ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΡΗΗ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΩΝ
ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Οη Δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεώζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ Απόθαζε Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Πξάμεο.
Πέξαλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο, νη Δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη εληόο 3εηίαο:
α) λα

κελ

πξνβνύλ

ζε

παύζε

ή

κεηεγθαηάζηαζε

ηεο

παξαγσγηθήο

δξαζηεξηόηεηαο εθηόο πεξηνρήο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο,
β) λα κελ πξνβνύλ ζε αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ελόο ζηνηρείνπ
ππνδνκήο, ε νπνία παξέρεη ζε κηα επηρείξεζε ή δεκόζην νξγαληζκό
αδηθαηνιόγεην πιενλέθηεκα,
γ) λα κελ πξνβνύλ ζε νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θύζε, ηνπο
ζηόρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ππνλνκεύζνπλ
ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ρνξήγεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, θαη
δ) ζηελ ηήξεζε ησλ εηδηθόηεξσλ ππνρξεώζεσλ, όξσλ θαη δεζκεύζεσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε.
Η δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ, πξνβιέπεη
ηελ θαηάξηηζε εθ κέξνπο ηνπ ΕΦ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ επαιεζεύζεσλ ηήξεζεο
καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ. Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ
ησλ νινθιεξσκέλσλ Πξάμεσλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο γηα
ηελ επαιήζεπζε ηήξεζεο καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ.
Τν εηήζην πξόγξακκα δύλαηαη λα αλαζεσξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο
πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπ ΕΦ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε
πηζαλή

κε

ηήξεζε

ησλ

καθξνρξόλησλ

ππνρξεώζεσλ

(π.ρ.

θαηαγγειίεο,

δεκνζηεύκαηα). Η επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ ησλ
Πξάμεσλ απηώλ γίλεηαη επηπξνζζέησο ηνπ αξρηθνύ δείγκαηνο θαη θαηά ρξνληθή
πξνηεξαηόηεηα.
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Τν πξόγξακκα επαιεζεύζεσλ ηήξεζεο καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ εγθξίλεηαη από
ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ΕΦ.
Ο ΕΦ ελεκεξώλεη ηνπο Δηθαηνύρνπο ησλ Πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην
εηήζην πξόγξακκα λα ππνβάινπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ
επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο.
Τα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ νη Δηθαηνύρνη επαιεζεύνληαη δηνηθεηηθά ζην ζύλνιό
ηνπο. Όπνπ είλαη δπλαηό, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ζηνηρείσλ πθηζηάκελσλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ σο βάζε δηαζηαύξσζεο ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δηθαηνύρνπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο ησλ Πξάμεσλ ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ν ΕΦ επηιέγεη ηηο Πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε ηήξεζε ησλ καθξνρξόλησλ
ππνρξεώζεσλ ζα επαιεζεπηεί θαη επηηόπηα.
Σηελ πεξίπησζε επηινγήο επηηόπηαο επαιήζεπζεο, ε αξκόδηα κνλάδα ηνπ ΕΦ
εηζεγείηαη ηνλ νξηζκό νξγάλνπ επαιήζεπζεο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο δηνηθεηηθήο ή/θαη επηηόπηαο επαιήζεπζεο ησλ καθξνρξόλησλ
ππνρξεώζεσλ

απνηππώλνληαη

ζην

Έληππν

Επαιήζεπζεο

Μαθξνρξόλησλ

Υπνρξεώζεσλ Πξάμεσλ Κξαηηθώλ Εληζρύζεσλ, ην νπνίν απνηειεί Τππνπνηεκέλν
Έληππν πνπ παξάγεηαη από ην ΠΣΚΕ. Σην Έληππν δύλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη
ηπρόλ ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ησλ
εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επαιήζεπζε δηαπηζηώλεηαη παξαηππία ιόγσ κε
ηήξεζεο ησλ καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη πιένλ ε δπλαηόηεηα
ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ, απηή αλαθέξεηαη ζην Έληππν Επαιήζεπζεο κε
θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ πνπ παξαβηάζηεθαλ θαη
πξνηείλεηαη δεκνζηνλνκηθή δηόξζσζε θαη αλάθηεζε ησλ πνζώλ πνπ έρνπλ
θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ή παξαλόκσο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Τν
ύςνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο θαη ηα πξνο αλάθηεζε πνζά, ζα πξέπεη λα είλαη
αλαινγηθά πξνο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ εθπιεξώζεθαλ νη απαηηήζεηο. Τν πξνο
αλάθηεζε πνζό επηζηξέθεηαη εληόθσο από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ κέρξη ηελ
εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ ζηε ΔΟΥ. Τν επηηόθην πνπ εθαξκόδεηαη είλαη ην
επηηόθην αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο από ηελ Επξσπατθή
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Επηηξνπή γηα ηελ Ειιάδα θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο.
Τν Έληππν ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ
νινθιήξσζε

ηεο

επαιήζεπζεο,

εγθξίλεηαη

από

ηνλ

πξντζηάκελν

ηνπ

ΕΦ,

θαηαρσξίδεηαη ζην ΠΣΚΕ θαη ελεκεξώλεηαη ην ΟΠΣ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξώλ από ηελ έγθξηζε ηνπ Εληύπνπ.
Ο ΕΦ θνηλνπνηεί ην Έληππν Επαιήζεπζεο Μαθξνρξόλησλ Υπνρξεώζεσλ ζηνλ
Δηθαηνύρν εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ έγθξηζή ηνπ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπζηάζεηο ή/θαη παξαηππίεο ε θνηλνπνίεζε ηνπ
Εληύπνπ γίλεηαη κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή/θαη κε απόδεημε παξαιαβήο,
πξνθεηκέλνπ ν Δηθαηνύρνο λα δηαηππώζεη ηπρόλ αληηξξήζεηο.
Ο Δηθαηνύρνο δύλαηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΕΦ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, εληόο
δεθαπέληε

(15)

εκεξνινγηαθώλ

εκεξώλ

από

ηελ

παξαιαβή

ηνπ

Εληύπνπ

Επαιήζεπζεο Μαθξνρξόλησλ Υπνρξεώζεσλ.
Οη αληηξξήζεηο εμεηάδνληαη από ηνλ ΕΦ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ
από ηελ ππνβνιή ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε,
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απόθαζε γηα ην βάζηκν ή κε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ, δύλαηαη λα δηελεξγείηαη άκεζα ζπκπιεξσκαηηθή επαιήζεπζε από ην
ίδην όξγαλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή επαιήζεπζε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην
Έληππν νινθιεξώλεηαη εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο επαιήζεπζεο.
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ηνπο, ην Έληππν νξηζηηθνπνηείηαη.
Όηαλ ην νξηζηηθό Έληππν δελ πξνηείλεη δεκνζηνλνκηθή δηόξζσζε θαη αλάθηεζε,
εγθξίλεηαη από ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ πνπ δηελήξγεζε ηελ επαιήζεπζε,
θαηαρσξίδεηαη ζην ΠΣΚΕ κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠΣ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ
Δηθαηνύρν.
Όηαλ ζην νξηζηηθό Έληππν πξνηείλεηαη δεκνζηνλνκηθή δηόξζσζε θαη αλάθηεζε, απηή
εγθξίλεηαη από ην αξκόδην όξγαλν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΥΑ Δεκνζηνλνκηθώλ
Δηνξζώζεσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ΕΦ πξνσζεί ζην αλσηέξσ όξγαλν γηα έγθξηζε
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ην νξηζηηθό Έληππν Επαιήζεπζεο Μαθξνρξόλησλ Υπνρξεώζεσλ θαη ηελ Απόθαζε

Δεκνζηνλνκηθήο Δηόξζσζεο. Τν νξηζηηθό Έληππν Επαιήζεπζεο Μαθξνρξόλησλ
Υπνρξεώζεσλ θαηαρσξίδεηαη ζην ΠΣΚΕ.
Η Απόθαζε Δεκνζηνλνκηθήο Δηόξζσζεο θαη ην νξηζηηθό Έληππν Επαιήζεπζεο

Μαθξνρξόλησλ

Υπνρξεώζεσλ

θνηλνπνηνύληαη

ζηνλ

Δηθαηνύρν,

ζηελ

Αξρή

Πηζηνπνίεζεο θαη ζηελ Αξρή Ειέγρνπ.
Με ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνύ Εληύπνπ, ν ΕΦ ζπληάζζεη ζην ΠΣΚΕ Δειηίν
Καηαρώξηζεο Δηνξζώζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ελεκεξώλεηαη ζην ΟΠΣ, εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ έγθξηζε, ην πνζό ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο,
κεηώλνληαο αληίζηνηρα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί.
Η

Απόθαζε

Δεκνζηνλνκηθήο

Δηόξζσζεο

ζπληζηά

θαη

Απόθαζε

Αλάθηεζεο

αρξεσζηήησο ή παξαλόκσο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ, νπόηε θαη ελεξγνπνηείηαη ε
δηαδηθαζία πεξί Αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλόκσο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηεο επαιήζεπζεο, ν ΕΦ εληνπίδεη παξαηππία πνπ
θξίλεη όηη ελέρεη έλδεημε απάηεο, ελεξγνπνηείηαη θαη ε δηαδηθαζία πεξί «Εμέηαζεο

ελδείμεσλ απάηεο θαη αλαθνξά ππνλνηώλ απάηεο».
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