισ. 

10. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που δθμιουργικθκε με τθν ςυνεργαςία των 

τεχνικών τθσ ΓΓΠΣ (για τουσ υπόχρεουσ Γ΄ κατθγορίασ βιβλίων), και ςτουσ  

οποίουσ ςτάλκθκε ςτισ 20/6/2011, ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα 

υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ 

Μαϊου 2011 - Γ΄ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 30/6/2011). 

Στάλκθκαν 24.999 e-mail. Επιλζχκθκε προσ ενθμζρωςθ ςτοχευμζνο πλικοσ 

επιχειριςεων. 

11. Τθν  27θ Ιουνίου 2011 και μετά τθν πάροδο 10 θμερών από τθν αποςτολι του Α΄ 

e-mail εντοπιςμοφ  που ςτάλκθκε ςτισ 14/6/2011, «ξαναζτρεξε» θ διαδικαςία για 

να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι  που δεν ςυμμορφώκθκαν και ςτουσ 

οποίουσ  (πλήθοσ 17.682) ςτάλκθκε  το Β΄ e-mail εντοπιςμοφ. Αφοροφςε 

φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που τθροφν Γ ΄ κατθγορίασ βιβλία του 

Κ.Β.Σ. και για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου 2011. Μζςα ςτο χρονικό 

διάςτθμα των 10 θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ 

:1.203 επιχειριςεισ. 

12. Εντοπίςκθκαν οι  φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν 

υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου 2011 και 

ςτάλκθκαν ςτισ 27/6/2011 ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά 

και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ.  

13. Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε δράςθ 

χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων – τεφχοσ 3ο – 

φορολογοφμενοι Β΄ κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ επιχειριςεισ που 

ςυμμορφώκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλώςεων που υποβλικθκαν, τα ποςά 

που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ εκπροκζςμου υποβολισ, τισ 

εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ. 



14. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μινα θ ομάδα παρείχε διευκρινίςεισ τόςο ςε Δ.Ο.Υ. 

ςχετικά με το αρχείο των φορολογουμζνων προσ ζλεγχο, όςο και ςε 

μεμονωμζνουσ φορολογοφμενουσ που είχαν παραλάβει e-mail εντοπιςμοφ. 

Ειδικά για τισ ςυχνότερεσ ερωτιςεισ των φορολογουμζνων δθμιουργικθκε και 

αναρτικθκε ςτον ιςτοχώρο τθσ ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτιςεων – απαντιςεων. 
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 Μετά τθν πάροδο 5 εργαςίμων θμερών από τθν αποςτολι του  Β΄e-mail, κα 

εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι που τελικά δεν ςυμμορφώκθκαν. Θα 

ακολουκιςει επεξεργαςία του αρχείου για τουσ φορολογοφμενουσ Γ΄ 

κατθγορίασ Βιβλίων του Κ.Β.Σ.  (φορολογικισ περιόδου Απριλίου 2011) και 

αποςτολι τουσ ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. μαηί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ.  Το αρχείο που 

κα ςταλεί κα ζχει και ςτοιχεία ιςτορικότθτασ (ωσ προσ τθν μθ υποβολι τθσ 

διλωςθσ) για τισ φορολογικζσ περιόδουσ :  Φεβρουαρίου- Μαρτίου και Απριλίου 

2011 για τα Γ΄ κατθγορίασ ΚΒΣ, κακώσ και το Α΄ τρίμθνο 2011 για τα Β΄ 

κατθγορίασ ΚΒΣ. Τα δεδομζνα που αφοροφν ςε επιχειριςεισ που λόγω τηίρου 

είναι αρμοδιότθτασ ΠΕΚ, κα ςταλοφν και ςτισ υπθρεςίεσ των ΠΕΚ. Επίςθσ όλο το 

αρχείο των προσ ζλεγχο επιχειριςεων κα ςταλεί και ςτο Σ.Δ.Ο.Ε.  

  Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που κα δθμιουργθκεί με τθν ςυνεργαςία των 

τεχνικών τθσ ΓΓΠΣ, για τουσ οποίουσ κα ςταλεί ενθμερωτικό θλεκτρονικό 

μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ 

(φορολογικι περίοδοσ Ιουνίου 2011- Γ΄ κατθγορίασ βιβλίων ΚΒΣ, κακώσ και Β΄ 

τρίμθνο 2011 – Β΄ κατθγορίασ βιβλίων ΚΒΣ), με καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ ζωσ 31/7/2011.  

 Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ – 

Μαϊου 2011 (Γ΄ κατθγορίασ Βιβλίων Κ.Β.Σ.) και αποςτολι ςε αυτοφσ Α΄ e-mail 

εντοπιςμοφ. Μετά τθν πάροδο των 10 θμερών κα επαναλθφκεί θ διαδικαςία και 

κα ςταλεί το Β΄e-mail εντοπιςμοφ.   

 Θα εντοπιςκοφν οι  φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ  ομάδα ΜΕΦΟ) που 

δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Μαϊου 2011 

και κα ςταλοφν  ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και 

πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. 

 Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ 

δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι 

δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφώκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ 

Υπθρεςίεσ.  

 Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςτα 3  Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. 

Προγραμματίηεται θ ολοκλιρωςθ ελζγχου των υπολοίπων 19 επιχειριςεων και θ 

αποςτολι των αντίςτοιχων Εκκζςεων Ελζγχου. 

  Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε 

δράςθ χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων – 

τεφχοσ 3ο – φορολογοφμενοι Β΄ κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των 

δεδομζνων που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ 



επιχειριςεισ που ςυμμορφώκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλώςεων που 

υποβλικθκαν, τα ποςά που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ 

εκπροκζςμου υποβολισ, τισ εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ. 

 Προετοιμαςία τθσ νζασ δράςθσ τθσ Ομάδασ που αφορά ςτθ ςυμμόρφωςθ των 

επιχειριςεων ωσ προσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Φόρου Ειςοδιματοσ Νομικών 

Προςώπων, για το Οικονομικό ζτοσ 2011. 


