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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018
 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1140
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ Ε’  

ΘΕΜΑ:
 

Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα
αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής

και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1207/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ) εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.
1 του άρθρου 26 του Ν.4251/2014 (Α’80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Στην εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας που διαµένει στην Ελλάδα υποχρεούται σε κάθε συναλλαγή του
µε το Τµήµα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης να επιδεικνύει στον αρµόδιο υπάλληλο µεταξύ άλλων και άδεια
διαµονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαµένει νόµιµα στη χώρα, όπως βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ή ειδική βεβαίωση νόµιµης
παραµονής, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία και να καταθέτει ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.

Καθώς παρατηρήθηκε προσκόµιση πλαστών ή παραποιηµένων στοιχείων που αφορούν στη νόµιµη παραµονή στη χώρα αλλοδαπών
υπηκόων τρίτων χωρών, κάθε συναλλαγή αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας µε το Τµήµα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. θα ολοκληρώνεται µόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας των προσκοµιζόµενων στοιχείων που αποδεικνύουν τη
νόµιµη διαµονή τους στη χώρα.

Για το σκοπό αυτό, ο αρµόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλει σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στο fax
της αρµόδιας εκδούσας αρχής που αναφέρεται στο υποβαλλόµενο δικαιολογητικό ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, προκειµένου αυτή να
αποφανθεί για την εγκυρότητά του. Μετά την επιβεβαίωσή της θα προβαίνει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση στα ως άνω πρόσωπα µε την προσκόµιση πλαστών
ή παραποιηµένων στοιχείων που αφορούν στη νόµιµη διαµονή τους στη χώρα, ο αρµόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στην
απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., για την απόκτηση του οποίου δηλώθηκαν ψευδή ή αναληθή στοιχεία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση ή άλλες Υπηρεσίες ότι προσκοµίστηκαν
στη Δ.Ο.Υ. πλαστά ή παραποιηµένα δικαιολογητικά από αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας, ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθ. 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ΠΔ 258/1986 (Α’228)), να αποστέλλει άµεσα αναφορά στον αρµόδιο
Εισαγγελέα, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πλαστού ή παραποιηµένου δικαιολογητικού καθώς και του εγγράφου της φερόµενης ως εκδούσας
αρχής, από το οποίο προκύπτει η πλαστότητά του ή παραποίησή του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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