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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1159
Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγρά−

φου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισο−
δήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστο−
ποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μη−
τρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν. 2238/1994, όπως 

ισχύει καθώς και το αριθμ. 636/14.6.2011  έγγραφο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν. 2238/1994, όπως 

ισχύει.
5. Το άρθρο 69 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) περί 

«Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποί−
ηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 6 του ν. 2690/1999, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
 Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου

και πρόγραμμα ελέγχου

1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/94, αφορά τις Ανώνυ−
μες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχο−
νται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά 
γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο 
που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά 
γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο 
του ν. 3693/2008.

2. Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συ−

γκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδι−
ορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με 
το Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται 
από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 
αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 
3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπη−
σης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Άρθρο 2
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη

και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων

1. Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών 
εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοι−
κήσεις τους. Ο προσδιορισμός των φορολογικών ανα−
μορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που 
δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτι−
κά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η 
οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται 
είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή 
το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών 
εγγραφών κάθε μήνα.

2. Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπο−
γράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2525/1997, όπως 
ισχύει.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού

1. Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων 
Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, διακρίνεται σε 
δύο τμήματα, στην «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφω−
σης» και στο «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφο−
ριακών στοιχείων».

2. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται 
σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο 
παράρτημα I της παρούσας και διέπεται από το πλαίσιο 
που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Δι−
ασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή 
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

3. Η ως άνω Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης καλύ−
πτει όλα τα αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα 
ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Οι Νόμιμοι 
Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά την διενέρ−
γεια του ως άνω φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται 
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να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο 
πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος ΙΙI.

4. Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την 
παρούσα απόφαση και το πρόγραμμα ελέγχου του παραρ−
τήματος ΙΙΙ θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο 
που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 
Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή 
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

5. Αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης αποτελεί το Προσάρτημα των αναλυ−
τικών πληροφοριακών στοιχείων που επισυνάπτεται 
στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Στo εν λόγω προ−
σάρτημα περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για 
την ελεγχόμενη εταιρεία καθώς επίσης και ανάλυση 
των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της 
φορολογικής συμμόρφωσης.

6. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ολοκλη−
ρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία 
οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου 
εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά 
την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος.

7. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνε−
ται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικο−
νομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα 
στην βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το αργότερο σε 
δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

8. Στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών 
στοιχείων βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογι−
κού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης 
και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατη−
ρήσεις της.

Άρθρο 4
Τεκμηρίωση φορολογικού ελέγχου από

τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία

1. Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι Νό−
μιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται 
στην τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ει−
δικού φορολογικού ελέγχου. Μέρος της ελεγκτικής τεκ−
μηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των 
αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο ανα−
λύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα 
που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρ−
φωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία.

2. Στην αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης περιγράφεται 
αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόμιμων Ελεγκτών, 
με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείμενο που εξε−
τάζεται των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν 
πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τη φορολογική νο−
μοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς.

3. Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το 
συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα πρέ−
πει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελε−
γκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο 
πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη 
παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται 
από το πρόγραμμα),

β) Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας,
γ) Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική ερ−

γασία,
δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.
4. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται 

στο γενικότερο πλαίσιο του Διεθνούς Πρότυπου Ερ−
γασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν 
ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληρο−
φόρησης». Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα σε έναν τρίτο 
έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτε−
λεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα.

5. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υπο−
χρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρί−
ωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών 
από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης και υποχρεούνται να παρέχουν το σχε−
τικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί 
από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών.

6. Η τεκμηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου 
ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή 
της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουρ−
γείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προ−
έκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή

1. Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους 
Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική 
τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της 
τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα 
όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προ−
θεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα 
ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρ−
φωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

3. Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτι−
κές υπηρεσίες καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικεί−
μενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Με την 
ολοκλήρωσή τους συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου.

4. Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται στα πλαίσια 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο 
Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους 
σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του 
προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκρι−
ση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό 
Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή 
Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγ−
χου, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν:

α) Λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά 
εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν 
παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 
(transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις 
της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτε−
ρική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, μη έκ−
δοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους 
Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις 
ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη 
χορήγησή της, αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές 
ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι 
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αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και πε−
ριπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν 
προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του 
ν. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελε−
γκτικά γραφεία.

β) Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες.

γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο 
ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής 
και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου.

δ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο 
γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της παρούσας.

5. Όλοι οι τακτικοί έλεγχοι, εκτός των περιπτώσεων 
που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, διενεργού−
νται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρα−
γράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται 
εξ’ αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδο−
σης πλαστών – εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με 
ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώ−
σεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις 
του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing) 
δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής 
της χρήσης.

7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που 
προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφο−
ρούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών 
είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η 
υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότη−
τας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από 
εισήγηση του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας 
και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

1. Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθε−
σης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, 
διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύ−
λαξη.

Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές 
και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλ−
λεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία 
αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο 
των Νόμιμων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της 
φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, 
ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο 
Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα ορι−
στικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματολη−
πτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο 
Οικονομικών. Σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση 
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώ−
μη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φο−
ρολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουρ−

γείου Οικονομικών που προβλέπονται στο άρθρο 5
της παρούσας, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της 
συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλ−
λου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση ενδείξεων 
για σημαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας, που δεν 
εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο.

β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα 
έμφασης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέ−
ματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους 
μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι της 
παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την 
αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα 
θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκλη−
ρωθεί στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 6 περίπτωση α της παρούσας. 
Στην περίπτωση αυτή η περαίωση της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 περίπτωση α ισχύει μετά τη βεβαίωση 
των τυχόν φόρων.

γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, 
προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται 
εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρε−
σίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν υπάρχουν δι−
αφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από 
τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών 
αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική 
αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία 
του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από 
τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε 
έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της 
έκθεσης ελέγχου.

δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό 
συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβο−
λή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους 
Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συ−
μπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή 
ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντο−
πιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελε−
γκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών 
πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι από−
ψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φο−
ροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, 
ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την 
παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, 
των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ 3 του ν. 3943/2011.

Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσί−
ας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της 
φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περι−
λαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών 
και ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, 
αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, 
οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν 
την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, 
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των διατάξεων του ν. 3693/2008 και των διατάξεων του 
άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011. 
Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του 
φοροτέχνη – λογιστή.

Άρθρο 7
Ποιοτικός έλεγχος του έργου

των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων

1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και 
τα ελεγκτικά γραφεία για την φορολογική συμμόρ−
φωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι 
ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη 
φορολογική αρχή.

2. Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιη−
τικό διενεργείται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και 
με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομι−
κών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις 
διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008.

3. Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται με 
κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΛΤΕ, στα οποία 
κριτήρια περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για 
κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχι−
στον μία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε 
ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, 
κάθε έτος.

4. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκ−
μηρίωσης των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γρα−
φείων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες 
τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές.

5. Από τους ποιοτικούς ελέγχους μπορεί να προκύ−
ψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περί−
πτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του 
τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων 
στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχε−
τικές προϋποθέσεις.

6. Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων 
για κάθε ελεγκτική εταιρεία, που αφορούν τη χορήγηση 
των φορολογικών πιστοποιητικών, δημοσιοποιείται στο 
διαδίκτυο, με βάση τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα 
που ορίζονται από το ν. 3693/2008.

7. Με κανονιστική πράξη που θα εκδοθεί από την 
ΕΛΤΕ και θα υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών 
ορίζεται η συμμετοχή των ελεγκτών του Υπουργείου 
Οικονομικών στα συνεργεία της ΕΛΤΕ.

Άρθρο 8
Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής

και παρακολούθησης των ελέγχων

1. Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρη−
σης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και της επε−
ξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τους φορολο−
γικούς ελέγχους στις εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται 
φορολογικό πιστοποιητικό από Νόμιμους Ελεγκτές και 
ελεγκτικά γραφεία είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφο−
ριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων που διενερ−
γούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους, από την 
ανάθεση του ελέγχου μέχρι την έκδοση των «Φύλλων 
Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η 

Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
αναπτύσσει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης αυτών 
των ελέγχων, που αρχίζει να λειτουργεί το αργότερο 
μέχρι την 30.11.2011.

4. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολο−
γούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των 
Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που διε−
νεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθη−
κεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρεία και διαχειριστική 
χρήση, όλες οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου και οι 
καταλογιστικές πράξεις καθώς και η αλληλογραφία που 
αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται.

5. Στην εφαρμογή, η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρ−
φωσης από τους ελέγχους των Νόμιμων ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων είναι διαθέσιμη σε μελλοντικούς 
ελέγχους από άλλον Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό 
γραφείο.

6. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τα πρότυπα 
ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ και οι χρήστες Νόμιμοι Ελε−
γκτές και ελεγκτικά γραφεία, έχουν πρόσβαση μόνο 
στις πληροφορίες που αφορούν τις εταιρείες που οι 
ίδιοι ελέγχουν.

7. Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν 
τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινω−
νία με την ελεγκτική εταιρεία, έχει ως ακολούθως:

α. Η ελεγκτική εταιρεία, με την ανάληψη ενός διαχει−
ριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση 
του «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις φορολογικές υπο−
χρεώσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά την εφαρμογή για 
το γεγονός, για τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό 
γραφείο στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος και για 
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
ελέγχου.

β. Σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την καταληκτική 
ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική 
Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία υποβάλλει την Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης.

8. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Π.Σ θα διαθέ−
τει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες θα δίνεται 
η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσε−
ων Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και των πληροφο−
ριών της πορείας του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου.
Η δημιουργία των αρχείων XML που θα υποβάλλονται 
στην Γ.Γ.Π.Σ καθώς και το λογισμικό πελάτες (client) που 
θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεν αποτελεί αντι−
κείμενο του έργου της Γ.Γ.Π.Σ και μπορεί να αναπτυχθεί 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Στο Παράρτημα IV 
επισυνάπτεται το XML σχήμα της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης το οποίο περιγράφει τη δομή του αρχείου 
XML που θα υποβάλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 9
Περιεχόμενο Εκθέσεων Ελέγχου

1. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα αναφέρει τα 
στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που θα ελέγχο−
νται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, 
εφόσον έχουν εφαρμογή σε μία ελεγχόμενη εταιρεία, 
ορίζονται κάθε φορά από το πρόγραμμα ελέγχου, όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Το πρόγραμ−
μα ελέγχου περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:
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Α. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί διενέργειας του ελέγ−
χου.

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας.
Γ. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος.
Δ. Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
ΣΤ.2 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή 

ακινήτων (Ν. 2065/1992).
Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου.
Η. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων.
Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων.
Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές.
Κ. E−Commerce.

Άρθρο 10
Λοιπά θέματα

1. Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελε−
γκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη 
φορολογική συμμόρφωση είναι διακριτές στο Τιμολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδουν στην ελεγχόμενη 
εταιρεία, προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της 
αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση και εκπίπτονται 
από τα φορολογητέα έσοδα.

2. Για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημο−
σίου και της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης της 
εντολής, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από 
τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, τον Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, τον Προϊστάμενο 
του αρμοδίου Τμήματος Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της 
ΕΛΤΕ και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού Συμβουλίου 
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) οι 
οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις των 
αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υπο−
θέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών 
κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται 
για τακτικό έλεγχο.

3. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπο−
ρούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θε−
μάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό 
τους, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, ηλε−
κτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής. Η Διεύθυνση 
απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου 
και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυ−
τόν που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην 
εφαρμογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα 
δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των 
ελέγχων από τους Νόμιμους Ελεγκτές. Σε περίπτωση 
που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για 
την αντιμετώπισή του από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το 
ελεγκτικό γραφείο, αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί σαν 
έμφαση στην έκθεσή του.

4. Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρότι πληροί τα κρι−
τήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους 
Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για 

τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συ−
νέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρ−
φωσης, ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του φορολογικού 
ελέγχου από Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γρα−
φείο σε Ανώνυμη Εταιρεία, είναι ασυμβίβαστη με το 
έργο του Λογιστή – Φοροτεχνικού που υπογράφει τις 
καταστάσεις.

6. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέ−
ραν των διοικητικών ή ποινικών συνεπειών που συνε−
πάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη, για τις περι−
πτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους 
και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3693/2008.

7. Την ευθύνη για την καταβολή διαφυγόντων φόρων, 
τελών, επιβαρύνσεων και προστίμων, φέρει η ελεγχό−
μενη εταιρεία. Οι επιπλέον υποχρεώσεις της εταιρείας 
μπορεί να προκύψουν αφενός κατά τον έλεγχο των 
Νόμιμων Ελεγκτών και αφετέρου κατά τον έλεγχο των 
αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οι−
κονομικών.

8. Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολο−
γικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε 
σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμμα−
τος φορολογικής συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙΙ, 
επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 € 
έως 100.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του ν. 2523/1997 παράγραφος 4, όπως αυτή προστέθηκε 
με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν. 3943/2011, ανε−
ξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν 
από την ελεγχόμενη εταιρεία.

9. Το πιο πάνω πρόστιμο επιβάλλεται και στο ελε−
γκτικό γραφείο στο οποίο ανήκει ο Νόμιμος Ελεγκτής. 
Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι η 
ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην 
οποία υπάγεται το ελεγκτικό γραφείο.

10. Τα πρόστιμα, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, 
δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
με αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη 
εταιρεία, το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό Γραφείο 
που αφορούν.

11. Σε ότι αφορά τις Διοικητικές Ευθύνες ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του ν. 3693/2008.

Άρθρο 11
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το έτος 2011

1. Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμέ−
νης Ευθύνης που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους 
Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπάγονται στις διαδικα−
σίες αυτής της απόφασης, για τους ισολογισμούς που 
κλείνουν από 30.06.2011 και μετά.

2. Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση 
της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει 
το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν 
ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληρο−
φόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιv
ΧΜL ΣΧΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗΣΦOPOΛOΓlKHΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> i

- <xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/,kMLSchema''
xmlns: cm=Ihttp://WWW.gsis.gr/cpaauditcommori!vO.2"
targetNamespace="http://www.gsis.gr/cpaauditcommon/νO.2 ..
elementFormDefault=lqualified" version="1.0"> :'

- <xs:complexType name=" periodQuantitatiνeData_ Τype" >
- <xs:sequence>

<xs: element name="dataFromBalanceSheet"
type=lcm:balanceSheetData_type" mίnΌccurs='Ό" />

<xs:element name="data FromGenera ΙUtil izationStatus"
type="cm:generaIUtilizationStatus_type" mίηΟccurs='ΌΆ~/>

<xs: element name= "dataFromPersonnel" type= ".cm:personnel_type"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name=ldataFromΤaxDeclarations"
type="cm:taxDeclarations_Τype" mίnοccuΆrs=IΟ"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType> .

- <xs:complexType name="balanceSheetData_type">
- <xs:sequence>

<xs:element name="totaIAssets" type="cm:DetimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" Ι>, , •

<xs:element name="tangibleAssets" type="~~:.DecimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="shares" type="cm:DecimaIAmount"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="stock" type="cm:DecimaIAmounf"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="netWorth" tΥΡe=lcm:DecίmaIΑmΟψ1t"
minOccurs="O" /> \

<xs:element name="commerciaIRequirements"
type="cm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό" /> ~'.

<xs:element name="otherAssets" type="cm:DecimaIAmo~nt"
minOccurs=IO" /> .

<xs:element name="loans" type="cm:DecimaIAmount" \.ί

minOccurs="O" /> 1
<xs: eleIlleIlt name- "118bilitiesToPublic5ector'AndSocialsetu ruty"
type="cm:DecimaIAmount" mίnΟCCUΓs='Ό"/>

<xs:element name="otherDebitAccounts': type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="O" /> . ~.. . '. .

</xs: sequence>
</xs:complexType>

- <xs:simpleType name="DecimaIAmount">
- <xs: restriction base="xs:decimal" >

<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:fractionDigits value=12" />

</Χ5: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:complexType name=lgeneraIUtilizationStatus_type"> .
- <xs:sequence>

<xs:element name="totaIReνenue" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="0" />

<xs:element name="stockCost" type="cm:DecimaIAmount'"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name= "ΡersοnneIΡaΥmentsΑήdΕΧΡenses"
type="cm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name= 'ΌthersΡaΥmentsΑndΕΧΡenses"
type=lcm:DecimaIAmount" mίnΟccurs='Ό"'I>
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<xs: element name= "interestAndRelatedExpenses"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs="O" />

<xs:element name='ΌtherΕΧΡensesΑndCοsts"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="preTaxResult" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>"
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="personnel.;..,.type">
_ <xs:sequence> .1

<xs: element name="employeesNumberlnPeriodFirstMonth"
type="xs:int" mίnΟccurs='Ό" />

<xs: element name="employeesNumberlnPeriodLastMonth"
type="xs:int" minOccurs=''Q'' /~

<xs:element name="averag~EmployeesNumberlnPeriod" type="xs:int"
minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="taxDeclarations_Type">
- <xs:sequence>

<xs:element name="incomeTaxDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="vatDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="estateTaxDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs=''Q'' />

<xs:element name="taxStaηιIpDeclared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="O" />

<xs:element name="withheldTa~Declared" type="cm:DecimaIAmount"
minOccurs="O" /> .

<xs:element name="miscellaneousTaxDeclared"
type="cm:DecimaIAmount" minOccurs=''Q'' />

</xs:sequence>
</xs:compleXType>

- <xs:complexType
naιηe ="quantitativeDataOfCu rrentAnd Reference.Period_type" >

- <xs:sequence>
<xs:element name="currentPeriodData"
type::::"cm:periOdQuantltatlνeData_ Type" />

<xs:element name="referencePeriodData"
type="cm:periodQuantitativeData_Type" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="companyData_Type">
- <xs:sequence>
- <xs:element name='ΊegaIΕntίtΥΤΥΡeld" minOccurs::::''Q''>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Τιμές: 1 Ανώνυμη Εταιρία 2. Εταιρία
Περιορισμένης Εuθύνης</χs: documentation >

</xs: annotation >
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:int">

<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction >
</xs:simp/eType>

</xs:element>
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- <xs:element name="establishmentVear" type="xs:gVear"
minOccurs=''Q''>

- <xs:annotation>
<xs: documentation >Έτος Ίδρυσης</χs: documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="headquartersCity" type="xs:string" minOccurs=''Q''>
- <xs:annotation>

<xs: documentation>Έδρα (Πόλη) </xs:documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="headquartersAddress" type="xs:string"

minOccurs=''Q">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Διεύθυνση Έδρας</χs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="basicActivityId" minOccurs=''Q">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Βασική Δραστηριότητα~ 1. Πρωτογενής
Παραγωγή 2. Εμπόριο 3. Μεταποίηση 4.'
Vπηρεσίες</χs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpIeType>
- <xs:restriction base="xs:int">

<xs:enumeration value="I" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />
<xs:enumeration value="4" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name="branchesΤypeId" minOccurs=''Q">
- <xs:annotation>

<χs:dοαιmentatίοn>Εγκαταστάσεις: 1. Δεν υπάρχουν 2•
Υπάρχουν σε περιορισμένη έκταση 3. V:nάρχουν σε μεγάλη
έκταση</Χs:dοcumentatίοn> '

</xs:an~otation>
- <xs:simpleType>
- <xs: restriction base="xs:int">

<xs:enumeration value="I" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name=lpartOfCompaniesGt"oupId" minOccurs=''Q">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Ανήκει σε όμιλο: 1. Δεν ανήκει σε Όμιλο 2.
Ανήκει και είνάι μητρική εταιρία 3. Ανήκει και είναι
θυγατρική μητρικής με έδρα την Ελλάδα 4. Ανήκει και είναι
θυγατρική μητρικής με έδρα στο
εξωτερικό </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:int">
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<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />
<xs:enumeration value="4" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element name="parentCompanyName" type="xs:string"

minOccurs="O">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Επωνυμία Μητρικής
Εταιρίας</χs: documentation >

</xs:annotation> '. . :
</xs: element>

- <xs:element name="parentCompanyCountry" type="cm:isoCountry"
minOccurs=''O''>

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Χώρα Μητρικής
Εταιρίας</χs: documentation >

</χs:annόtatίοn>
</xs: element>

- <xs:element name="groupMembersAbroad" type="xs:boolean"
minOccurs=''Ο''>

- <xs:annotation>
,<xs:documentiItion>O όμιλος περιλαμβάνει εταιρίες στο
εξωτερικό; (boolean)</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="transactionsWithMembersabroad" minOccurs=''O''>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου στο
εξωτερικό: 1. Ναι 2. 'OXI</xs:documentation>

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
-<xs: restriction base",,"xs:int">

<xs:enumer:ation value="1" />
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs: element>
- <xs:element riame="listedId" minOccurs=''O''>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Εισηγμένη: 1. Η εταιρία δεν είναι εισηγμένη
σε χρηματιστήριο 2. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστή ριο Αθηνών </xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:lnt">

<xs:enumeration value=11" />
<xs:enumeration value~"2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

</xs :,element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="isoCountry">
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•

..~.

. '

•8

- <xs:annotation>
<xs:documentation>O ISO κωδικός της χώρας. Επίτομ παρόντος
δίνουμε ένα reference enumeration, αλλά στην τελ'lκή έκδοση
μπορεί οι κωδικοί να ορίζονται εκτός XSD.</xs:documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<χs:enumeration νalue='ΆD" />
<xs:enumeration value="AE" />
<xs:enumeration value="AF" />
<xs:enumeration νalue='ΆG" />
<xs:enumeration νalue='ΆΙ" />
<χs:enumeration νalue='ΆL" />
<xs:enumeration νalue='ΆΜ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΝ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΟ" />
<xs:enumeration νalue='ΆQ" />
<xs:enumeration νalue='ΆR" />
<xs:enumeration νalue='ΆS" />
<xs:enumeration νalue='ΆΤ" />
<xs:enumeration value="AU" />
<xs:enumeration νalue='ΆW" />
<xs:enumeration νalue='ΆΧ" />
<xs:enumeration νalue='ΆΖ" />
<xs:enumeration value="BA" />
<xs:enumeration value="BB" />
<xs:enumeration value="BD" />
<xs:enumeration value="BE" />
<xs:enumeration value="BF" />
<xs:enumeration value="BG" />
<xs:enumeration value="BH" />
<xs:enumeration value="BI" />
<xs:enumeration value="B]" />
<xs:enumeration value="BL" />
<xs:enumeration value="BM" />
<xs:enumeration value="BN" />
<xs:enLImeration value="BO" />
<xs:enumeration value="BR" />
<xs:enumeration value="BS" />
<xs:enumeration value="BT" />
<xs:enumeration value="BV" />
<xs:enumeration value="BW" />
<xs:enumeration value="BY" />
<xs:enumeration value="BZ" />
<xs:enumeration value="CA" />
<xs:enumeration value="CC" />
<xs:enumeration va/ue="CD" />
<xs:enumeration value="CF" />
<xs:enumeration value="CG" />
<xs:enumeration value="CH" />
<xs:enumeration value="CI" />
<xs:enumeration va/ue="CK" />
<χs:enumeration value="CL" />
<xs:enumeration value="CM" />
<xs:enumeration value="CN" />
<xs:enumeration value="CO" />
<xs:enumeration value="CR" />
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<χs:enumeration va'ue="CU" />-
<χs:enumeration value="CV" Ι»~
<χs:enumeration value="CX" Ι>'
<xs:enumeration valtιe="CY" />~
<χs:enumeration value="CZ" />
<χs:enumeration value="DE" />
<xs:enumeration value="D.:J"/>
<χs:enumeration value="DK" />
<xs:enumeration valu~="DM" />
<χs:enumeration value="DO" />
<χs:enumeration value="DZ" />
<xs:enumeration val.ue="EC" />
<χs:enumeration value='ΈΕ" />
<xs:enumeration value='ΈG" />
<xs:enumeration vaΙUe='ΈΗ" />
<χs:enumeration value='ΈR" />
<xs:enumeration value!="ES" />
<χs:enumeration value.="ET" />
<χs:enumeration value="FI" />
<xs:enumeration value="F.:J"/>
<χs:enumeration value="FK" />
<xs:enumeration vaΙUe="FM" />
<χs:enumeration val~="FO" />
<xs:enumeration value="FR" />
<χs:enumeration value="GA" />
<χs:enumeration valu~="GB" />
<xs:enumeration value=(GD" />
<χs:enumeration valued"GE" />
<xs:enumeration value="GF" />
<χs:enumeration value::;:"GG" />
<χs:enumeration valu~";'''GH'' />
<xs:enumeration value';;'''GI'' />
<χs:enumeration valu~i~"GL"/>
<xs:enumeration value')="GM"/>
<χs:enumeration valu~::::"GN"/>
<xs:enυtneration valυe="GP" />
<xs:enumeration valu~="GQ" />
'~χs:enumeration value;-"GR" />
<χs:enumeration value;""GS" />
<χs:enumeration value"="GT" />
<xs:enumeration value="GU" />
<xs:enumeration value="GWio />
<xs:enumeration valuEf="GY" />
<xs:enumeration valu~='ΉΚ" />
<χs:enumeration value='ΉΜ'~/>
<χs:enumeration valu6\="HNi'~/>, .
<xs:enumeration vaIUθ,='ΉR" />
<χs:enumeration value'='ΉΤ" />
<xs:enumeration value='ΉU" />
<χs:enumeration value=''ID'' />
<xs:enumeration value=''IE'' />
<xs:enumeration value=''IL'' />
<χs:enumeration value=''IM''./>
<xs:enumeration value=''IN~' />
<xs:enumeration value="IO" />
<χs:enumeration value=''IQ'' />
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<xs:enumeration νalue=IIR" />
<xs:enumeration νalue=IIS" />
<xs:enumeration νalue=IIT" />
<xs:enumeration νalue=11E" />
<xs:enumeration νalue=11M" />
<xs:enumeration νalue=110" />
<xs:enumeration νalue="1P" />
<xs:enumeration νalue=IKE" />
<xs:enumeration νalue="KG" />
<xs:enumeration νalue=IKH" />
<xs:enumeration νalue=IKI" />
<xs:enumeration νalue=IKM" />
<xs:enumeration νalue="KN" />
<xs:enumeration νalue="KP" />
<xs:enumeration νalue="KR" />
<xs:enumeration νalue=IKW" />
<xs:enumeration νalue="KY" />
<xs:enumeration νalue=IKZ" />
<xs:enumeration νalue=ILA" />
<xs:enumeration νalue=ILB" />
<xs:enumeration νalue=ILC" />
<xs:enumeration νalue=ILI" />
<xs:enumeration νalue=ILK" />
<xs:enumeration νalue=ILR" />
<xs:enumeration νalue="LS" />
<xs:enumeration νalue="LT" />
<xs:enumeration νalue=ILU" />
<xs:enumeration νalue=ILV" />
<xs:enumeration νalue="LY" />
<xs:enumeration νalue="MA" />
<xs:enumeration νalue=IMC" />
<xs:enumeration νalue="MD" />
<xs:enumeration νalue="ME" />
<χs:erturnel"atiol1 νalue=IMF" />
<xs:enumeration νalue="MG" />
<xs:enumeration νalue="MH" />
<xs:enumeration νalue=IMK" />
"~XS:eI1UΙl1erationνalue="ML" />
<xs:enumeration νalue=IMM" />
<xs:enumeration νalue=IMN" />
<xs:enLImeration νalue=IMO" />
<xs:enumeration νalue=IMP" />
<xs:enumeration νalue="MQ" />
<xs:enumeration νalue=IMR" />
<xs:enumeration νalue=IMS" />
<xs:enumeration νalue="MT" />
<xs:enumeration νalue=IMU" />
<xs:enumeration νalue="MV" />
<xs:enumeration νalue=IMW" />
<xs:enumeration νalue="MX" />
<xs:enumeration 'value=IMY" />
<xs:enumeration νalue="MZ" />
<xs:enumeration νalue=INA" />
<xs:enumeration νalue="NC" />
<xs:enumeration νalue=INE" />
<xs:enumeration νalue=INF" />
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(

<xs:enumeration value'=ING" Ι>
<xs:enumeration value="NI" 1$'
<xs:enumeration νalύe=IΝL" Ι>
<xs:enumeration value=INO" Ι>
<xs:enumeration value=INP" />
<xs:enumeration value"="NR" />
<xs:enumeration value="NU" />
<xs:enumer.ation valu,e=INZ" />
<xs:enumeration νalue='ΌΜ" {>
<xs:enumeration value=IPA" />
<xs:enumeration value=IPE" />
<xs:enumeration value"=IPF" />
<xs:enumeration valυe=IPG" />
<xs:enumeration value="PH" />
<xs:enumeration value=IPK" />
<xs:enumeration value=IPL" />
<xs:enumeration value="PM'; />
<xs:enumeration value="PN'ιr />
<xs:enumeration value=IPR" />
<xs:enumeration value=IPS" Ι>
<xs:enumeration value=IPΤ"{>
<xs:enumeration value="PW" />
<xs:enumeration value=IPY".j>
<xs:enumeration value=IQA"/>
<xs:enumeration value=IRE" />
<xs:enumeration value=IRO" />

" ..
<xs:enumeration value=IRS" />
<xs:enumeration value=IRU" />
<xs:enumeration value="RW" />
<xs:enumeration value=ISA" Ι>
<xs:enumeration value="SB" Ι>
<xs:enumeration value="SC" />
<xs:enumeration value="SD" />
<. t" Ι "SE" ΙXS.enumera.ιοπ va ue=. >
<xs:enumeration value=ISG" />
<XS:eIlUllleration value="SH" />
<xs:enumeration vcιlue=ISI" />
<xs:cnulllel'ation value-I'SJ" Ι>
<xs:enumeration value="SK" />
<xs:enLtmeration value="SL" />
<χS:eIlUlΙΙCπ:ιtίοnvaluc-"SM" />
<xs:enumeration value="SN" />
<xs:enumer,ation value=ISO" />
<xs:enumeration value=ISR" />
<xs:enumeration value="SΤ" />
<xs:enumeration value="SV" />
<xs:enumeration value=ISY" />
<xs:enumeration value="SZ" />
<xs:enumeration value="TC" />
<xs:enumeration value="TD" />
<xs:enumeration value=IΤF" />
<xs:enumeration value=ITG" />
<xs:enumeration value="ΤH" 7>
<xs:enumeration value="TJ"./>
<xs:enumeration vaIue=IΤK" /?
<xs:enumeration value=ITL" Ι»
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,-.".- .

<xs:enumeration value="TM" />
<xs:enumeration value="TN" />
<xs:enumeration value="TO" />
<xs:enumeration value="TR" />
<xs:enumeration value="Π" />
<xs:enumeration value="ΤV" />
<xs:enumeration value="TW" />
<xs:enumeration value=ITZ" Ι>
<xs:enumeration value="UA" />
<xs:enumeration value=IUG" />
<xs:enumeration value="UM" />
<xs:enumeration value="US" />
<xs:enumeration value="UY" />
<xs:enumeration value="UZ" />
<xs:enumeration value="VA" />
<xs:enumeration value="VC" />
<xs:enumeration value="VE" />
<xs:enumeration value="VG" />
<xs:enumeration value="VI" />
<xs:enumeration value="VN" />
<xs:enumeration value="VU" />
<xs:enumeration value="WF" />
<xs:enumeration value="WS" />
<xs:enumeration value='ΎΕ" />
<xs:enumeration value="YT" />
<xs:enumeration value="ZA" />
<xs:enumeration value="ZM" />
<xs:enumeration value="ZW" />

</xs: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="paymentDelay_type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation> 1. Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις 2. Υπήρξαν
καθυστερήσεις αλλά ρυθμίστηκαν 3. Υπήρξαν καθυστερήσειι:; και
δεν ρυθμίστηκαν</Χs:dοcumentatίοn>

</xs: alιrlolatiotl:>
'"ο <xs:rcstriction base="xs:int":>

..::::xs:@numerutionvalue-1I1" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />

</Xf,: restriction >
</xs:simpleType>

- <xs:complexType name="paymentDelays_type">
- <xs:sequence> ,"

<xs: element name= "taxPaymntDelaysInAuditPeriod"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O'' />

<xs: element name= "delaysOnSocialsecuritypaymentsInAuditPeriod"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O'' />

<xs:element name='ΊοadΡaΥmentDelaΥs"
type="cm:paymentDelay_type" minOccurs=''O" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="auditingHeader_type":>
- <xs:sequence> .'
_ <xs:element name="auditingCompanyName" type="xs:string">, ,

- <xs:annotation>
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<χs:dοcumentatίοn>Επωνυμία ελεγκτικής
εταιρίας</ΧS: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="certifiedAccountantsName" type="xs:string">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>'Oνομα ορκωτού
λογιστή </xs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

- <xs:element name="companyName" type="xs:string">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Επωνυμία ελεγχόμενης
εταιρίας</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>
<xs:element name="companyVatNumber"
type="cm:vatNumber_type" Ι>

- <xs:element name="periodFrom" type="xs:date">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>Περίοδος ελέγχου ΑΠΟ</xs: documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="periodΤo" type="xs:date">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Περίοδος ελέγχου ΕΩΣ</χs:dοcumentatίοn>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="conclusionReportVatCompliance"

type="cm :conclusionReportVatCompliance_type" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Συμπέρασμα έκθεσης φορολογικής
συμμόρφω(1ης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="nonliτιportantDiffReportVatCompliance"
type= "cm: nonlmportantDiffReportVatCompliance_type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Μη σημαντικές φορολογικές διαφορές για
την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης</ΧS: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs: complexType>

- <xs:simpleType name="conclusionReportVatCompliance_type">
- <xs:annotation> .~

<xs:documentation>l. Συμπέρο"σμα χωρίς επιφύλαξη 2. Συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης 3. Συμπέρασμα με επιφύλαξη
4. Συμπέρασμα με επιφύλαξlf~ και θέμα/τα έμφασης 5. Αδυναμία
έκφρασης συμπεράσματος 6.ΌΑρνητικό
συμπέρασμα </)(,s~documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:int">

<xs:enumerationvalue="l" Ι>
<xs:enumeration value="2" Ι> ."
<xs:enumeration value="3" Ι>
<xs:enumeration value="4" Ι>
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...... :.

<xs:enumeration value="S" />
<xs:enumeration value="6" />

</xs: restriction>
</xs: simpleType>

_ <xs:simpleType name="nonlmportantDiffReportVatCompliance_type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>l. Ναι 2. 'OXI</xs:documentation>
</xs:annotation>

- <xs:restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="l" />
<xs:enumeration value="2" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="vatNumber_type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑΦΜ - Αριθμός ΦορολΟΥικού
Μητρώου </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="preserve" />
<xs:pattern value="([0-9]{8}[1-9]) Ι([0-9]{7}[1-9][0-9]) Ι([0-9]{6}
[1-9][0-9]{2}) Ι([0-9]{S}[1-9][0-9]{3}) Ι([0-9]{ 4}[1-9][0-9]
{4}) Ι([0-9]{3}[1-9][0-9]{S}) Ι([0-9]{2}[1-9][0-9]{6}) Ι([0-9]
[1-9][0-9]{7}) Ι([1-9][0-9]{8})" />

</xs: restriction>
</xs:simpleType>
<!-- !\\.l(i:i.t= θ'_~Τ. γμ.c:3 -->

- <xs:complexType name="auditSubject_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>'Ολα τα ειδη (κατηΥορίες) φορολογικών ελέγχων
ηου πρέπει να διενεργηθούν</χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs:element name="jncomeTax" type="cm:incomeTax_Type" />
<Χ5:ιΨ~mt:!ιIL IldIne="vat" type="cm:vat_Type" />-
<xs:element name="kvs" type="cm:kvs_Type" />

_ <xs:element name="estateTax" type="cm:estateTaxDetails_Type">
- <xs:unique name="estateTaxCat_Unique">

<xs:selector xpath='''//*'' />
<xs:field xpath="@estateTaxSubject" />

</xs:unique>
</xs: element>
<xs:element name="taxStamp" type="cm:taxStamp_Type" />

- <xs:element name="withheldTax"
type= "cm:withheldTaxDetails_ Type" >

- <xs:unique name="withheldTaxCat_Unique">
<xs:selector xpath='''//*'' />
<xs:field xpath="@withheldTaxSubject" />

</xs:unique>
</xs:element>
<xs: element.name="companyTransformation"
type= "cm:companyTransformation_ T'ype" />

<xs:element name="transferPricing"
type="cm:transferPricing_Type" />

<xs:element name="eCommerce" type="cm:eCommerce_Type" />
</xs:sequence>
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<xs:anyAttribute />
</xs: complexType>

- <xs:complexType name="incomeTax...:.,.Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation >ΈλεΥχός Εισοδήματος</χs: documentation >
</xs:annotation>
<xs:attribute πame="taχSubjε!ctSelectίοn"
type="cm:taxSubjectSelect;ion_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs:complexType name="vat_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Έλεγχος Φ.Π.Α.</ΧS: documentation >
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="kvs_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Έλεγχος Κώδικα Βιβλιών και
Στοιχείων</Χs: documenta60n>

</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjec~Selection"
type="cm:taxSubjectSelecti9.n_Type" use="required" />

</xs:complexType> ;.
- <xs:complexType name="estateTaxDetails_Type">
- <xs:annotation> '.,

<χs:dοcumeπtatίοπ>Ανάλυσr1 Έλεγχων Φορολογίας Ακινήτων. Εφόσον
έχει γίνει έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει το element
estateTaxCats</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs:element name="estateTaxCats" type="cm:estateTax_Type"
minOccurs=''O'' />

</xs:seqLIence>
<xs:attrlbute name="taxSubjectSelectlon"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="estateTax_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοπ>Έλεγχος Φορολογίας Ακινήτων. Για κάθε
κατηγορία ελέγχου ακιινήτων θα πρέπει να υπάρχει ένα
estateTaxCat element</xs: documentation >

</xs: annotation >
- <xs:sequence> .

<xs: element name= "estateTaxCat" type= "cm :estateTaxCat_ Type"
minOccurs="4" maxOccurs=."4" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="taxStamp_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumeπtatίοπ>.Ελεγχος Τελών Χαρτοσήμου</Χs:dοcumeπtatίοn>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubj~ctSelection_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs:complexType name="withheldTaxDetails_Type">
- <xs:annotation>
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<χs:dοcumentatίοn>Ανάλυση Έλεγχων Παρακρατούμενων Φόρων"
Εφόσον έχει γίνει έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει το element
withheldTaxCats </xs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:sequence>

<xs: element name="withheldTaxCats" type="cm:withheldTax_ Type"
mίnΟccurs='Ό" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type= "cm:taxSubjectSelection_ Type" use=.",required" />

</xs:compleXType>
- <xs:complexType name="withheldTax_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>"Ελεγχος Παρακρατούμενων Φόρων" Για κάθε
κατηγορία ελέγχου παρακρατούμενων φόρών θα πρέπει να υπάρχει
ένα withheldTaxCat element</xs:documentation> :

</xs:annotation>
- <xs:sequence>;' .'

<xs: element name="withheldTaxCat" type= "cm:withheldTaxCat_ Type"
minOccurs="31" maxOccurs="31" /> .

</xs:sequence>
<xs: attri bute name="taxsubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs: complexType>
- <xs: complexType name="companyTransformation_ Tyρe" >
- <xs:annotation> .

<xS:documentation >Μετασχηματισμοί
επιχειρήσεων</Χs: documentation >

</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="transferPricing_Type">
- <xs:annotation>

< xs:documentation >"Ελεγχος Transfer Pricing </xs: documentation >
</xs:annotaLίurl:.>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs:complexType> •
- <xs:complexType name="eCommerce_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >E-Commerce</xs: documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_ Type" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="estateTaxCat_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>"Ελεγχος Επιμέρους Κατηγορίας-Φορολογίας
Ακινήτων" </xs: documentation >

</xs:annotation> .
<xs: attribute name= "estateTaxSubject" type= "cm:estateTaxSubject_ Type"
use="required" />

<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Type" use="required" />

</xs: complexΤype>
- <xs:complexΤype name="withheldTaxCat Type">
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- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Έλεγχος Επιμέρους Κατηγορίας Παρακρατούμενων
Φόρων. </xs: documentatiQn>

</xs:annotation>
<xs:attribute name="withheldΤaxSubject"
type="cm:withheldΤaxSubject_Τype" use="required" />

<xs:attribute name="taxSubjectSelection"
type="cm:taxSubjectSelection_Τype" use="required" />

</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="taxSubjectSelection_Τype">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>OI δυνατές τιμές για την υλοποίηση του ελέγχου σε
κάθε φορολογικό αντικείμενο, ή σε επιμέρους κατηγορία
φορολογικού αντικειμένου</χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation> ,.
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="l">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Ελέγχθηκε </xs :documentation >
</xs:annotation>\

</xs:enumeration> Ι
- <xs:enumeration vatμe="2">
- <xs:annotation> \

<xs: documentatidf' >Δεν υφίσταται </xs: documentation >
</xs:annotation> f

</xs:enumeration> /
- <xs:enumeration val'IJe="3">
- <xs:annotation> }

<xs: documentation >Αδυναμία ελέγχου </xs:documentation >
</xs:annotation> 'ο.

</xs: enumeration >
</xs: restriction>

</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="estateΤaxSubject_Τype">

<xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="l">
- <xs:annotation>

<.χs:dΟCLlmentatίοn>Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
</xs: documentation >

</xs:annotation> {
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeratior:Ί value="3"> .
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn~Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ)
</xs: documentation >.

</xs:annotation>
<jxs:enumeration> .

- <xs:enumeration value="4">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Φόρος Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή
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•

;'•

Ακινήτων <jxs: documentation >
<jxs:annotation>

<jxs:enumeration> ••.•
, <jxs:restriction> •
<jxs:simpleType> ..

- <xs:simpleType name="withheldΤaxSubject_Τype">,,~
- <xs: restriction base="xs:string"> "
- <xs:enumeration value=ll">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Μισθωτές Vnηρεσίες<jχs: documentation >
<jxs:annotation>

<jxs: enumeration >
- <xs:enumeration value=ll.l">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών <jxs: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs: enumeration >

- <xs:enumeration value="1.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αποζημίωση λόγω απολύσεως
μισθωτών<jχs: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs:enumeration>

- <xs:enumeration value=12">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές ελευθερίων
επαγγελμάτων <jxs: documentation >

<jxs:annotation>
<jX5: enumeration >

- <xs:enumeration value=12.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Φόρος επί αμοιβών από ελευθέρια
επαγγέλματα <jxs: documentation >

<jxs:annotatior1>
<jX5: enumeration >

- <xs:enumeratlon valιJ~::"3">
- <xs:annotation>

<'xs:documentation >Εισοδήματα εμπορικών
επιχειρήσεων<ΙΧ5: documentation >

<jxs:annotation>
<jxs:enumeratiorl>

- <xs:enumeration value=13.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων,
ενοικιαστών δημοσίων προσόδων κ.λ.π.</χs:dqcumentatίοn>

<jxs:annotation> .
<jxs:enumeration>

- <xs:enumerationvalue=13.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές αvτιπρoσώπων, πρακτόρων,
μεσιτών από αλλοδαπούς κ.λ.Π. οίκους<jχs:dοαιrnentatίοn>

<jxs:annotation>
<jxs: enumeration >

- <xs:enumeration value="3.3">
- <xs:annotation>
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<χs:dοcumentatίοn>Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο
δημόσιο και τα NnAA</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value=13.4">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Προμήθειες, μεσιτείες,
διευκολύνσείς .</xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=13"S">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Κέρδη από μεταβίβαση στοιχείων
επιχεί ρησης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=13.6">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών
εταίρων EnE</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="3.7">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>MIaEίoi μελών Δ.Σ. μη ασφαλισμένων στο
ΙΚΑ </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value=13.8">:
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο
XA</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=14">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές που καταβάλλονται στην
αλλΟδαπή </xs: documentation >

<jxs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value=14.1">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑμΟfβές καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων για
εκδηλώσεις στην Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="4.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αποζημιώσεις ή δικαιώματα για χρήση
κινηματογραφικών ταινιών και συναφών
μέσων.</ΧS: documentation >

</xs: annotation >
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="4.3'~>
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Λοιπές απΟζημιώσεις σε αλλοδαπές
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επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="4.4">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Αμοιβές για μελέτες, σχέδια, έρευνες σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς χωρίς μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Κινητές αξίες</χs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: enumeration >
- <xs:~numeration value="S.l">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι που καταβάλλονται στην
ημεδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.2">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι που καταβάλλονται στην
αλλοδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.3">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>τόκοι που εισπράπονται από την
αλλοδαπή </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeratioll value=ιlS.4It>
- <xs:annotatioll>

<χs:dοcumentatίοn>Τόκοι από πράξεις repo's και reverse
repo's </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="S.S">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών
ιδρυμάτων </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="S.6">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Διανεμόμενα κέρδη A.E.</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: enumeration >
- <xs:enumeration value="S.7">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα </xs: documentation >

</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value"7"S.8">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ΥπεραπόδΟσιηεπένδυσης μαθηματικών
. αποθεματικών<!χs:dοcumentatίοn>.

</xs: annotation >
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="S.9">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Λοιπά εισΟδήματα κινητών αξιών και
αμοιβές ή απΟζημιώσεις μελών Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή
συμβατική υποχρέωση </xs: documentation >

</xs:annotation> . .
</xs: enumeration >

- <xs:enumeration value="6">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Χρηματιστηριακές
συναλλαγές</Χs:dοcumentatίσn>

</xs: annotation >
</xs:enumeration>

- <xs:enumeration value="6.1"> ••
- <xs:annotation> "~ο .

<xs: documentation >Φόρος χρημαηότηριακών
συναλλαγών</Χs: documentation~

</xs:annotation> ~.
</xs:enumeration> ./'

</xs: restriction > '1/1.-'</xs:simpleType>
< !-- Γ,Θί>::, '. -->

- <xs:simpleType name="increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ </xs: documentation >
</xs:annotation>

- <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
<xs:minInclusive value="l" />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

- <xs:simpleType name="taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>l Φορολογία εισοδήματος 2 Φόρος προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) 3 Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) 4 Φορολογία
ακινήτων 5 Τέλη χαρτοσήμου δ παΡάκρατοΙ:Ιμενοl φόροι 7
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 8 Transfer Pricing 9 Ε-
Commerce</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:short">

<xs:enumeration value="l" Ι>
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" Ι>
<xs:enumeration value="4" Ι>
<xs:enumeration value="S" />
<xs:enumeration value="6" />.
<xs:enumeration value="7" />
<xs:enumeration value="8" />
<xs:enumeration value="9" />

</xs: restriction >
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</xs:simpleΤype>
- <xs:simpleΤype, name="reportDescription_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>θέμα επιφύλαξης / θέμα
έμφασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="l" />
</xs: restriction >

</xs: simpleΤype>
- <xs:complexΤype name="nonImportantFindingsNotInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΑΝΑΛVΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ πον'ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΩΣ
ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣVΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</Χs:dοcumentatίοn>

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="jncrement" type="cm:increm:ent_Type">
- <xs:annotation> !

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs:element> ,
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:tax5ubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντι κεί μενο </xs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

- <xs:element name="reserveDescription"
type= "cm:reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation>

<jxs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:elerTlent n6Ille="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ποσό φορολογι κής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexΤype>

- <xs:complexΤype name="emphasisSubjectsInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΣΗΣ πον
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛρΓΙΚΗΣ
ΣVΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS: documentation>

<jxs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="jncrement" tΥρe="cm:ίnςrement_ΤΥΡe">
- <xs:annotation>

<xs :documentation >Α/ A</xs:documentation >
</xs:annotation> .'.

</xs:element> Ό

- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
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- <xs:annotation>
<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο</Χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

- <xs:e/ement name="emphasisDescription"
type= "cm:reportDes~ription_ Τype" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn::;-Αναλυτική περιγραφή θέματος
έμφασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<Χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</Χ5:comp/exType>

- <xs: complexType name="reserveSubjectsInReport_ Τype" >
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</χs: documentation>

</xs:annotation> .
- <xs:sequence maxOccurs="unbOunded">
- <xs:element name="increment" type="cm:increment_Τype">
- <xs:annotation> .

<xs:documentation >Α/ A</xs: documentation >
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο</Χs: docuιηentatiοn >

</xs:annotation>
</xs: element>
<xs:element name::::::"reserνeDescription"
type::::::"cm:reportDescription_ Τype" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: e/ement>

- <xs:e/ement name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

- <xs:complexType name="reserveAndEmphasisInReport_Τype">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ



22803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ι

ΕΜΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</xs: documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
_ <xs:element name="jncrement" type="cm:increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
_ <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="reserνeDescription"
type= "cm :reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

</xs:sequence>
</xs:complexΤype>

- <xs:complexΤype name="weakConclusionInReport_Type">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS: documentation >

</xs:annotaticn>
- <xs:sequence maxOcclJrs="unbounded">
_ <xs:element name="jncrement" type="cm:increment_Type">
- <xs:annotation>

<xs:documentation>A/ A</xs:documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Type">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Φορολογικό
αντικείμενο</Χs: documentation >

</xs: annotation >
</xs: element>

- <xs:element name="reserνeDescription"
type= "cm:reportDescription_ Type" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documehtation >

</xs:annotation>
</xs: element>

_ <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
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- <xs:annotation>
<Χs:dοcumentatίοn>Ποσό φορολογικής
παράβασης</χs: documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexΤype>

- <xs:complexΤype name="negativeConclusionlnReport_Τype">
- <xs:annotation>

<χs:dοcumentatίοn>ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</ΧS:documentation >

</xs:annotation>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="increment" type="cm:increment_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >Α/ Α</xs: documentation>
</xs:annotation>

</xs: element>
- <xs:element name="taxSubject" type="cm:taxSubject_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentation >ΦΟΡΟλογίκό
αντικείμενο </xs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="reserveDescription"
type= "cm:reportDescription_ Τype" >

- <xs:annotation>
<χs:dοcumentatίοn>Αναλυτική περιγραφή θέματος
επιφύλαξης</χs: documentation >

</xs:annotation>
</xs: element>

- <xs:element name="infringementAmount" type="cm:DecimaIAmount">
- <xs:annotation> .

<xs:documentation >Ποσό φορολογι κής
παράβασης</χs: documentation >

</xs: annotation >
</xs: element>

</xs: sequence>
</xs: complexΤype>

- <xs:complexType name="reportMatrlx_Τype">
- <xs:annotation>

<xs: documentatiOn>Report Matrices</xs: documentation >
</xs:annotation>

- <xs:sequence>
<xs: element name="nonlmportantFindingsNotlnReport"
type="cm: nonlmportantFindingsNotlnReport_ Τype"
mίnΟccurs='Ό" />

<xs:element name="emphasisSubjectslnReport"
type="cm:emphasisSubjectslnReport_Τype" minOccurs="O" />

<xs:element name="auditingEstate"
type= "cm :reserveSubjectslnReport_ Τype"minOccurs= ''Ο'' / >

<xs: element name="reserveSubjectslnReport"
type="cm:reserνeAndEmphasislnReport_Τype" minOccurs=''O'' />

<xs:element name="wea kConcl usionlnReport"
type="cm:weakConclusionlnReport_ Τype" minOccurs=''O'' />

<xs:element name="negativeConclusionlnReport"
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type="cm:negativeConclusionInReport_Τype" minOCCUΓS=''O''/>
</xs:sequence> ~

</xs:compleXType>
- <xs:complexType name="auditingGeneraIInformation_type">
- <xs:sequence> '

<xs:element name="auditingHeader"
type="cm:auditingHeader_type" />

<xs:element name="companyData" type="cm:companyData_Τype" />
<xs: element name= "quantitativeDataOfCurrentAnd ReferencePeriod"
type= "cm:quantitativeDataOfCurrentAndReferencePeriod_type" / >

</xs:sequence>
</xs:compleXType>

- <xs:element name="taxComplianceReport">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>

<xs:element name="auditingGeneraIInformation"
type= "cm:auditingGeneraIInformation_type" />

<xs:element name="audutSubject"
type="cm:auditSubject_Τype" /> ,

<xs:element name="reportMatrix" type="cm:reportMatrix_Τype" />
</xs:sequence>

</xs: complexType >
</xs:element>

</xs:schema>
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016572607110112*

φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται 
υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα παραρτήματα τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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