
 
ΠΟΛ.1036/2017  

Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014  

ΠΟΛ 1036/2017 

 

(ΦΕΚ Β' 1023/27-3-2017) 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), 

όπως ισχύουν. 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), όπως ισχύουν. 

 

3. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1196/22.6.2015) απόφασης της Γενικής 

Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 

3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄)». 

 

4. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 20.1.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

 

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (ΦΕΚ Β΄ 478/26.2.2014) απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

 

6. Την ανάγκη ελέγχου, με τον καθορισμό συγκεκριμένων υποχρεωτικών και αντικειμενικών 

επαληθεύσεων, των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών 

φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και 

είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου. 

 

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου 

των φορολογικών υπηρεσιών και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 

φορολογούμενων και φορολογούσας αρχής. 

 

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού,  

 

αποφασίζουμε: 
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Κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 

4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και 

μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της 

ΠΟΛ.1124/18.6.2015. 

 

Το Πρόγραμμα Ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον Ελεγκτή βάσει και των 

δεδομένων της κάθε υπόθεσης, με έγκριση των Προϊσταμένων του. 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017  

 

Ο Διοικητής 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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