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ΠΟΛ 1128
Θέµα: ∆ιοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους «αφανείς
επιτηδευµατίες».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 1925/29.10.2004/L331.13.5-11-2004 της
Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου για τη διοικητική συνεργασία
στον τοµέα του ΦΠΑ.
2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 1798/7.10.2003/L 264.1.15-10-2003 του
Συµβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του φόρου προστιθεµένης
αξίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92.
3. Τις διατάξεις του των άρθρων 36 παρ. 11, 38 παρ. 11, 59 παρ. 2, 64 παρ. 3 του
Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε µε το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 249/1998 ΦΕΚ 186 Α΄ (6.8.1998) µε το οποίο τροποποιήθηκε και

συµπληρώθηκε ο Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (π.δ. 284/1988).
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε

Άρθρο 1
«Αφανείς επιτηδευµατίες»

Το Τµήµα ∆΄- ∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (V.I.E.S) της
∆/νσης Φ.Π.Α. ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.):
α) για τους «αφανείς επιτηδευµατίες» σύµφωνα µε τον κανονισµό 1925/2004 της
Επιτροπής που έχουν προβεί σε ενδοκοινοτικές πράξεις και η οικονοµική τους
δραστηριότητα αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ή αφορά εικονικές συναλλαγές ή
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για αυτό από τις ελεγκτικές αρχές. Ειδικά η οικονοµική
δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν υφίσταται όταν δηλώνεται ότι πραγµατοποιείται
απο εγκατάσταση η οποία δεν επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έκθεση αυτοψίας.
β) στην περίπτωση που παύει να υφίσταται ο χαρακτηρισµός των προσώπων αυτών
ως «αφανών επιτηδευµατιών» σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Άρθρο 2
Ενέργειες

Το Τµήµα ∆΄- ∆ιοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (V.I.E.S) της
∆/νσης Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις των προσώπων που χαρακτηρίζονται «αφανείς
επιτηδευµατίες» σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, απενεργοποιεί
άµεσα, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου ΦΠΑ
απο την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία περιέχεται το µητρώο των
προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ σύµφωνα µε τον κανονισµό για τη
διοικητική συνεργασία στον τοµέα του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΦΜ/ΦΠΑ
εµφανίζεται σε αυτή την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε το χαρακτηρισµό της
διακοπής «έλεγχος VIES» µε ηµεροµηνία που µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ.
Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις των προσώπων που χαρακτηρίζονται «αφανείς
επιτηδευµατίες» σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης:
α) αναστέλλει άµεσα την πιστοποίηση για χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής
υπηρεσίας. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις µόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. έως την εκάστοτε οριζόµενη προθεσµία.

Στην περίπτωση που η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτική δεν
επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις και ως καταληκτική προθεσµία θεωρείται αυτή
της ηλεκτρονικής υποβολής.
β) ενηµερώνει το σύστηµα ΤΑΧΙΣ καθώς και όλα τα υποσυστήµατα αυτού για το
χαρακτηρισµό των προσώπων αυτών ως «αφανών επιτηδευµατιών».

Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως .

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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