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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ2017

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΘΕΜΑ:

Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις
περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή του φόρου (σχετ. Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1287/2013 , όπως
ισχύει), παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια µερικών ελέγχων προκειµένου να ολοκληρώνονται οι εν λόγω έλεγχοι εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήµατος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει
διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, παρατίθενται, για ενηµέρωσή σας και ενιαία
εφαρµογή, οι κάτωθι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργούνται κατ΄ ελάχιστο.

I. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστηµα (µέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά αρχεία κατά ΕΛΠ) που χρησιµοποιεί η οντότητα για την καταχώρηση
των συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, κρίνεται απαραίτητο να διενεργούνται οι
ακόλουθες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για το φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που αφορά η εντολή ελέγχου:

1. Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Πέραν του φορολογικού έτους/διαχειριστικής περιόδου που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος και ΦΠΑ κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο, που αφορά το αίτηµα επιστροφής φόρου και µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

2. Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ελέγχεται εάν τα δεδοµένα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) έχουν µεταφερθεί επακριβώς στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.
Ειδικότερα για το ΦΠΑ και τους παρακρατούµενους φόρους (Φόρος Μισθωτής Εργασίας, Φόρος Δικαιωµάτων, Φόρος Αµοιβών Διοίκησης,
κ.λπ.) ελέγχεται η συµφωνία των ποσών απόδοσης/εκκαθάρισης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και λοιπών παρακρατούµενων φόρων, όπως
προκύπτουν από τα µηνιαία Ισοζύγια Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (διπλογραφικά βιβλία) ή από τις στήλες παρακολούθησης των πάσης
φύσεως φόρων και τελών (απλογραφικά βιβλία), µε τα αντίστοιχα ποσά των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

3. Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών.

Ελέγχεται εάν τα λογιστικά κέρδη και τα φορολογικά κέρδη του νοµικού προσώπου, όπως αυτά απεικονίζονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος, προκύπτουν ορθώς από τη λογιστική και φορολογική βάση αντίστοιχα (βάσει των δεδοµένων των λογιστικών αρχείων).
Ειδικότερα, ελέγχεται εάν για τις προκύπτουσες προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχουν εφαρµοστεί ορθά οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων.

Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και υφίστανται τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τα τυχόν δηλωθέντα αφορολόγητα ποσά
εσόδων (ενδοοµιλικά µερίσµατα, κεφαλαιακά κέρδη, υπεραξία, κ.λπ.). Για παράδειγµα, ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται µε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1039/26.01.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρµογή του άρθρου 48 Ν.4172/2013 περί απαλλαγής
ενδοοµιλικών µερισµάτων από το φόρο εισοδήµατος.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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5. Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών.

Όταν στο ελεγχόµενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο δηλώνεται ζηµία παρελθουσών χρήσεων, εξετάζεται αν αυτή µεταφέρθηκε
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαµβανοµένου υπόψη και των διατάξεων περί παραγραφής του εν λόγω δικαιώµατος.

ΙΙ. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις

1. Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο
φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο.

Ειδικότερα ελέγχεται αν υφίστανται:

1.1 Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην ηµεδαπή.

1.2 Τα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, όπως αυτά ορίζονται µε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1026/22.1.2014
Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

1.3 Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε ή/και παρακρατήθηκε για εισπραττόµενα µερίσµατα ηµεδαπής µητρικής
εταιρείας από ηµεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4 Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του φόρου που παρακρατήθηκε για εισπραττόµενα µερίσµατα ή κέρδη ηµεδαπής µητρικής εταιρείας
από αλλοδαπή θυγατρική της, µε έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαικής Ένωσης).

Ευνόητο είναι ότι το προς επιστροφή ποσό του φόρου εισοδήµατος µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που δεν καλύπτεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά και η επιστροφή διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες της Διοίκησης.

2. Έλεγχος παραβατικότητας

Ελέγχεται αν, για το προηγούµενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που προκύπτει επιστροφή φόρου και µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης
των ελεγκτικών επαληθεύσεων, υφίστανται:

2.1 Φορολογικές παραβάσεις που αφορούν:

• Έκδοση πλαστών ή έκδοση και λήψη εικονικών (µερικώς ή ολικώς) ή νόθευση φορολογικών στοιχείων,

• Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου,

• Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 13Α του Ν.2523/1997 , σχετικά µε τις κυρώσεις αναστολής λειτουργίας των επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηµατικής κύρωσης,

• Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών µηχανισµών,

• Μη τήρηση των προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις ανά χρήση, βιβλίων, λογιστικών αρχείων πρωτογενών καταχωρίσεων.

2.2 Δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου από άλλες Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΣΔΟΕ, Οικονοµική Αστυνοµία ή άλλα έγγραφα,
που υφίστανται στην Υπηρεσία.

2.3 Παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης, στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική
οντότητα έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υφίστανται φορολογικές παραβάσεις της ως άνω περίπτωσης 2.1 ή αυτές προκύπτουν αναµφισβήτητα από την
έρευνα των αναφερόµενων στις περιπτώσεις 2.2 και 2.3, ο αρµόδιος Προϊστάµενος Δ.Ο.Υ. υποχρεούται στη διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών
επαληθεύσεων πριν την επιστροφή.

Για όλες εν γένει τις λοιπές περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων για την επιστροφή φόρου
εισοδήµατος, αυτές θα ορίζονται από τον Προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από κοινού µε τον υποδιευθυντή ελέγχου και τον επόπτη,
ανάλογα µε τα δεδοµένα της κάθε υπόθεσης και τον οικείο φάκελο του φορολογούµενου, για τις οποίες θα γίνεται ρητή αναφορά στη σχετική
έκθεση που θα συντάσσεται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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