
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

EXECUTIVE MBA

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

«ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Εισαγωγή 4
              

2. Έννοιες 5
2.1 Έννοια της Φοροδιαφυγής 5
2.2 Έννοια της Φοροαποφυγής 6
2.3 Έννοια της Παραοικονομίας 7

3. Έκταση της Φοροδιαφυγής 7
4. Μέθοδοι Φοροδιαφυγής  8

ΜΕΡΟΣ Β΄
5. Πλαστά και Εικονικά Φορολογικά στοιχεία 11

5.1 Εισαγωγή 11
5.2 Έννοιες 12
5.3 Λόγοι Χρήσης Πλαστών και Εικονικών Φ/Σ 13
5.4 Έκδότες Πλαστών & Εικονικών Φ/Σ 17
5.5 Τρόποι Κατασκευής Πλαστών και Εικονικών Φ/Σ 18
5.6 Ενδείξεις Εικονικότητας – Ενέργειες Ελέγχου 19
5.7 Μελέτη Περιπτώσεων 28

5.7.1 Περίπτωση 1 28
5.7.2 Περίπτωση 2 32
5.7.3 Περίπτωση 3 33

6. Πλαστά και Εικονικά Φ/Σ με Επιχ/σεις της ΕΕ 
– Απάτη Τύπου Carousel 34
6.1 Εισαγωγή 34
6.2 Ενδοκοινοτική Παράδοση Αγαθών 35
6.3 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 36
6.4 Παράδειγμα Ενδοκοινοτικής Συναλλαγής 36
6.5 Μηχανισμός Απάτης Τύπου Carousel 37
6.6 Συμμετέχοντες στην απάτη και ο ρόλος τους 38
6.7 Θύματα της Απάτης 40
6.8 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων που 
με μετέχουν στην κυκλική απάτη. 41
6.9 Μέτρα Πρόληψης και Καταστολής της Απάτης 42

7. Ισχύουσα Νομοθεσία 46
7.1 Διοικητικές Κυρώσεις – Μέτρα Γενικά 46

7.1.1 Κυρώσεις Διασφάλισης Συμφερόντων Δημοσίου 46
7.1.2 Πρόστιμα 47

7.2 Ποινικές Κυρώσεις 49
7.3 Λοιπές διατάξεις σχετικές με πλαστά και εικονικά Φ/Σ 50

7.3.1 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
 δραστηριότητες 50

7.3.2 Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων 52

1



7.3.3 Αρ. Αποφ. 1873/2007 του ΣτΕ 52
7.3.4 Αρ. Γνωμ. 551/2006 του ΝΣΚ 53
7.3.5 Αρ. Αποφ. 547/2006 του ΣτΕ  53
7.3.6 Αρ. Αποφ. 3270/2004 του ΣτΕ 53
7.3.7 Αρ. Αποφ. 63/2007 ΣτΕ 53
7.3.8 Κύρος Βιβλίων 54

ΜΕΡΟΣ Γ΄

8. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 54
8.1 ΥΠΕΕ 54
8.2 Διεθνείς Συνεργασίες – Αμοιβαία Συνδρομή 56
8.3 OLAF 58

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 61

 
                                

                                                                                                                                  

2



ΣΥΝΟΨΗ

Με την παρούσα στα πλαίσια του φαινομένου της φοροδιαφυγής και των συνεχώς 

αυξανόμενων διαστάσεων που αυτή λαμβάνει στα πλαίσια τόσο της χώρας μας όσο 

και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  εξετάζεται  και  αναλύεται  μία  από  τις  συχνότερες 

μεθόδους  φοροδιαφυγής  αυτής  της  έκδοσης  και  λήψης  πλαστών  και  εικονικών 

φορολογικών στοιχείων . Στα πλαίσια της μελέτης αυτής ερευνούνται οι τρόποι με 

τους  οποίους  οι  επιτήδειοι  στην  έκδοση  και  λήψη  τέτοιων  Φ/Σ  επιτυγχάνουν  να 

εξαπατήσουν το δημόσιο καθώς και οι ενδείξεις αυτές που παραπέμπουν τον έλεγχο 

στην έρευνα και τον εντοπισμό των ανεπίσημων αυτών στοιχείων . Κατ΄ επέκαταση 

του  φαινομένου  της  έκδοσης  και  λήψης  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών 

στοιχείων  εξετάζεται  το  φαινόμενο  της  κυκλικής  απάτης  Carousel  η  οποία 

πραγματοποιείται στα πλαίσια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και της μετακύλισης 

του ΦΠΑ. Παρατίθεται  στο τέλος σχετική νομολογία που καλύπτει  τα παραπάνω 

θέματα και μέτρα δράσης και πρόληψης που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη , μέσω 

Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής μεταξύ OLAF και ΥΠΕΕ , για την καταπολέμηση 

της απάτης και της φοροδιαφυγής.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ανάλυση και η διερεύνηση της φοροδιαφυγής τόσο 

στην χώρας μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιο . Πρόκειται για ένα 

φαινόμενο πολύπλοκο και πολυσύνθετο το οποίο έχει όχι μόνο οικονομικές άλλα και 

πολιτικές  και  κοινωνικές  προεκτάσεις  .  Θα  μπορούσε  κανείς  να  ισχυριστεί  ότι  η 

φοροδιαφυγή  είναι  σήμερα   η  πιο  μαζική  και  ανεκτή  εκδήλωση  αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς  και  παράβασης  νόμων  καθώς  και  σοβαρή   απόδειξη  της  κακής 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης . Η φοροδιαφυγή ευθύνεται για το ήμισυ σχεδόν 

του ελλείμματος του δημόσιου τομέα , την αύξηση των επιτοκίων και τους υψηλούς 

φορολογικούς  συντελεστές  προκαλώντας  σωρεία  δημοσιονομικών  προβλημάτων 

στην εκάστοτε κυβέρνηση . (Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών , 1991)

Οι φόροι ορίζονται ως οι αναγκαστικές χρηματικές παροχές των πολιτών προς το 

κράτος  οι  οποίες  δεν  συνδέονται  με  άμεση  αντιπαροχή  .  Ο  αναγκαστικός  αυτός 

χαρακτήρας των νόμων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν συνδέεται με κάποια 

αντιπαροχή  άλλα  αντιθέτως  μειώνει  άμεσα  το  εισόδημα  των  πολιτών  προκαλεί 

εύλογα την αντίδραση των φορολογούμενων  και την αύξηση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής .(Τσάτος Ν. , 1987)

Στην χώρα μας η φοροδιαφυγή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και άρχισε  να απασχολεί 

έντονα του φορείς της οικονομικής πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας του 90 

εξαιτίας  της  ανάγκης  ικανοποίησης  των  όρων  χορήγησης  δανείων  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της επίτευξης του κριτηρίου της δημοσιονομικής πειθαρχεία 

που όριζε η συνθήκη του Μάαστριχ  . Τα τελευταία έτη λοιπόν γίνεται περισσότερη 

προσπάθεια επίτευξης δημοσιονομικής ισορροπίας , δίνοντας έμφαση στην περιστολή 
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της φοροδιαφυγής μεσώ της εισαγωγής νέων ελεγκτικών μηχανισμών και λογισμικών 

προγραμμάτων . (Κίντης Α. 1997)

2. ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1 Έννοια της φοροδιαφυγής 

Ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογουμένων 

που έχει σκοπό την μείωση της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή 

καταβολής του φόρου . Με άλλα λόγια φοροδιαφυγή είναι :

• Tο τμήμα εκείνο του φόρου εισοδήματος , το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα 

που θα έπρεπε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να δηλώνεται οικειοθελώς 

από  τους  φορολογούμενους  στις  αρμόδιες  φορολογικές  αρχές  ,  αλλά  για 

οποιαδήποτε λόγο δεν δηλώνεται .

• Το τμήμα εκείνο των έμμεσων φόρων και λοιπόν άμεσων φόρων , το οποίο με 

βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να εισπράττεται και να 

αποδίδεται  εθελοντικά  στο  κράτος  αλλά  για  οποιοδήποτε  λόγο  αυτό  δεν 

φθάνει  ποτέ στο δημόσιο ταμείο . (Κανελλόπουλος Κ.Α ,1995).

• Οι  φόροι  οι  οποίοι  δεν  καταβλήθηκαν  στον  κράτος  λόγω  παροχής 

φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων , χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα (Παυλόπουλος ,1987).

• Οι τόκοι που αντιστοιχούν στο τμήμα εκείνο τω φόρων που καταβάλλονται με 

καθυστέρηση  και  μετά  τη  λήξη  του  οικείου  δημοσιονομικού  έτους  . 

(Μανεσιώτης ,1990). 

• Η μη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων μετά την βεβαίωσή τους .
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2.2 Έννοια της φοροαποφυγής  

Φοροαποφυγή αποκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών 

που  αποτελούν  απόρροια  προσεκτικής  μελέτης  της  εμπορικής  νομοθεσίας  ,  της 

φορολογικής πρακτικής , των διεθνών προτύπων χρηματοικονομικής πληροφόρησης , 

διακαστικών  και  υπουργικών  αποφάσεων  με  μοναδικό  στόχο  τη  μείωση  της 

φορολογητέας  ύλης  ενός  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  .  Πραγματοποιείται  στα 

πλαίσια  ενός  καλά  μελετημένου  φορολογικού  σχεδιασμού  ,  κατά  τον  οποίον 

δημιουργούνται  διάφορα  σενάρια  και  εναλλακτικές  μέχρι  ,  να  προσδιοριστεί  ο 

ελάχιστος δυνατός φόρος , συνήθως στα πλαίσια του νόμου . Διαφέρει από την έννοια 

της  φοροδιαφυγής  και  ισορροπεί  ανάμεσα  στα  πλαίσια  ηθικού  και  νόμιμου  . 

Πρόκειται για την μη καταβολή φόρων λόγω κενών της νομοθεσίας .

Μια  ενέργεια  για  να  θεωρηθεί  ως  ενέργεια  φοροαποφυγής  θα  πρέπει  να  έχει  τα 

παρακάτω τρία χαρακτηριστικά :

1. Να  υπάρχει  το  στοιχείο  της  ανειλικρίνειας  ,  της  εικονικότητας  και  της 

πλαστότητας .

2. Την εκμετάλλευση των κενών , των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της 

φορολογικής  νομοθεσίας  ή  σε  αντίθετη  περίπτωση  την  εκμετάλλευση 

δυνατοτήτων της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση 

του νομοθέτη .

3. Την μυστικότητα ώστε να αποφευχθεί  η  λήψη μέτρων που θα καλύψει  τα 

σχετικά κενά της φορολογικής νομοθεσίας για φοροαποφυγή . (International 

Fiscal Association , 1983)
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2.3 Παραοικονομία 

 Ο  όρος  παραοικονομία  αναφέρεται  στις  οικονομικές  δραστηριότητες  οι  οποίες 

εξαιτίας  της  μερικής  ή  ολικής  απόκρυψής  τους  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  δεν 

καταγράφονται στις επίσημες εκτιμήσεις της συνολικής δραστηριότητας όπως είναι 

το  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  (GΝP)  και  το  ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  (GDP) 

.(Fiege, 1979) .  Αποτελεί δηλαδή της διαφορά μεταξύ πραγματικού και δηλούμενου 

GDP και GNP. Σύμφωνα με αρκετούς οικονομολόγους η παραοικονομία, υπό ευρεία 

έννοια, αποτελείται από i) ένα μείγμα δραστηριοτήτων εκτός μηχανισμού της αγοράς 

(όπως η παραγωγή των νοικοκυριών) ii) από παράνομες δραστηριότητες εντός των 

πλαισίων της αγοράς (όπως η απαγορευμένη παραγωγή και διάθεση ουσιών) και iii) 

νόμιμες  δραστηριότητες  της  αγοράς  οι  οποίες  δεν  καταγράφονται  για  διάφορους 

λόγους  (όπως  η  φοροδιαφυγή   ή\και  φοροκλοπή).Και  οι  τρεις  κατηγορίες 

οικονομικών  δραστηριοτήτων  λαμβάνουν  χώρα  σε  μια  συγκεκριμένη  χρονική 

περίοδο π.χ οικονομικό έτος. (Νάστας 2006). Το φαινόμενο της παραοικονομίας έχει 

αναφερθεί και ως άτυπη οικονομία  (informal economy) ,  ανεπίσημη (unofficial ) , 

κρυφή  (hidden)  , μαύρη  (black)  ,  μη  καταγεγραμμένη  (unrecorded  )  ,  σκιώδης 

(shadow) ,  υπόγεια (underground) ,γκρίζα (grey) ,  παράλληλη (parallel ) , δυαδική 

(dual) ,  οικονομία του λυκόφωτος (moonlight),  μη παρατηρήσιμη (unobserved) κλπ. 

(Τάτσος ,1987)

3.ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και το IFC (International Finance 

Corporation) η  φοροδιαφυγή στην Ελλάδα υπολογίζεται σήμερα στα 55 δισ. ευρώ, 

καθώς  αντιστοιχεί  σχεδόν  στο  29%  του  ΑΕΠ  ενώ  ο  κύκλος  εργασιών  που  δεν 

δηλώνεται  από  τις  επιχειρήσεις  σε  περίπου  15  δισ.  ευρώ  το  χρόνο.  Τέλος   οι 
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ελληνικές  επιχειρήσεις  δηλώνουν  μόνο  το  89%  των  εσόδων.(Στεργίου  Λ,2007). 

Επιπλέον σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat  κατά το 2003 , ανάμεσα στις 15 χώρες 

της ΕΕ η χώρα μας κατείχε την 15η θέση στους άμεσους φόρους με ποσοστό που 

είναι μικρότερο από το 1/3 της Δανίας και την 7η θέση στους έμμεσους φόρους με 1η 

την  Σουηδία  .  Τα  χαμηλά  αυτά  ποσοστά  οφείλονται  στην  μεγάλη  έκτασης 

φοροδιαφυγή .(Ελευθεροτυπία, 20/03/2005)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής οι εκτιμώμενες συνολικές (άμεσες 

και έμμεσες) απώλειες φορολογικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής κυμαίνονται από 

200 έως 250 εκατ. ευρώ, ήτοι από 2 έως 2,25 % του AΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μη καταβολή ΦΠΑ· εκτιμάται ότι οι 

εν  λόγω  απώλειες  ανέρχονται  σε  10 %  των  εσόδων  ΦΠΑ,  8 %  των  συνολικών 

εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά το 1998 και 

9 %  των  συνολικών  εσόδων  από  τους  ειδικούς  φόρους  κατανάλωσης  επί  των 

προϊόντων καπνού.(Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ,2008)

4. Μέθοδοι Φοροδιαφυγής 

Το  μέγεθός  της  φοροδιαφυγής  διαφέρει  από  χώρα  σε  χώρα  και  η  έκτασή  της 

εξαρτάται  από  την  δομή  της  κάθε  χώρας  ,  το  μέγεθος  των  επιχειρήσεων  ,  την 

λογιστική  τους  οργάνωση  ,  στην  διάρθωση  και  λειτουργία  του  φορολογικού 

συστήματος  και  στην  δομή  των  φοροτεχνικών  υπηρεσιών  .  Ο  φοροδιαφυγή 

εκδηλώνεται  με μέσα και πρακτικές που διακρίνονται για την ευρηματικότητα και 

συνθετότητά τους αλλά και με απλές μεθόδους . Ο μέγεθος της φοροδιαφυγής στη 

χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλό . 
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Η  φοροδιαφυγή  εντοπίζεται  : α)στα  φυσικά  πρόσωπα  και  συγκεκριμένα  στους 

μισθούς και τις συντάξεις , στο εισόδημα σε είδος , στα εισοδήματα από ενοίκια , στα 

εισοδήματα  από  κινητές  αξίες  ,  στο  εισόδημα  από  γεωργικές  επιχειρήσεις  ,  στο 

εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και στο εισόδημα από εμπορικές , 

βιοτεχνικές  και  βιομηχανικές  επιχειρήσεις  ,  β)  στα  νομικά  πρόσωπα  ,γ)στον 

κατασκευαστικό τομέα , δ) στο ΦΠΑ, ε) στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων , στ)  στις 

κληρονομίες  ,  δωρεές  και  γονικές  παροχές  ,  ζ)  στους  δασμούς  και  τα  τέλη 

εισαγομένων  ,  η)  στον  ΕΦΚ  ,  η)  τα  κέντρα  διασκέδασης  και  καταστήματα 

ψυχαγωγίας , θ) στις τουριστικές επιχειρήσεις, ι)  στα σωματεία , κ) στον κλάδο της 

υγείας . (Τάτσος Ν.1987)

Η συνηθέστερη τρόποι με τους οποίους διενεργείται είναι :

• Με  την  πραγματοποίηση  αγορών  και  πωλήσεων  χωρίς  επίσημα 

φορολογικά στοιχεία .

• Την πώληση δύο ίδιων ποσοτήτων ενός αγαθού και την καταχώρηση στα 

βιβλία της μίας .

• Την  έκδοση  φορολογικών  στοιχείων  μεταφοράς  κατά  τα  όποια  το 

στέλεχος διαφέρει από το πρωτότυπο για λόγους που εξυπηρετούν είτε τον 

εκδότη είτε τον λήπτη.

• Με  την  υπερτιμολόγηση  των  εισαγωγών  και  την  υποτιμολόγηση  των 

εξαγωγών , ιδίως μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων. 

• Με  την  διόγκωση  του  κόστους  παραγωγής  με  την  καταχώρηση 

ανύπαρκτων εξόδων, λήψη εικονικών Φ/Σ.

• Πολλοί  λαμβάνουν  τιμολόγια  από  του  προμηθευτές  τους  χωρίς  να  τα 

καταχωρούν  στα  βιβλία  τους  και  έτσι  δικαιολογούν  και  τις  μειωμένες 

πωλήσεις τους .
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• Πραγματοποιώντας ηθελημένα λάθη στα βιβλία του για να αλλοιώσουν τα 

τελικά  αποτελέσματα  και  τους  αποδιδόμενου  έμμεσους  και  άμεσους 

φόρους στο δημόσιο .

• Δεν  εκδίδονται  είτε  εκδίδονται  αθεώρητες  αποδείξεις  σε  πελάτες  στα 

κέντρα διασκέδασης ή κρατιέται ένας λογαριασμός και χρησιμοποιείται 

και σε επόμενο πελάτη .

• Οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  (γιατροί  ,  δικηγόροι  ,  τεχνίτες  κλπ)   δεν 

εκδίδουν  καθόλου  αποδείξεις  παροχής  υπηρεσίας  ή  εκδίδουν  με  πολύ 

μικρότερο ποσό και δεν παραδίδουν στον πελάτη το αντίτυπο . Σε άλλες 

περιπτώσεις  εκδίδουν  την  απόδειξη  χωρίς  να  αναγράφεται  το 

ονοματεπώνυμο του πελάτη και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν την 

ζητήσει την παραδίδουν στον επόμενου που θα την ζητήσει .  Τέλος σε 

πολλές περιπτώσεις ζητούν από τους πελάτες τους να δηλώσουν ψευδώς 

στον φορολογικό έλεγχο ότι δεν πλήρωσαν.

• Στα εισοδήματα την Α΄ πηγής από εκμισθούμενες και ιδιοκατοικούμενες 

οικοδομές  , όταν δεν δηλώνονται καθόλου οι οικοδομές καθώς και όταν 

στα μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφεται  πολύ μικρότερη αξία από την 

πραγματική  και  παρατηρείται  μεγάλος  αριθμός  συμβολαίων  να  μην 

κατατίθεται στις Δ.Ο.Υ. (ΑΣΟΕ, 1984)

Στην συνέχεια της  παρούσας θα ασχοληθούμε με  μία από τις  ανωτέρω μεθόδους 

φοροδιαφυγής που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη στην χώρα μας , την έκδοση και λήψη 

πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 
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ΜΕΡΟΣ Β΄   

Με το άρθρο 19, παρ. 1, του ν.2523/1997, ορίζεται ότι αδίκημα φοροδιαφυγής 
διαπράττει και όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς 
και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία,  
ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη  την πληρωμή φόρου.

5. ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φαινόμενο της χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων έχει πάρει 

μεγάλες  διαστάσεις  στις  μέρες  μας  καθώς  εμφανίζεται  σε  όλους  τις  τομείς  της 

οικονομικής  δραστηριότητας  .  Πρόκειται  για  ένα  διαχρονικό  πρόβλημα  που 

απασχολεί  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίας  από  το  1960.  Παρατηρείται  κυρίως   στην 

βιομηχανική παραγωγή , στο χονδρικό εμπόριο , στον τομέα των κατασκευών , στην 

παροχή υπηρεσίας , στον κλάδο παράδοσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων , στον 

χώρο  τις  διαφήμισης  αλλά  και   στο  λιανικό  εμπόριο  στον  χώρο  των  ελευθέρων 

επαγγελμάτων   ,  των  γραφικών  τεχνών  αλλά  και  των  επιχειρήσεων  Leasing  . 

Διαπιστώνεται  μάλιστα  σε  μεγάλο  βαθμό  η  ύπαρξη  επιχειρήσεων  «πωλητών 

τιμολογίων  »  οι  οποίες  παρέχουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  σε  υπαρκτές 

επιχειρήσεις έναντι αμοιβής . Στην συνέχεια της παρούσας θα ασχοληθούμε με τις 

έννοιες  των  πλαστών  ,  εικονικών  και  νοθευμένων  φορολογικών  στοιχείων  ,  την 

σκοπιμότητα  χρήσης  αυτών  ,  τους  τρόπους  εντοπισμού  τους  ,τις  κυρώσεις  που 

επιβάλλονται  και  θα  αναλύσουμε  έναν  σύγχρονο  μηχανισμό  κυκλικής  απάτης 

«Carousel»  που επιτυγχάνεται με την χρήση πλαστών και εικονικών φορολογικών 

στοιχείων .  
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5.2 ΕΝΝΟΙΕΣ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 2523/97 

Πλαστό  θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγισθεί με 

οποιονδήποτε  τρόπο,  χωρίς  να  έχει  καταχωρηθεί  στα  οικεία  βιβλία  της  αρμόδιας 

φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί 

σε  γνώση  του  υπόχρεου  για  τη  θεώρηση  του  φορολογικού  στοιχείου.  Θεωρείται 

επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και  όταν το περιεχόμενο και  τα λοιπά 

στοιχεία  του  πρωτότυπου  ή  αντίτυπου  αυτού  είναι  διαφορετικά  από  αυτά  που 

αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

Εικονικό

Εικονικό ως προς τη συναλλαγή     :    είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή 

ανύπαρκτη στο σύνολό της . 

Μερικώς  εικονικό φορολογικό στοιχείο    :   είναι το στοιχείο που εκδίδεται για αξία 

μεγαλύτερης  της  πραγματικής  και  θεωρείται  ως  εικονικό  μόνο  για  το  μέρος  της 

μεγαλύτερης αξίας . 

Εικονικό  ως  προς  το  πρόσωπο  του  συναλλασσόμενου    :   για  συναλλαγή  που 

πραγματοποιήθηκε μεν αλλά από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται 

στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο, με την έννοια 

ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία 

στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, 

δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 Εικονικό  είναι  επίσης  το  στοιχείο  που  φέρεται  ότι  εκδόθηκε  ή  έχει  ληφθεί  από 

εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή 
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από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη 

συγκεκριμένη  συναλλαγή,  οπότε  στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση  η  σχετική 

διοικητική κύρωση επιβάλλεται, και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού 

υπεύθυνου που υποκρύπτεται. 

Νόθευση
Eίναι  η επέμβαση επί του στοιχείου σε μεταγενέστερο χρόνο, από τον χρόνο έκδοσής 

του, παραποιώντας ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία των συμβαλλομένων ή των 

δεδομένων της συναλλαγής.

5.3  ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Φ/Σ 

Με την χρήση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων επιδιώκεται : 

Α) η μη καταβολή ή η μείωση καταβολής των  έμμεσων φόρων κυρίως του ΦΠΑ με 

την  διόγκωση  του  ΦΠΑ των  εισροών  ,  ο  οποίος  συμψηφίζεται  με  το  ΦΠΑ των 

εκροών, με φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες.

Β) η μη καταβολή ή η μείωση καταβολής άμεσων φόρων η οποία επιδιώκεται μέσω 

της  μείωσης  των  κερδών,  με  την  αύξηση  είτε  των  δαπανών,  είτε  του  κόστους 

πωληθέντων  προϊόντων  ή  εμπορευμάτων  ή  παρασχεθέντων  υπηρεσιών,  με 

φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσμα 

τη  μεταβολή των  αποτελεσμάτων  (μείωση  των  κερδών,  μείωση  ή  μηδενισμό  της 

ζημίας). 

Γ) Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές διαπιστώνεται σειρά κυκλικών συναλλαγών με 

σκοπό  την  είσπραξη   ποσού  Φ.Π.Α.  μέσω  της  διαδικασίας  επιστροφής  που 

προβλέπεται  για  το  Φ.Π.Α.,  είτε  την  μη  απόδοση  του  ποσού  του  Φ.Π.Α.  που 

αντιστοιχεί στις συναλλαγές αυτές,  με τη βοήθεια κατασκευασμένων κυκλωμάτων 

από εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο με την 
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απάτη τύπου Καρουζέλ ή κυκλική απάτη για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά 

σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας .

Δ) Η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών ατασθαλιών που πάντα προέρχονται 

από  την  προσπάθεια  των  επιτηδευματιών  και  επιχειρήσεων  να  μην  καταβάλουν 

φόρους, αφού προηγήθηκαν άλλοι μέθοδοι φοροδιαφυγής.

Πιο  συγκεκριμένα  η  έκδοση  και  λήψη  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών 

στοιχείων συναντάται  στις κάτωθι περιπτώσεις :

• Επιχειρήσεις  που  τηρούν  βιβλία  Β΄και  Α΄  κατηγορίας  του  ΚΒΣ οι  οποίες 

προσδιορίζουν  εξωλογιστικά  τα  καθαρά  τους  κέρδη,  ή  φορολογούνται  με 

ειδικό  τρόπο,  εκδίδουν  έναντι  αμοιβής  πλαστά  ή  εικονικά  φορολογικά 

στοιχεία προς επιχειρήσεις  που τηρούν Β΄ και Γ΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ 

και προσδιορίζουν λογιστικά το αποτέλεσμά τους .

• Σε κύκλωμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή κοινοτικό  ή 

διεθνές  πλαίσιο,  οι  οποίες,  χρησιμοποιώντας  διάφορα  συστήματα  και 

μηχανισμούς, αποβλέπουν στη μη καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή στην 

αδικαιολόγητη επιστροφή Φ.Π.Α. 

• Σε  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  ανέγερσης  νέων 

ακίνητων, η μεταβίβαση των οποίων υπάγεται σε ΦΠΑ από 1/1/2006 και μετά 

(ν. 3427/27.12.2005) . Η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων οδηγεί σε 

αύξηση του φόρου εισροών που αφορούν στη νέα οικοδομή και συνεπώς στην 

καταβολή  μικρότερου  ποσού  φόρου  εκροών  για  την  εν  λόγω  οικοδομή. 
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), 

προϋπόθεση για την  έκπτωση του Φ.Π.Α.  με  τον  οποίο  επιβαρύνθηκαν οι 

εισροές της επιχείρησης είναι, οι εισροές αυτές να χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση  φορολογητέων  πράξεων  δηλαδή  να  διενεργεί  παραδόσεις 

ακινήτων  υποκείμενες  σε  Φ.Π.Α..  Σε  αυτήν  την  περίπτωση   εκπίπτει 

ολόκληρο  το  φόρο  των  εισροών  της.  Σε  περίπτωση  όμως  που  διενεργεί 

πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από το 

νόμο  δικαίωμα  έκπτωσης  όπως  μεταβίβαση  πρώτης  κατοικίας,  δωρεά 

ακινήτου κ.λπ., δεν μπορεί να εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε τις εισροές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. 

• Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης  κάποιου τρίτου ο οποίος αδυνατεί να εκδώσει 

φορολογικά στοιχεία λόγω  μη δήλωσης έναρξης εργασιών, ή η μη θεώρηση 

στοιχείων λόγω οφειλών προς το δημόσιο κ.λπ. .  Σε αυτές τις περιπτώσεις 

παρατηρείται  εικονικότητα  ως  προς  το  πρόσωπο  καθώς  πρόκειται  για 

πραγματικές  συναλλαγές  οι  οποίες  όμως  διενεργούνται  από  πρόσωπο 

διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα στοιχεία,

• Έκδοση Τιμολογίων Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων με πολύ μεγάλες αξίες 

κατά την οποία δεν καταβάλλεται ΦΠΑ για την αγορά των προϊόντων αυτών . 

Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  παρατηρείται  το  φαινόμενο  να  εκδίδονται 

Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων από τον έμπορο προς τον παραγωγό 

σε  αυξημένη  τιμή  εξυπηρετώντας  τόσο  τον  πρώτο  ο  οποίος  αποκτώντας 

εμπορεύματα σε μεγάλη  τιμή μπορεί να τα μεταπωλήσει με χαμηλότερη τιμή 

έτσι ώστε να εμφανίζει μικρό συντελεστή καθαρού κέρδους . Από την άλλη 

πλευρά ο αγρότης απαιτεί από το δημόσιο μεγαλύτερη επιστροφή ΦΠΑ(παρ.2 

άρθρο 41 του ν.2859/00 του ΦΠΑ) 
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• Σε περιπτώσεις κάλυψης παράνομων ενεργειών όπως τοκογλυφία , ξέπλυμα 

χρήματος ή λαθραία εισαγωγή.

• Σε περιπτώσεις που επιχειρείται η τακτοποίηση της αποθήκης της επιχείρησης 

και συγκεκριμένα όταν δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση 

των προϊόντων .  

• Στο τέλος της χρήσης γεγονός που εξυπηρετεί τόσο τον εκδότη ο οποίος κατά 

την διάρκεια της χρήσης εμφανίζει υψηλές αγορές και χαμηλές πωλήσεις , 

προκειμένου τα ανωτέρω μεγέθη να εμφανισθούν στο ίδιο περίπου ύψος και 

να μήν κινήσουν την υποψία του ελέγχου . Για τους δε λήπτες που εμφανίζουν 

υψηλό χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ έχουν την ευχέρεια να συμψηφίσουν μέρος 

του οφειλόμενου στο δημόσιο φόρου  . 

• Η  έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  από  επιχειρήσεις  οι  οποίες 

επιδιώκουν να εμφανίσουν τα απαιτούμενα από διατάξεις νόμων ακαθάριστα 

έσοδα για να επιτύχουν επιδοτήσεις , οικονομικές ενισχύσεις , δανειοδοτήσεις 

.

• Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιμολογίων για την εμφάνιση εκ μέρους των 

επιχειρήσεων,  μικρότερων  ακαθαρίστων  εσόδων  ή  αμοιβών  και  συνεπώς 

μικρότερων φορολογητέων εκροών για την απόδοση του Φ.Π.Α καθώς και για 

την αποφυγή της υποχρέωσης  τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας ή την 

υποχρέωση σύνταξης απογραφής ή τήρησης βιβλίου αποθήκη ή επιδιώκοντας 

την υπαγωγή τους στα άρθρα 13 έως και 17 του ν.3296/2004 (αυτοέλεγχος). 

(ΥΠΕΕ, αριθμ.πρωτ.1506/07)
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5.4.ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΛΑΣΤΩΝ & ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Φ/Σ

Αυτό που παρατηρείτε από ελέγχους της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) είναι ότι οι εκδότες 

των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι επιχειρήσεις οικονομικά 

αδύναμες ή και ανύπαρκτες σε αντίθεση με τις λήπτριες επιχειρήσεις που είναι 

επιχειρήσεις οικονομικά εύρωστες .

Η έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων πραγματοποιείται  από :

1. Υπαρκτά πρόσωπα που θεωρούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία στις Δ.Ο.Υ.  τα 

οποία χρησιμοποιούν για εικονικές συναλλαγές σε πλήθος και αξία ιδιαίτερα 

αυξημένές   οι  οποίες  διενεργούνται  σε  μικρό  χρονικό  διάστημα  .  Στην 

συνέχεια  αυτές οι επιχειρήσεις εξαφανίζονται .

2. Ανύπαρκτες  επιχειρήσεις  οι  οποίες   ποτέ  δεν  δραστηριοποιήθηκαν  ούτε 

υπέβαλλαν δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

3. Άτομα  τα  οποία  χρησιμοποιώντας  κλεμμένες  ή  χαμένες  ταυτότητες  και 

κυρίως χαμένα προσωρινά δελτία ταυτότητας ,παρουσιάζονται  στις  Δ.Ο.Υ. 

και αφού προσκομίσουν και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

για την έναρξη επαγγέλματος, θεωρούν βιβλία και φορολογικά στοιχεία, τα 

οποία στην συνέχεια χρησιμοποιούν για εικονικές συναλλαγές .

4. Επιτήδειοι  (υποκρυπτόμενοι)  εκμεταλλευόμενοι  άτομα  που  βρίσκονται  σε 

δύσκολη κατάσταση ,  χρήστες  ναρκωτικών-  αλκοολικοί  ,   κάνουν  έναρξη 

εργασιών  και θεωρούν φορολογικά στοιχεία στο όνομα αυτών, υπόσχοντας 

τους κάποιο εισόδημα για την εξασφάλιση της δόσης τους.

5.  Από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κύκλώμα Carousel .
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6. Εύρυθμες  επιχειρήσεις  εκδίδουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  για 

ανύπαρκτες  συναλλαγές  σε  συγγενικές  του  επιχειρήσεις  προκειμένου  να 

επιτύχουν την μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων τους .

Σε  όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις  όπου υπάρχει  δήλωση έναρξης  εργασιών στις 

Δ.Ο.Υ   προκειμένου  να  δοθεί  νομιμοφάνεια  στις  συναλλαγές  αυτές,  υπάρχει  το 

ενδεχόμενο υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,  Φ.Π.Α.  ,  όπου οι  προς 

απόδοση φόροι (Φ.Π.Α., εισοδήματος) είναι ελάχιστοι και  τα δε δηλούμενα καθαρά 

κέρδη επίσης είναι ελάχιστα.(EPSILON 7 , τεύχος 145)

5. 5 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Φ/Σ

1. Λαθραία διάτρηση με παρεμβολή επιπλέον φύλλων σε στελέχη προς θεώρηση 

.

2. Ακύρωση θεωρημένων στοιχείων από τα οποία κάποια έχουν αποσπαστεί για 

την χρησιμοποίηση τους σε εικονικές συναλλαγές .

3. Έκδοση Φ/Σ που γίνεται από μηχανισμούς του Ν1809/1988 μη δηλωμένους ή 

παραποιημένους .

4. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ ο εκδότης δηλώνει στην Δ.Ο.Υ απώλεια των 

φορολογικών του στοιχείων στην συνέχεια να τα χρησιμοποιεί για εικονικές 

συναλλαγές .

5. Παράνομη διάτρηση σε Δ.Ο.Υ χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της 

Δ.Ο.Υ.

6. Παράνομη διάτρηση εκτός Δ.Ο.Υ με καρφίτσες και άλλα αντικείμενα .

7. Χρησιμοποίηση  ΑΦΜ  υπαρκτής  επιχείρησης  σε  ίδιο  αντικείμενο  και 

παρεμφερή επωνυμία.
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8. Στοιχεία  υπαρκτής  επιχείρησης  με  ανύπαρκτο  ΑΦΜ  (το  με  αρίθμ. 

1506/30.01.07 έγγραφο της ΥΠΕΕ) 

5.6 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• Τα  φορολογικά  στοιχεία  διακίνησης  :  Σε  πολλές  περιπτώσεις  εικονικών 

συναλλαγών  εκδίδονται  μόνο  τα  φορολογικά  στοιχεία  αξίας  (Τιμολόγιο 

Πώλησης ) χωρίς το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης (Δελτίο Αποστολής ) το 

οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 186/92 του ΚΒΣ . 

Σε άλλες περιπτώσεις  εικονικότητας υπάρχει Δελτίο Αποστολής στο οποίο 

όμως  δεν  αναγράφεται  ο  αριθμός  κυκλοφορίας  του  πρώτου  φορτηγού 

αυτοκίνητου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ,  που χρησιμοποιείται  κατά την 

μεταφορά των αγαθών . Ο έλεγχος σε αυτό το σημείο έχει την ευχέρεια να 

διαπιστώσει  αν  πραγματοποιήθηκε  η  μεταφορά  ελέγχοντας  τόσο  τις 

φορτωτικές  που  εκδόθηκαν για  την  παραπάνω μεταφορά αν  πρόκειται  για 

μεταφορά  με  δημοσίας  χρήσης  οχήματα  ή  τις  καταχωρημένες  στα  βιβλία 

αποδείξεις διοδίων και δαπάνες επισκευής αυτοκινήτων και διανυκτέρευσης 

οι οποίες δικαιολογούν την μεταφορά στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα.  Στις 

περιπτώσεις  που  η  επιχείρηση  δεν  διαθέτει  δικά  της  μεταφορικά  μέσα 

ελέγχεται αν ο αντισυμβαλλόμενος είχε στην διάθεσή του μεταφορικά μέσα 

και ο έλεγχος εξελίσσεται ανάλογα. Επιπλέον στις φορτωτικές οφείλεται να 

καταγράφεται η ποσότητα και το βάρος των εμπορευμάτων που διακινούνται 

και να διαπιστώνεται αν βάσει του ωφέλιμου φορτίου που αναγράφεται στην 

άδεια κυκλοφορίας  έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις μεταφορές . 

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος στα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία των 

19



αυτοκινητιστών που φέρονται να διατέλεσαν τις μεταφορές αφού σε πολλές 

περιπτώσεις  προκύπτει  με  το ίδιο  ΦΔΧ να πραγματοποιήθηκαν μεταφορές 

κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα σε διαφορετικά δρομολόγια .

• Για εκτέλεση τεχνικών εργασιών  και παροχής υπηρεσίας ελέγχεται κατά 

πόσο  η  επιχείρηση  έχει  στην  διάθεσή της  τον  απαραίτητο   μηχανολογικό 

εξοπλισμό και την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και προσωπικό 

κατάλληλα εξειδικευμένο για να εκτελέσει τις αναφερόμενες στα φορολογικά 

στοιχεία εργασίες . Μπορεί να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο των προμηθευτών 

α΄  υλών  της  ελεγχόμενης  καθώς  και  σε  φορολογικά  στοιχεία  που  να 

αποδεικνύουν την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού και ανθρώπινου 

δυναμικού  από  άλλη  επιχείρηση  .  Επίσης  στην  παροχή  υπηρεσίας  είναι 

απαραίτητο  ο  έλεγχός  να  προβεί  στην  έρευνα  αντίστοιχων  συμφωνητικών 

κατατεθειμένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ των αντισυμβαλλομένων .

• Μια  πολύ  σημαντική  ένδειξη  της  εικονικότητας  των  φορολογικών 

στοιχείων αποτελεί  ο  τρόπος πληρωμής .  Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 

άρθρου  18  παρ.  2  του  ΚΒΣ  ΠΔ  186/92  όπως  τέθηκαν  και  ισχύουν  από 

20.03.02 ισχύει  :  «Ειδικά για  την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη 

φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών αξίας 

15.000€ και άνω , απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται  μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής . Προκειμένου να αποδειχθεί 

η συναλλαγή, θα πρέπει στην περίπτωση εξόφλησης τμηματικής ή ολικής, από 

το λήπτη των φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή, ο εκδότης αυτής 

να  αποδεικνύει  τη  συναλλαγή  με  φωτοαντίγραφο  της  επιταγής  ή  με  άλλο 

πρόσφορο τρόπο ή μέσο, διαφυλάσσοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, για όσο 

χρόνο ορίζεται  από τις  διατάξεις  του Κ.Β.Σ.,  ενώ αν η συναλλαγή γίνεται 
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μέσω τραπεζικού  λογαριασμού,  η  απόδειξη  της  συναλλαγής  θα  πρέπει  να 

προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά 

παραστατικά ή έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του  λογαριασμού, τα 

οποία επίσης πρέπει να διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου, για όσο 

χρόνο επίσης προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε πολλές περιπτώσεις 

έκδοσης  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  υπάρχει 

καταστρατήγηση τις παραπάνω διάταξης και πραγματοποιείται η εξόφληση 

των εικονικών συναλλαγών με μετρητά . Ο έλεγχος σε αυτό το σημείο είναι 

απαραίτητο να προβεί σε έλεγχο του ταμείου τόσο της λήπτριας επιχείρησης 

όσο  και  της  εκδότριας  για  να  διαπιστώσει  κατά  πόσο  η  πρώτη  είχε  την 

ευχέρεια  να  εξοφλήσει  το  ποσό  της  συναλλαγής  .  Υπάρχουν  όμως 

επιχειρήσεις οι οποίες για να προσδώσουν αληθοφάνεια στις εικονικές τους 

συναλλαγές  πραγματοποιούν  εξόφληση  των  συναλλαγών  τους  μέσω 

τραπεζικών λογαριασμών ή  με  δίγραμμες  επιταγές  .  Σε  αυτό  το  σημείο  ο 

έλεγχος οφείλει να προβεί σε έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της 

λήπτριας  όσο  και  της  εκδότριας  επιχείρησης  προκειμένου  να  ελεγχθεί  η 

διακίνηση των κεφαλαίων μεταξύ των επιχειρήσεων  . Στα πλαίσια λοιπόν της 

προανακριτικής  έρευνας   που  διενεργεί  η  ΥΠΕΕ  ελέγχεται  η  κίνηση  των 

λογαριασμών , τα  extrait των τραπεζών από τα οποία προκύπτει ποίος έκανε 

την κατάθεση την ώρα και την ημερομηνία και προκύπτουν χρήσιμα για την 

έρευνα  αποτελέσματα  .  Σε  πολλές  περιπτώσεις  εικονικών  συναλλαγών 

πραγματοποιείται μια κατάθεση από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου 

στο  κατάστημα  Α  της  Χ  τράπεζας  και  σε  μικρό  χρονικό  διάστημα 

πραγματοποιείται η ανάληψη του ίδιου πόσου από το κατάστημα Β της Χ 

τράπεζας  από  τα  ίδια  άτομα  η  άτομα  που  έχουν  κοινά  οικονομικά 
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συμφέροντα.  Το  ως  άνω  χρηματικό  ποσό  στην  συνέχεια  ανακυκλώνεται 

μεταξύ  των  επιχειρήσεων  έκδοσης  και  λήψης  εικονικών  φορολογικών 

στοιχείων  για  να  προσδώσουν  αληθοφάνεια  στις  συναλλαγές  τους   . 

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος την επιταγών που χρησιμοποιούνται για την 

εξόφληση  των  συναλλαγών  ως  προς  τον  τελευταίο  κομιστή  .  Σε  πολλές 

περιπτώσεις από έρευνά προκύπτει οι επιταγές που είναι καταχωρημένες στο 

βιβλία των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να καλύψουν εικονικές συναλλαγές , 

να είναι είτε άκυρες, είτε ακάλυπτες  , είτε να χρησιμοποιούνται παραπάνω 

από μία φορά για την εξόφληση διαφορετικής συναλλαγής . Τέλος σύνηθες 

είναι το φαινόμενο για την αποφυγή έκδοσής στοιχείου άνω των 15.000€ που 

προϋποθέτει τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο εξόφλησης να εκδίδονται προς τον 

ίδιο  λήπτη  κατά  την  ίδια  μέρα  και  σε  διάστημα  λίγων  λεπτών  της  ώρα 

περισσότερα του ενός φορολογικά στοιχεία με το ίδιο αντικείμενο και αξία 

κατά  κάτι  μικρότερη των  15.000€  (πχ14.890)   .  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις 

μάλιστα  ως  στοιχείο  διακίνησης  υπάρχεί  ένα  δελτία  αποστολής  ως 

συνοδευτικό ακόμα και είκοσι σε πλήθος τιμολογίων πώλησης .   Επιπλέον 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  παρ.  3  του  Ν3670/2008  η  εξόφληση  των 

συναλλαγών για αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων αξίας 1.000€ και άνω 

απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή 

δίγραμμης επιταγής . 

• Επιπλέον ενδείξεις εικονικότητας :

1. Όταν ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων είναι το τέλος 

φορολογικών  περιόδων  απόδοσης  ΦΠΑ  όπου  διαπιστώνεται  υψηλό 

προς απόδοση χρεωστικό υπόλοιπο. 
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2. Κυρίως  οι  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  ως  εκδότες  εικονικών 

φορολογικών  στοιχείων  έχουν  ως  αντικείμενο  δραστηριότητες  που 

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό όπως πχ γενικό εμπόριο . Επίσης 

παρατηρείται  σε  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  κάνει  επέκταση  των 

δραστηριοτήτων  τους  να  εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία  με 

αντικείμενο  διαφορετικό  της  δηλωθείσας  δραστηριότητας  τους  .Ο 

έλεγχος  οφείλει  να  λάβει  από  το  τμήμα  Μητρώου  της  Δ.Ο.Υ  τις 

δηλωθείσες  κύριες  και  δευτερεύουσες  δραστηριότητες  του 

ελεγχόμενου  εκδότη  και  να  ελέγξει  την  συνάφεια  αυτών  με  το 

αντικείμενο που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο .

3. Περαιτέρω έρευνα πρέπει να διενεργείται στους προμηθευτές και του 

πελάτες της ελεγχόμενης . Σημαντικό στοιχείο για την διενέργεια του 

ελέγχου αποτελεί η διασταύρωση στοιχείων από τις συγκεντρωτικές 

καταστάσεις  του  άρθρου  20  του  ΠΔ 186/92  που  έχει  υποβάλλει  η 

ελεγχόμενη και τους πελάτες και προμηθευτές που έχει δηλώσει με τα 

στοιχεία   επιχειρήσεων  που  την  έχουν  δηλώσει  ως  πελάτη  και 

προμηθευτή .  Περαιτέρω έρευνα και  ισχυρό στοιχείο εικονικότητας 

προκύπτει  στις  περιπτώσεις  όπου δηλώνει  να λαμβάνει  φορολογικά 

στοιχεία αγορών σε πλήθος και αξία  πολύ μικρής και εκδίδει μεγάλο 

πλήθος  φορολογικών  στοιχείων  σε  επιχειρήσεις  πελάτες  πωλώντας 

κατ΄  αυτόν  τον  τρόπο  εμπορεύματα  τα  οποία  ουδέποτε  έλαβε  . 

Επιπλέον  με την απόφαση ΠΟΛ 1037/2005 ζητείται ο έλεγχος των 

συγκεντρωτικών  καταστάσεων  του  άρθρού  20  του  ΚΒΣ  σε 

μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας προμηθευτών 

με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές .
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4. Για  την  απόδειξη  της  εικονικότητας  των  φορολογικών  στοιχείων 

σημαντική  έρευνα  πρέπει  να  διενεργείται  στον  προμηθευτή  της 

ελεγχόμενης αν πρόκειται για υπαρκτή  ή μη επιχείρηση και από που 

αυτή προμηθεύτηκε τα εμπορεύματα τα οποία φέρεται να πουλά στην 

ελεγχόμενη . Έτσι ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία διακίνησης 

των εμπορευμάτων   καταλήγουμε στην αρχική τους πηγή προέλευσης 

η  οποία  στην  περίπτωση  των  εικονικών  είναι  είτε  εξαφανισμένος 

εμπρός , είτε κάποιος αχυράνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από 

μέλη  κυκλώματος  έκδοσης  εικονικών  στοιχείων  έναντι  αμοιβής  . 

Τέλος ο προμηθευτής της ελεγχόμενης θα πρέπει να ελέγχεται ως προς 

τον τόπο εγκατάστασης του και τα έξοδα μεταφοράς και αν υπάρχει 

δυνατότητα προμήθειας των συγκεκριμένων εμπορευμάτων από άλλες 

επιχείρησης  που βρίσκονται σε τόπο πλησίον του τόπου λειτουργίας 

της ελεγχόμενης .

5. Σημαντική είναι και η επιτόπια έρευνα στην έδρα της επιχείρησης για 

την διαπίστωση ή μη αποθηκευτικών χωρών  ικανών προς φύλαξη των 

εμπορευμάτων . Προκύπτουν περιπτώσεις εικονικών επιχειρήσεων που 

αγοράζουν μεγάλες ποσότητες που είναι αδύνατον να αποθηκευτούν 

στους  χώρους  που  διαθέτουν  αυτές   και  από  κανένα  στοιχείο  δεν 

προκύπτει αποθήκευσή τους σε άλλο χώρο αφού από τον έλεγχο δεν 

διαπιστώθηκαν  αδήλωτες  εγκαταστάσεις.  Σε  πολλές  περιπτώσεις 

εικονικών συναλλαγών δεν υπάρχει καν αποθηκευτικός χώρος και η 

έδρα της επιχείρησης είναι ένα μικρό σε τετραγωνικά κατάστημα το 

οποίο  εκμισθώνεται  γι΄  αυτό  το  σκοπό  και  ουδέποτε  διενεργείται 
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εμπορική δραστηριότητα .  Μαρτυρίες περιοίκων και του εκμισθωτή 

είναι πάντα χρήσιμες σε αυτό το σημείο της έρευνας 

6. Διαπιστώνονται  περιπτώσεις  έκδοσης  εικονικών  φορολογικών 

στοιχείων για πάγια της επιχείρησης τα οποία είναι ήδη στην διάθεση 

της επιχείρησης και τα οποία στο παρελθόν είχαν αγοραστεί με νόμιμα 

φορολογικά στοιχεία .

7. Όταν  αγοράζονται  είδη  και  σε  ποσότητες  α΄υλών   που  εκ  των 

πραγμάτων δεν είναι απαραίτητα και δεν χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση ή χρησιμοποιούνται αλλά είναι αδύνατο από τη συχνότητα 

λήψης των φορολογικών στοιχείων και την ποσότητα να αναλωθούν 

όλα  τα  είδη.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  θα  πρέπει  να  εξετάζετε  αν 

μεσολάβησε επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αύξηση 

των λοιπών αγορών, αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων ή οποιαδήποτε 

άλλη μεταβολή ικανή να δικαιολογήσει την παραπάνω αγορά. Σε αυτό 

το σημείο θα πρέπει να ελέγχεται η συχνότητα και η ποσότητα αγοράς 

α΄ υλών με τον χρόνο και κόστος παραγωγής και διάθεσης και την 

τελική τιμή και ποσότητα διάθεσης στην αγορά ετοίμων προϊόντων . 

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη συγκριτικά στοιχεία από 

κανονικά λειτουργούσε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου . 

8. Όταν  επί του φορολογικού στοιχείου υπάρχει η πιστοποίηση κάποιας 

Τράπεζας  ότι:  «Δανειοδοτήθηκε  για  ποσό ………..»,  αξίας  ίσης  με 

αυτή  του  φορολογικού  στοιχείου  και  στην  συνέχεια  εκδίδεται 

Πιστωτικό Τιμολόγιο για επιστροφή των αγαθών στον προμηθευτή , η 

συναλλαγή αυτή έχει όλες τις ενδείξεις της εικονικότητας.
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9. Όταν παραβλέπεται η ακολουθούμενη επιχειρηματική πρακτική και οι 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης μια επιχείρηση , αυτό 

γίνεται  προκειμένου  να  περιοριστεί  ο  κύκλος  γνώσης  της 

εικονικότητας στο εσωτερικό της επιχείρησης .

10. Σε  πολλές  περιπτώσεις  έκδοσης  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων 

από  κύκλωμα  επιχειρήσεων  διαπιστώνεται  ο  ίδιος  γραφικός 

χαρακτήρας  σε  διαφορετικούς  εκδότες  ,  όπως  και  η  ύπαρξη 

ορθογραφικών λαθών . 

11. Ενδείξεις  αποτελούν  και  οι  αλλοιώσεις  επί  των  φορολογικών 

στοιχείων  της  ημερομηνίας  ,  της  ποσότητας  και  της  αξίας  των 

συναλλαγών . Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι των 

πρωτότυπων  φορολογικών  στοιχείων  που  έχουν  ληφθεί  με  τα 

αντίστοιχα στελέχη των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων. 

12. Για  τον  έλεγχο  της  πλαστότητας  των  φορολογικών  στοιχείων  θα 

πρέπει  να  διενεργείται  η  σύγκριση  της  χωρικής  αρμοδιότητος  της 

Δ.Ο.Υ. με τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση που αναγράφει στα στοιχεία 

του ο  εκδότης,  σε  συνδυασμό με  τον  κωδικό  που εμφανίζεται  στη 

διάτρηση. Ο παραπάνω έλεγχος να αποκαλύψει την πλαστότητα του 

στοιχείου  εφόσον  πρόκειται  για  μη  θεωρημένα  από  τη  Δ.Ο.Υ. 

στοιχεία. Σημειώνεται ότι κάθε θεωρημένο στοιχείο φέρει εκτός των 

άλλων τον τετραψήφιο κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου αν 

ένα  στοιχείο  έχει  στη  διάτρηση  κωδικό  Δ.Ο.Υ.  που  η  χωρική 

αρμοδιότητα  δεν  περιλαμβάνει  τη  διεύθυνση  του  εκδότη,  είναι  ένα 

στοιχείο που μας οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση της γνησιότητας 

του  στοιχείου  και  της  συναλλαγής.  Με  την  εγκύκλιο  ΠΟΛ 
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1087/10.06.05  επισημαίνεται  ότι  πρέπει  να  δίνεται  προσοχή  στον 

έλεγχο της θεώρησης και της ορθής έκδοσης των στοιχείων .

13. Στις  τεχνικές επιχειρήσεις  του άρθρου 34 του ν2238/1994 όταν  οι 

δαπάνες κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της 

επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή των τεχνικών 

έργων  ή  των  οικοδομών,  βρίσκονται  σε  προφανή  δυσαναλογία  σε 

σχέση  με  το  πραγματικό  κόστος  κατασκευής,  ο  προϊστάμενος  της 

Δ.Ο.Υ.  δικαιούται  να  προσαυξήσει  τους  συντελεστές  καθαρού 

κέρδους που προαναφέρθηκαν μέχρι 60%. Επειδή δεν θεωρείται ότι 

υπάρχει  δυσαναλογία  όταν  η  διαφορά  μεταξύ  των  δαπανών 

κατασκευής  που  πραγματοποιήθηκαν  και  του  πραγματικού  κόστους 

κατασκευής είναι μέχρι 20% του πραγματικού κόστους κατασκευής, 

λαμβάνουν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία προκειμένου να 

μειώσουν  τη  διαφορά  στο  ποσοστό  αυτό.  Επιπλέον  στις  νέες 

οικοδομές  που  από  1/1/2006  υπάγονται  σε  Φ.Π.Α.,  επειδή 

μεταβιβάζονται  σταδιακά τα  ακίνητα  και  συμψηφίζεται  σταδιακά  ο 

αναλογών  φόρος  εισροών  για  κάθε  ακίνητο  μέχρι  το  χρόνο  που 

ορίζεται  από  τις  οικείες  διατάξεις,  είναι  προφανές  ότι  μέχρι  την 

ολοκλήρωση  και  τη  μεταβίβαση  του  τελευταίου  ακινήτου  της 

οικοδομής λαμβάνονται στοιχεία εισροών (δαπανών και υπηρεσιών), 

προκειμένου να υπάρξει μείωση του φόρου εκροών, τα οποία πιθανόν 

να  αφορούν  εικονικές  συναλλαγές  αφού  ο  αριθμός  των 

συναλλασσόμενων  στις  περιπτώσεις  αυτές  είναι  αρκετά  μεγάλος.( 

Φορολογική Επιθεώρηση , τεύχος 694)
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5.7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

5.7.1 Μελέτη Περίπτωσης 1

Επιχείρηση  Αθήνας  εκδίδει  σε  επιχείρηση  της  Θεσσαλονίκης  τα  παρακάτω 

φορολογικά στοιχεία 
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Από  μία  πρώτη  μακροσκοπική  εξέταση  των  παραπάνω  ΤΠΥ   διαπιστώνουμε  τα 

ακόλουθα :

• Φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση γεγονός που σημαίνει  ότι  εκδόθηκαν έναντι 

αμοιβής από κάποιο μπλοκ.’

• Η αξία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τον κύκλο εργασιών της λήπτριας .

• Προκύπτουν εμφανείς διορθώσεις στην ημερομηνία .

• Υπάρχει ασαφής αιτιολογία στην παρεχόμενη υπηρεσία .
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Τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία έδωσαν την αφορμή στον έλεγχο να προχωρήσει 

σε  περαιτέρω έλεγχο  .  Από  τον  έλεγχο  διαπιστώθηκε  ότι  εξαιτίας  των  τριών 

αυτών τιμολογίων οι δαπάνες τις επιχείρησης αυξήθηκαν σημαντικά χωρίς όμως 

παράλληλη αύξηση στον  κύκλο εργασιών της   γεγονός που έκανε  τον έλεγχο 

ακόμα πιο ανήσυχο. 

Στην συνέχεια αποδείχθηκε η πλαστότητα των τιμολογίων καθώς από έλεγχο που 

διενεργήθηκε στα οικεία βιβλία της Δ.Ο.Υ δεν βρέθηκε καταχωρημένη σχετική 

πράξη θεώρησης .

Η εικονικότητα προκύπτει από την έρευνα που έγινε στην δηλούμενη διεύθυνση 

της εκδότριας καθώς δεν βρέθηκε στην διεύθυνση η εν λόγω επιχείρηση .  Τα 

ευρήματα  της  έρευνας  συνοψίζονται  στα  εξής  στοιχεία  :  “  Σύμφωνα  με 

πληροφορίες  της  θυρωρού  ,  ο  φερόμενος  ως  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης 

αναχώρησε  σε  άγνωστη  διεύθυνση  ,  αφήνοντας  μεγάλου  ύψους  οικονομικές 

εκκρεμότητες.

Επιπλέον από έρευνα που διενεργήθηκε στα αρχεία της Δ.Ο.Υ της εκδότριας η 

τελευταία δεν απέδωσε ΦΠΑ και ουδέποτε υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος .

Τέλος από έρευνα που έγινε στην λήπτρια επιχείρηση δεν επιδείχθη δείγμα από 

τις  διαφημιστικές  εργασίες  που  φέρεται  να  πραγματοποίησε  η  εκδότρια   . 

(Λίολιος Α. 2009, EPSILON 7,τεύχος 144)

5.7.2 Μελέτη Περίπτωσης 2 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΕΕ  εντοπίστηκε κύκλωμα προσώπων στην Αθήνα, τα 

οποία κινούμενα άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε από κοινού, εξαγόραζαν ή σύστηναν 

επιχειρήσεις  (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.  κ.λπ.)  στις  οποίες  τοποθετούσαν  ως  νομίμους 

εκπροσώπους (διαχειριστές, μέλη Δ.Σ. κ.λπ.) “αχυράνθρωπους” (υπερήλικες, άτομα 
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εξαρτημένα  από  ναρκωτικές  ουσίες,  άτομα  που  βρισκόταν  σε  δεινή  οικονομική 

κατάσταση κ.λπ.), ενώ οι ίδιοι λειτουργούσαν εκ του ασφαλούς ως υποκρυπτόμενοι 

και συνάμα πραγματικοί φορείς των επιχειρήσεων αυτών. Μέσω των επιχειρήσεων 

αυτών  διοχέτευσαν  στην  αγορά  χιλιάδες  εικονικά  και  ενίοτε  πλαστά  φορολογικά 

στοιχεία. Μέχρι τέλους  2006  έχουν καταλογιστεί σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και 

πρόσωπα  παραβάσεις  άνω  των  200.000.000  €.  (Υπουργείο  Οικονομίας  & 

Οικονομικών , ΥΠΕΕ, Ετήσια Έκθεση 2006)

5.7.3 Μελέτη Περίπτωσης 3 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΕΕ οργανωμένη ομάδα ατόμων στην Βόρεια Ελλάδα με 

μοναδικό σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών Φ.Π.Α., μέσω της έκδοσης και 

διακίνησης  εικονικών  –  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων  και  παραστατικών 

ενδοκοινοτικών  παραδόσεων  και  την  σύνταξη  και  υποβολή  –  χρήση ψευδών  και 

εικονικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε διάφορες Δ.Ο.Υ. Με τον τρόπο αυτό εισέπραξαν 

παράνομα  χρηματικά  ποσά,  ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας.  Συγκεκριμένα, 

εκμεταλλευόμενοι  άτομα  με  προβλήματα  οικονομικά  ή  υγείας  ή  εξαρτημένα  από 

ουσίες, δημιούργησαν στο όνομά τους επιχειρήσεις, με σκοπό την έκδοση εικονικών 

φορολογικών στοιχείων προς τις εν λόγω επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν την 

παράνομη  είσπραξη  του  επιστρεφόμενου  Φ.Π.Α.,  ώστε  αυτές  να  καλύπτουν  τις 

αγορές  τους  και  να  προκύπτουν  εισροές.  Ταυτόχρονα  το  κύκλωμα  δημιούργησε 

εικονικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό οι οποίες φέρονταν σαν λήπτριες των εικονικών 

φορολογικών  στοιχείων  ενδοκοινοτικών  παραδόσεων.  Μετά  την  άσκηση  του 

δικαιώματος  της  λήψης  επιστροφής  Φ.Π.Α.  και  την  παράνομη  είσπραξή  του,  οι 

υποκρυπτόμενοι και πράγματι επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας, οδηγούσαν τις 

επιχειρήσεις  σε  δόλια  πτώχευση  ή  τις  αδρανοποιούσαν.  Οι  εμπλεκόμενες  στο 

κύκλωμα επιχειρήσεις ξεπερνούν τις εκατό (100), στο μεγαλύτερο μέρος των οποίων 
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έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και φέρονται να έχουν κάνει χρήση (έκδοση – λήψη) 

εικονικών και  πλαστών φορολογικών στοιχείων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ. Ενδεικτικά, από τον έλεγχο τεσσάρων μόνο επιχειρήσεων διαπιστώθηκε χρήση 

εικονικών πλαστών φορολογικών στοιχείων άνω των 25.000.000 ευρώ. (Υπουργείο 

Οικονομίας & Οικονομικών , ΥΠΕΕ, Ετήσια Έκθεση 2006)

6. ΠΛΑΣΤΑ & ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ/Σ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ – 

    ΑΠΑΤΗ ΤΥΠΟΥ CAROUSEL .

6.1 Εισαγωγή

Η δημιουργία μιας  ενιαίας αγοράς μεταξύ των κρατών μελών από το 1993 και 

έπειτα επέφερε την ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών λόγο της 

κατάργησης των τελωνειακών ελέγχων και την απλούστευση των διαδικασιών. Η 

απάτη στο ΦΠΑ λαμβάνει διαφορετικές μορφές ανάμεσα στα κράτη μέλη , που 

κυμαίνονται από τη μαύρη οικονομία ως την απάτη από τις ανακριβείς δηλώσεις 

ΦΠΑ,  την  έκπτωση  του  ΦΠΑ  εισροών  κλπ.  Το  φαινόμενο  φυσικά  της 

οργανωμένης απάτης ΦΠΑ έχει τις ρίζες του ακόμα πιο πίσω και συγκεκριμένα 

στο τέλος της δεκαετίας του 1970  αρχές  του 1980 στο Βέλγιο στην Ολλανδία και 

στο Λουξεμβούργο .  

Μια  χαρακτηριστική  μορφή  απάτης  σε  διεθνές  επίπεδο  είναι  η  απάτη  στον 

ενδοκοινοτικό ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου – Καρουζελ (Missing trader 

Intra- Commumity Fraud- MTIC Fraud).   Η απάτη του τύπου Καρουζελ είναι 

ένας γενικός όρος και χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει το τύπο της 

οργανωμένης φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ που πραγματοποιείται με την μετακύλιση 

του  φόρου  εισροών  λόγω  διαδοχικών  πωλήσεων  οι  οποίες  συνδυάζονται  με 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές , στις οποίες δεν χρεώνεται ΦΠΑ και απαιτείται στην 
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συνέχεια  η   επιστροφή  του  ΦΠΑ.  .  Στην  συνέχεια  θα  γίνει  αναλυτικότερη 

περιγραφή της λειτουργίας αυτού του μηχανισμού απάτης . (The National Audit 

Office Of Denmark, Sept.2006)

Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες εκτιμήσεις σχετικά με το ποσό του ΦΠΑ που δεν 

εισπράττεται από το κράτη μέλη λόγο της απάτης τύπου Carousel είναι πολύ λίγες 

. Οι οικονομικές μελέτες αναφέρουν ότι η φορολογική απάτη ανέρχεται περίπου 

στο 2% με 2,5% του ΑΕΠ και οι απάτη στο ΦΠΑ περίπου στο 10% των καθαρών 

εισπράξεων  του  ΦΠΑ.  Οι  απώλειες  εσόδων  λοιπόν  στην  περίπτωση  της 

φορολογικής απάτης και κυρίως  του ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικές με θύματα το 

Κράτος , τους φορολογούμενους , τους τίμιους εμπόρους και τον τριτογενή τομέα 

. 

Για την καλύτερη κατανόηση της κυκλικής απάτης στα πλαίσια της ΕΕ σκόπιμο 

είναι να παραθέσουμε τις έννοιες της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών και της 

ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών  και την ισχύουσα νομοθεσία . 

6.2 Ενδοκοινοτική Παράδοση Αγαθών 

Α)  Η  πώληση  αγαθών  από  Ελληνική  επιχείρηση  σε  άλλο  κράτος  –  μέλος 

ονομάζεται  «ενδοκοινοτική  παράδοση  ».  Η  ενδοκοινοτική  παράδοση  δεν 

υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα , είναι παράδοση απαλλασσόμενη με δικαίωμα 

όμως έκπτωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ εισροών άρθρο 28 Ν2859/00 του ΦΠΑ .

Β) Η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος – μέλος για τους 

σκοπούς  της  ίδιας  της  επιχείρησης  ,  παρότι  δεν  υπάρχει  μεταβίβαση  της 

κυριότητας  θεωρείται  ως  ενδοκοινοτική  παράδοση  .  Η  παράδοση  αυτή  δεν 

υπόκειται  σε  ΦΠΑ  στην  Ελλάδα  διότι  απαλλάσσεται  από  το  ΦΠΑ  ,  αλλά 

φορολογείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο άλλο κράτος μέλος . Για 
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τον σκοπό αυτό  υποβάλλεται  δήλωση  Intrastat  και  ανακεφαλαιωτικός  πίνακας 

VIES από τον υποκείμενο στο φόρο εφόσον αυτά πωληθούν στο άλλο κράτος 

μέλος .(Καραγίαννης Δ. 1998-1999)

6.3 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών  

Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ,άρθρο 11  του Ν2859/00 του ΦΠΑ, που 

υπόκειται σε ΦΠΑ , θεωρείται η πράξη με την οποία αποκτά ένα πρόσωπο το 

δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που αποστέλλονται  ή 

μεταφέρονται  από άλλο κράτος  – μέλος  στην Ελλάδα από τον  πωλητή ή τον 

αγοραστή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του . (Καραγίαννης Δ. 

1998-1999)

6.4 Παράδειγμα ενδοκοινοτικής συναλλαγής 

Η επιχείρηση Α με έδρα την Γερμανία στέλνει στην επιχείρηση Β με έδρα την 

Ελλάδα εμπορεύματα αξίας 10.000€ , τα οποία φθάνουν στην επιχείρηση Β όπου 

και παραλαμβάνονται . Η πράξη αυτή για την επιχείρηση Α είναι ενδοκοινοτική 

παράδοση απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ στην Ιταλία και για την επιχείρηση Β 

είναι μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υποκείμενη στο ΦΠΑ στην Ελλάδα . 

Όταν  λέμε  για  ενδοκοινοτική  απόκτηση  υποκείμενη  στο  ΦΠΑ  στην  Ελλάδα 

εννοούμε ότι τα αγαθά αυτά θα τα παραλάβει ο Β χωρίς να καταβάλει ΦΠΑ στο 

τελωνείο . Στην συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο του Intrastat του μήνα αυτού 

καθώς και το έντυπο του Listing μετά την λήξη του τριμήνου και όταν πωληθούν 

τα αγαθά αυτά , τότε το τιμολόγιο πώλησης που θα εκδόσει ο Β θα προσθέσει και 

ΦΠΑ το οποίο και θα αποδώσει στην Δ.Ο.Υ. ως ΦΠΑ εκροών . (Καραγίαννης Δ. 

1998-1999)
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6.5 Μηχανισμός απάτης τύπου Καρουζέλ (παραδοσιακό μοντέλο) 

• Η   επιχείρηση Α («αρχική επιχείρηση»), εγγεγραμμένη στο κράτος μέλος 

1,  πραγματοποιεί  μια απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών 

στην  επιχείρηση  Β  («εξαφανισμένος  έμπορος»)  που  εγγράφεται  και 

βρίσκεται σε  κράτος  μέλος  2.  Η  απόκτηση  αυτή  γίνεται  χωρίς  την 

πληρωμή του ΦΠΑ.

• Η επιχείρηση Β πραγματοποιεί στη συνέχεια μια πώληση στο εσωτερικό 

της χώρας στην επιχείρηση Γ ( «απομονωτής»). 

Η  επιχείρηση  Β  χρεώνει  το  ΦΠΑ  στο  τιμολόγιο  που  εκδίδεται  προς  την 

επιχείρηση  Γ,  τον  συλλέγει  αλλά  δεν  τον  καταβάλλει  στο  Υπουργείο 

Οικονομικών του κράτους μέλους 2.

 Η επιχείρηση Β θα εξαφανιστεί γρήγορα. 

• Η επιχείρηση Γ   χρησιμοποιείται συνήθως ως ενδιάμεση επιχείρηση για 

να διαστρεβλώσει τις έρευνες για το ΦΠΑ.

Η επιχείρηση Γ  μεταπωλεί  στην εγχώρια αγορά τα  αγαθά στην επιχείρηση Δ 

(«μεσολαβητής»),   η οποία θα εκπέσει το ΦΠΑ που χρεώνεται στις αγορές της. 

Θα  κάνει  τελικά  μια  ενδοκοινοτική  παράδοση,  προκειμένου  να  ζητήσει  την 

επιστροφή του ΦΠΑ που χρεώνεται  στις αγορές της.(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων , Βρυξέλλες 2004) 
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Επιχείρηση Α
“Αρχική επιχείρηση”

Επιχείρηση Β
“Εξαφανισμένη επιχείρηση”

Επιχείρηση Δ
“Μεσολαβητής”

€ 1000
0% ΦΠΑ

Κέρδος
(€ 900 + ΦΠΑ) - € 1000

Κέρδος: € 50

Κέρδος: € 50

€ 900 +ΦΠΑ

Επιχείρηση
Γ

“Απομονω-
τής” € 900 + ΦΠΑ

€ 950
0% ΦΠΑ

Κράτος μέλος 1

Κράτος μέλος 2

6.6 Συμμετέχοντες στην απάτη και ο ρόλος τους 

Α.  Εξαφανισμένος  έμπορος  είναι  η  επιχείρηση  που  δεν  εκπληρώνει  τις 

υποχρεώσεις της όσον αφορά το ΦΠΑ. Διακρίνονται τρεις τύποι εξαφανισμένων 

εμπόρων:

•  Αυτοί που δεν  υποβάλουν δηλώσεις   ΦΠΑ: συχνά δεν ενημερώνουν τα 

λογιστικά  βιβλία  και  δεν  υποβάλλουν  δηλώσεις  ΦΠΑ.  'Ενας 

εξαφανισμένος  έμπορος  αυτού  του  τύπου  Θα   προσελκύσει  μάλλον 

γρήγορα  την  προσοχή  των  οικονομικών  υπηρεσιών.  Συνήθως  έχει  μια 

διεύθυνση  στέγασης  επιστολών  (letterbox)  ή  ακόμα  και  μια  Ψεύτικη 

διεύθυνση. Δεν αναπτύσσει καμία σαφή εμπορική δραστηριότητα. Αυτές 

οι επιχειρήσεις δεν έχουν συνήθως κανένα περιουσιακό στοιχείο και καμία 

εγκατάσταση.

• Αυτοί που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ: υποβάλλουν μηδενικές 

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες δείχνουν ότι δεν αναπτύχθηκε καμία 

δραστηριότητα με σκοπό την καθυστέρηση της αποκάλυψης της απάτης .
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• Αυτοί που δεν πληρώνουν   ΦΠΑ: ο εξαφανισμένος έμπορος υποβάλλει 

περιοδική δήλωση, αλλά δεν σέβεται μια άλλη υποχρέωση όσον αφορά το 

ΦΠΑ, δηλαδή την πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Β. Απομονωτής είναι η επιχείρηση που χρησιμοποιείται από τους διοργανωτές του 

κυκλώματος για να παραπλανήσουν τις φορολογικές αρχές . Ενεργεί ως κανονικός 

έμπορος που αγοράζει και παρέχει τα αγαθά στην εγχώρια αγορά . Ανταποκρίνεται 

στις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις  καθώς  υποβάλει  δηλώσεις  ΦΠΑ πληρώνοντας 

συχνά πολύ μικρά ποσά στο δημόσιο . Σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζει  για την 

απάτη και σε άλλες πάλι περιπτώσεις μπορεί να γίνει εξαφανισμένος έμπορος .

Γ. Μεσολαβητής . Είναι ο τελευταίος κρίκος της απάτης . Είναι αυτός που αγοράζει 

από τον απομονωτή η τον εξαφανισμένο  και πουλά είτε στην εσωτερική αγορά είτε 

πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση . Σε περίπτωση που θα κάνει ενδοκοινοτική 

παράδοση , θα απαιτήσει την επιστροφή του ΦΠΑ εισροών . Αν πουλήσει τα αγαθά 

στην εγχώρια αγορά θα έχει  την δυνατότητα να ρίξει  τις τιμές των προϊόντων με 

αποτέλεσμα να  καταβάλει  στο  δημόσιο  μικρή διαφορά μεταξύ  ΦΠΑ εκροών  και 

εισροών . 

Δ.  Αρχική  επιχείρηση  .  Λειτουργεί  από  ένα  άλλο  κράτος  μέλος  και  δηλώνει 

απαλλασσόμενες  ενδοκοινοτικές  παραδόσεις  .  Αιτείται  της  επιστροφής  του  ΦΠΑ 

εισροών της για τις εγχώριες αγορές της . Μπορεί επίσης να μην ζητήσει επιστροφή 

του  ΦΠΑ  και  έτσι  δεν  συντελείται  απώλεια  του  ΦΠΑ  στο  κράτος  μέλος 

εγκατάστασης  .  Μπορεί  επίσης  να  θεωρηθεί  ως  ένας  διεθνής  απομονωτής  που 

πραγματοποιεί αγορές και πωλήσεις εκτός συνόρων δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό 

της ροής των αγαθών και των τιμολογίων    . Σε άλλες πάλι περιπτώσεις λειτουργεί 

ως  μεσολαβητής  σεβόμενος  τις  υποχρεώσεις  του  στο  ΦΠΑ.   Τέλος  η  αρχική 
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επιχείρηση θα υποστηρίξει πάντα ότι είναι μια νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση και 

έχε καλή πίστη . Είναι δύσκολο να αποδειχθεί η ευθύνη της καθώς καμία απάτη δεν 

πραγματοποιείται άμεσα από αυτή . 

6.7 Θύματα της απάτης 

Α. Κράτος . Το κράτος χάνει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του σε ΦΠΑ από το 

ΦΠΑ  που  συμψηφίζεται  από  τις  εικονικές  αγορές  ,  η  τον  μειωμένο  ΦΠΑ  που 

αποδίδεται από την δυνατότητα μείωσης των τιμών ,  είτε  από τον ΦΠΑ που δεν 

αποδίδεται από του εξαφανισμένους εμπόρους  , είτε από την επιστροφή του ΦΠΑ 

που αιτούνται οι απομονωτές και οι αρχικές επιχειρήσεις του κυκλώματος .

Β. Ο Φορολογούμενος . Είναι ένα έμμεσο θύμα απάτης που οργανώνεται στο ΦΠΑ 

καθώς  ο  τελικός  αγοραστής  πληρώνει  το  ΦΠΑ  κατά  την  αγορά  των  αγαθών 

καταναλώνονται με σκοπό αυτό το ποσό να πηγαίνει στο κράτος και όχι στα χέρια 

απατεώνων . Καθώς το κράτος αποκτά λιγότερα εισοδήματα επιβαρύνει τους πολίτες 

με περισσότερους έμμεσους φόρους , ειδικούς φόρους κατανάλωσης κλπ. 

Γ.  Τίμιος Έμπορος .  Η απάτη στο ΦΠΑ δημιουργεί έναν παράνομο ανταγωνισμό 

καθώς τα εμπορεύματα εισάγονται στην αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές που βλάπτουν 

του κανόνες του ανταγωνισμού παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους απατεώνες να 

ελέγχουν  την αγορά   .  Η κανονική λειτουργία της αγοράς διαταράσσεται και οι 

επιχειρήσεις που τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ 

βλάπτονται . Έτσι οι τίμιοι έμποροι έρχονται με την επιλογή είτε να κλείσουν είτε να 

πάρουν μέρος την απάτη . (G4s International , March 2007)
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6.8 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων που μετέχουν στην κυκλική 

απάτη 

• Αντικείμενο  δραστηριότητας  :  Επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στο 

τομέα της τεχνολογίας όπως κινητά τηλέφωνα , μελάνια εκτυπωτών , ράβδοι 

πλατίνας και χρυσού , ηλεκτρονικά μηχανήματα μετάδοσης ήχου και εικόνας 

κλπ. Τα είδη αυτά έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν το 

κύκλωμα μικρή διάσταση , μεγάλη αξία και τέλος είναι δημοφιλή αγαθά . 

• Αναβίωση  υπαρκτής  επιχείρησης  που  βρίσκεται  σε  αδράνεια  η  οποία  σε 

πολλές περιπτώσεις μεταβιβάζεται σε αχυράνθρωπους για την λειτουργία του 

κυκλώματος  . Στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  η  έδρα  της 

δραστηριότητας αυτών των επιχειρήσεων είναι ένα ταχυδρομικό κουτί . 

• Διευθυντές  των  εξαφανισμένων  επιχειρήσεων  δεν  είναι  άλλος  πέρα  από 

περιθωριακούς  ανθρώπους  οι  οποίοι  με  σχετικά  λίγα  χρήματα  κάνουν  ότι 

ακριβώς τους  λέει ο διοργανωτής χωρίς να θέτουν ερωτήματα . 

• Υπάρχει πάντα ένας αλλοδαπός προμηθευτής με ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος 

μέλος ο οποίος συστηματικά πουλά εμπορεύματα στον εξαφανισμένο έμπορο 

με  ΑΦΜ  /  ΦΠΑ   στην  χώρα  του  .  Με  αυτόν  τον  τρόπο  αλλοδαπός 

προμηθευτής δίνει την δυνατότητα στον εξαφανισμένο έμπορο να αποκομίσει 

παράνομα οφέλη από την μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και την μη καταβολή 

του  ΦΠΑ  στο  δημόσιο  .Ως  εκ  τούτου  δημιουργείται  στρέβλωση  του 

ανταγωνισμού  καθώς  ο  εξαφανισμένος  έμπορος  δύναται  να  πουλά  χωρίς 

κέρδος μίας και χρηματοδοτείται από τον μη καταβληθέντα ΦΠΑ που οφείλει 

στο δημόσιο . Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον ξένο προμηθευτή προς τον 

εξαφανισμένο  έμπορο  είναι  εικονικά  ως  προς  το  πρόσωπο  καθώς  οι 
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πραγματικοί αποδέκτες των εμπορευμάτων είναι οι υποτιθέμενοι πελάτες του 

εξαφανισμένου εμπόρου .

•  Υπάρχει ένας έμπορός (μεσάζων)  στην εσωτερική αγορά ο οποίος αγοράζει 

από τον εξαφανισμένο έμπορο συστηματικά. Ο  μεσάζων λαμβάνει εικονικά 

τιμολόγια  από  τον  εξαφανισμένο  και  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων 

γνωρίζει τον πραγματικό προμηθευτή των εμπορευμάτων .

• Ο  προμηθευτής  του  εξωτερικού  συνήθως  γνωρίζει  ότι  προμηθεύει  μέλη 

κυκλώματος Carousel και γι αυτό επιθυμεί να προπληρώνεται .

Ύπαρξη πολλών και  διαφορετικών λογαριασμών σε διαφορετικά καταστήματα 

της ίδιας τράπεζας για να μην κινήσουν  υπόνοιες . (The National Audit Office Of 

Denmark, Sept.2006)

 

6.9 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

1.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  για  την  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  αυτού  και  την 

προστασία των κρατών - μελών, καθιέρωσε από το 1993 το σύστημα VIES και τις 

διασταυρώσεις  μέσω  των  υποβαλλόμενων  από  τις  επιχειρήσεις  καταστάσεων 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1281/6.11.98 να ελέγχονται άμεσα οι αποστελλόμενες από 

το Γραφείο VIES της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ ετήσιες καταστάσεις ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων, και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται οπωσδήποτε εντός της 

καθοριζόμενης δίμηνης προθεσμία 

3.  Να  παρακολουθούνται  οι  επιχειρήσεις  που  πραγματοποιούν  ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές  ως προς την ορθή απόδοση του ΦΠΑ. 

4. Σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδόσεων ή αποκτήσεων)  να 

ελέγχεται  ο  τρόπος  εξόφλησης  κάθε  ενός  Τιμολογίου,  αν  δηλαδή  υπάρχει 

παραστατικό  Τράπεζας  για  την  είσπραξη  ή  την  πληρωμή,  κατά  περίπτωση,  του 
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σχετικού  ποσού.  Όταν  δεν  υφίστανται  τέτοια  παραστατικά  και  η  επιχείρηση 

ισχυρίζεται ότι η συναλλαγή έγινε με μετρητά, χωρίς τη μεσολάβηση Τράπεζας, τότε 

η υπόθεση θα θεωρείται  ύποπτη και  ο έλεγχος της συγκεκριμένης περίπτωσης θα 

διενεργείται  σε  βάθος,  εφόσον δε  κρίνεται  αναγκαίο θα ζητείται  η  συνδρομή της 

Διεύθυνσης Ελέγχου (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 2004)

5. Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίας οφείλουν να διενεργούν αρχικό έλεγχο κατά 

την εγγραφή μίας επιχείρησης στα μητρώα ΦΠΑ κράτους μέλους . 

6.Ο κανονισμός 1798/2003 εφαρμόζεται στη διοικητική συνεργασία και τη βοήθεια 

στον έλεγχο στα κράτη μέλη. Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών είναι σε ισχύ. Τα κράτη μέλη αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα 

της αμοιβαίας συνδρομής στον  έλεγχο του Φ.Π.Α και στην αντιμετώπιση της απάτης 

σε  ευρωπαϊκή  διάσταση.  Σύμφωνα  με  την  τρέχουσα  εμπειρία  αυτός  ο  τύπος 

συνεργασίας βοηθά σημαντικά στον εντοπισμό των νέων εξαφανισμένων εμπόρων 

στο έδαφος κράτους μέλους . 

Νομικό Πλαίσιο για την Διοικητική Συνεργασία στο πεδίο του ΦΠΑ

Ο  Κανονισμός  του  Συμβουλίου  αριθμ.  1798/2003/ΕΕ  της  7ης Οκτωβρίου  2003 

καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών να συνεργαστούν και  να ανταλλάξουν αναγκαίες  πληροφορίες  στο 

πεδίο του ΦΠΑ. Ο παρόν κανονισμός καθορίζει πιο σαφείς και αποδοτικούς κανόνες 

διοικητικής συνεργασίας . Επιτρέπει τα κράτη μέλη να ζητούν ειδικές πληροφορίες 

και  την  διεξαγωγή  σχετικής  έρευνας  προκειμένου  να  συλλεχθούν  τα  κατάλληλα 

στοιχεία για  τις  ύποπτες  συναλλαγές .  Επίσης προβλέπεται  η  παρουσία αρμόδιων 

ελεγκτών στο άλλο κράτος μέλος για την διεξαγωγή ερευνών . 

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  του  Συμβουλίου  αριθμ.  1798/2003/ΕΕ  η  ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη πραγματοποιείται μέσω αρμόδιων αρχών στα 

κράτη μέλη που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Υπουργείο Οικονομικών που 
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ορίζει την αρμόδια υπηρεσία , η οποία λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης 

στο  πεδίο  της  διοικητικής  συνεργασίας  .  Όταν  η  αρμόδια  αρχή  του  ερωτώμενου 

κράτους  μέλους  λαμβάνει  ένα  αίτημα  αμοιβαίας  συνδρομής  τότε  το  αίτημα 

διαβιβάζεται στις τοπικές φορολογικές αρχές . Ενα άλλο εργαλείο για τη διοικητική 

συνεργασία  που  προβλέπεται  από  τον  Κανονισμό  είναι  η  δυνατότητα,  εφόσον 

υπάρχει τέτοια συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη, οι αρμόδιοι υπάλληλοι να είναι 

παρόντες  στα  γραφεία,  όπου  οι  υπάλληλοι  του  ερωτώμενου  κράτους  μέλους 

διεξάγουν τις  εργασίες τους.  Σε αυτό το πλαίσιο αυτοί  οι  υπάλληλοι μπορούν να 

ζητήσουν  αντίγραφα  παραστατικών  που  περιέχουν  συγκεκριμένες  πληροφορίες. 

Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μπορούν επίσης να είναι παρόντες κατά τις 

διοικητικές έρευνες που διεξάγουν οι υπάλληλοι του άλλου κράτους μέλους. Αυτό 

δεν υπονοεί, όμως ότι αυτοί οι υπάλληλοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα ελέγχου, 

αλλά ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες εγκαταστάσεις και αρχεία, όπως οι 

υπάλληλοι του ερωτώμενου κράτους μέλους.

Επιπλέον,  για το σκοπό της ανταλλαγής  πληροφοριών,  δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη  μπορούν  να  συμφωνήσουν  να  πραγματοποιήσουν  πολυμερείς  ελέγχους  στο 

έδαφός τους για τη φορολογική κατάσταση δύο ή περισσότερων υποκειμένων που 

έχουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συχνά από τις 

τοπικές  φορολογικές  υπηρεσίες,  όπου  είναι  εγκατεστημένες  οι  επιχειρήσεις, 

συμμετέχουν σε αυτούς τους πολυμερείς ελέγχους.

Τέλος, ο Κανονισμός 1798/2003 προβλέπει ένα σύστημα ανταλλαγών αυθόρμητων 

πληροφοριών  ανάμεσα  στα  κράτη  μέλη,  σε  περιπτώσεις  όπου  υπάρχει  κίνδυνος 

απώλειας  φόρου  σε  άλλο  κράτος  μέλος,  η  πληροφόρηση  είναι  απαραίτητη  για 

ελεγκτικούς σκοπούς στο άλλο κράτος μέλος ή δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία 

για το ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος. Σε αυτό το πλαίσιο οι υπάλληλοι έχουν την 
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υποχρέωση να αναφέρουν αυτές τις περιπτώσεις στην αρμόδια αρχή της χώρας τους, 

η οποία και Θα τις διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους.

7. Η  απόφαση  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  της  11ης  Μαΐου  2006,  C-384/04, 

Ομοσπονδία των τεχνολογικών βιομηχανιών και άλλων, επιβεβαιώνει, ότι:

• «Το άρθρο 21 (3) της 6ης οδηγίας ερμηνεύεται όπως ότι επιτρέπει σε ένα κράτος 

μέλος να θεσπίσει τη νομοθεσία, όπως αυτή στο ζήτημα στα κύρια πρακτικά, που 

ορίζει  ότι  ένας  φορολογούμενος,  στον  οποίο  έχει  γίνει  μια  παράδοση  αγαθών  ή 

υπηρεσιών  και  ήξερε,  ή  είχε  τους  λόγους  να  υποψιάζεται,  ότι  μέρος  ή  όλος  ο 

πληρωτέος ΦΠΑ για αυτή την παράδοση, ή για οποιαδήποτε προηγούμενη ή επόμενη 

παράδοση,  δεν  θα  καταβαλλόταν  στο  δημόσιο  ταμείο,  θ  α  θεωρηθεί  υπεύθυνος   

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το πρόσωπο που   θ  α έπρεπε να καταβάλλει αυτό το   

φόρο. Τέτοια νομοθεσία πρέπει, εντούτοις, να είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές του 

Κοινοτικού  Δικαίου  και  ιδιαίτερα  τις  αρχές  της  νομικής  βεβαιότητας  και  της 

αναλογικότητας.

8.Το  EUROCANET  είναι  το  αρκτικόλεξο  για  το  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΡΟΥΖΕΛ (EUROPEAN CAROUSEL NETWORK), είναι μια μόνιμη ανταλλαγή 

πληροφοριών, βασισμένη στον Κανονισμό 1798/2003 , μεταξύ των εξειδεκευμένων 

τμημάτων  για  την  καταπολέμηση  στο  ΦΠΑ μέσω του  ηλεκτρονικού  συστήματος 

CCN/CSI.  Στόχος  αυτής  της  βάσης  δεδομένων  είναι  ο  μόνιμος  έλεγχος  των 

«μεσολαβητών»  προκειμένου  να  εντοπιστούν  όσο  το  δυνατό  νωρίτερα  οι  νέοι 

«εξαφανισμένοι»  έμποροι  στα  άλλα  κράτη  μέλη  .  Κύριος  στόχος  λοιπόν  είναι  ο 

εντοπισμός  των  νέων  «εξαφανισμένων»  εμπόρων  προκειμένου  να  αποφευχθούν 

περαιτέρω απώλειες .
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7. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Φ/Σ  

7.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΑ

7.1.1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2523/1997, ορίζονται οι εκάστοτε

επιβαλλόμενες  διοικητικές  κυρώσεις  για  τη  διασφάλιση  των  συμφερόντων  του 

Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Ειδικά στους παραβάτες λήψης και χρήσης 

εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  έκδοσης  εικονικών,  πλαστών  φορολογικών 

στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, εφόσον βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου 

προκύπτει  ότι  η  αξία  των  συναλλαγών,  αθροιστικά  λαμβανομένη  κατά  το  χρόνο 

διαπίστωσης  των  παραβάσεων,  υπερβαίνει  το  ποσό  των  τριακοσίων  χιλιάδων 

(300.000,00) ευρώ, απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να 

παραλαμβάνουν  δηλώσεις  ή  να  χορηγούν  βεβαιώσεις  ή  πιστοποιητικά  που 

απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη, για την 

κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο 

των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως 

επενδυτικών  λογαριασμών,  των  συμβάσεων  και  πράξεων  επί  παραγώγων 

χρηματοοικονομικών  προϊόντων  και  του  περιεχομένου  των  θυρίδων  του 

φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το πενήντα 

τοις εκατό (50%) αυτών. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν εφαρμόζονται για ποσά μισθών και 

συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων.

Τα  ανωτέρω  δεν  επιβάλλονται  στους  παραβάτες  λήψης  και  χρήσης  εικονικών 

φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά 

στο πρόσωπο του εκδότη, σε υπαρκτές όμως συναλλαγές.
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Στις  περιπτώσεις  λήψης  και  χρήσης  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  έκδοσης 

εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, οι ίδιες 

κυρώσεις  επιβάλλονται  και  για  τα  πρόσωπα που είχαν  μία  από τις  ιδιότητες  των 

παραγράφων  1  έως  και  4  του  άρθρου  20  του  ν.2523/1997  κατά  την  τέλεση  της 

παράβασης.  Επισημαίνεται  ότι  τα  μέτρα  αίρονται  υποχρεωτικά  στο  σύνολό  τους 

εφόσον  ο  υπόχρεος  φορολογούμενος  καταβάλει  ποσό  πάνω  από  εβδομήντα  τοις 

εκατό  (70%)  του  συνόλου των  οφειλόμενων  οικείων  ποσών  φόρων,  τελών  και 

εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων.

Με το άρθρο 15 του ν.2523/1997, ορίζεται ότι το διοικητικό εφετείο, για τους λόγους 

και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, απαγγέλλει υποχρεωτικά σε 

βάρος του υπόχρεου μία τουλάχιστον από τις κυρώσεις:

α) Την απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοπρασίες του Δημοσίου, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών 

κοινής ωφέλειας για χρονικό διάστημα (1) ενός έτους.

β) Την απώλεια του δικαιώματος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας 

για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

γ)  Την  απαγόρευση  για  περίοδο  τριών  (3)  ετών  της  σύναψης  σύμβασης  με  το 

Δημόσιο ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή φορείς.

δ) Την απώλεια για περίοδο τριών (3) ετών του δικαιώματος λήψης δανείων με την 

εγγύηση του Δημοσίου ή δημόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων.

7.1.2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 ΣΤΟΝ Κ.Β.Σ.

Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η 

νόθευση  αυτών,  θεωρείται  ιδιάζουσα  φορολογική  παράβαση  και  επιβάλλεται 

πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του 
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Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880,00) ευρώ. Σε 

αντίθετη  περίπτωση  θεωρείται  ιδιαίτερη  κατηγορία  αυτοτελούς  παράβασης  και 

επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του 

άρθρου 5 του ν.2523/1997. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως 

άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός 

ο  προσδιορισμός  της  μερικώς  εικονικής  αξίας  το πρόστιμο της  περίπτωση αυτής, 

επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια μείωση ισχύει και για 

το  λήπτη  εικονικού  στοιχείου  στην  περίπτωση  που  η  εικονικότητα  ανάγεται 

αποκλειστικά  στο  πρόσωπο  του  εκδότη.  (Άρθρο  5,  παρ.  10,  11  και  12  του 

ν.2523/1997).

 ΣΤΟ Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, του ν.2523/1997, στο Φ.Π.Α., όταν 

μετά  από  έλεγχο  αποδειχθεί  ότι  ο  υποκείμενος  στο  φόρο  ως  λήπτης  εικονικού 

φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό 

του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί Φ.Π.Α. ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή 

νοθευμένα  φορολογικά  στοιχεία,  επιβάλλεται  ειδικό  πρόστιμο  ισόποσο  με  το 

τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν 

δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και 

στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. που έλαβαν επιστροφή φόρου με 

βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την επιβολή του προστίμου αυτού είναι ο υποκείμενος στο φόρο να 

μην έχει αποδώσει στο δημόσιο το φόρο που έχει αναγράψει στα φορολογικά αυτά 

στοιχεία.
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7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πρέπει να επισημανθεί ότι η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, η 

αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση αυτών, αποτελεί 

ποινικό  αδίκημα  και  θεωρείται  ιδιάζουσα  φορολογική  παράβαση  για  την  οποία 

επιβάλλεται  αυξημένο πρόστιμο Κ.Β.Σ. και  Φ.Π.Α.,  καθώς και  ποινικές κυρώσεις 

(άρθρα 5, 6 και 19 του ν.2523/1997). Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του 

ν.2523/1997  (όπως  αντικαταστάθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  12  παρ.  4  του 

ν.2753/1999) καθορίζεται ότι σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού ή 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 17 

έως και 21 του ν.2523/1997, δηλαδή αίρεται το αξιόποινο της πράξης.

Ειδικότερα:

α.  Με τις  διατάξεις  των άρθρων 17,  18  και  19 του ν.2523/1997 καθορίζονται  οι 

ποινικές κυρώσεις για όσους διαπράττουν αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη 

υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, για μη 

απόδοση  ή  ανακριβή  απόδοση  Φ.Π.Α.  και  παρακρατούμενων  φόρων,  τελών  ή 

εισφορών  καθώς  και  για  έκδοση  πλαστών  ή  για  έκδοση  ή  αποδοχή  εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή νόθευση φορολογικών στοιχείων. Τι θεωρείται ως αδίκημα 

φοροδιαφυγής, ως απόκρυψη καθαρών κερδών, ως καθαρό εισόδημα, στη φορολογία 

εισοδήματος για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, καθορίζεται από τις διατάξεις 

των άρθρων 17 και 18 του ν.2523/1997. Με το άρθρο 19, παρ. 1, του ν.2523/1997, 

ορίζεται ότι αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 

φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 

νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου.

β.  Με τις  διατάξεις  του άρθρου  20  του  ν.2523/1997,  ορίζονται  τα  πρόσωπα που 

θεωρούνται ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής.
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γ.  Με τις  διατάξεις  του άρθρου 19  του  ν.  2523/1997 ορίζεται  ότι  όποιος  εκδίδει 

πλαστά ή  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  ,  καθώς  και  όποιος  αποδέχεται  εικονικά 

φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία , ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει η 

μη την πληρωμή φόρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών 

.  ‘Όταν  η  αξία  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  που  λαμβάνει  ή  εκδίδει 

κάποιος για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της  ή μέρος αυτής υπερβαίνει :

α) το ποσό των 3.000€ τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους .

β) το ποσό των 150.000€ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη . 

γ)  το  ποσό  των  235.000€  επιβάλλεται  ως  παρεπόμενη  ποινή  το  κλείσιμο  του 

καταστήματος μέχρι και ένα μήνα .

7.3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ Φ/Σ

7.3.1    N  3691/2008   «Πρόληψη  και  καταστολή  την  νομιμοποίησης  εσόδων  από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις ».

Με  τον  Ν  3691/2008  θεσμοθετείται  νέο  νομικό  πλαίσιο  σχετικά  με  την 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος ) και 

της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας . Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και 

συγκεκριμένα με βάση τις διατάξεις της περ. ιη΄ του  άρθρου 3 του ν.3691/2008 , 

ορίζεται  ως  βασικό  αδίκημα  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  αυτόυ  και  κάθε  άλλο 

αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας , της οποίας το ελάχιστο 

όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος . 

Συνεπώς και στα βασικά αδικήματα προστίθενται και τα πλημμελήματα  για τα οποία 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών  .
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Κατόπιν αυτών , με βάση το νέο νόμο , βασικά αδικήματα θεωρούνται οι κάτωθι 

περιπτώσεις αδικημάτων φοροδιαφυγής του ν 2523/1997 όπως ισχύει :

• Του άρθρου 17, περί μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος .

• Του άρθρου 18, περί μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ και εν γένει 

παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φορών τελών και εισφορών .

• Του άρθρου 19.παρ.1 εδάφιο δεύτερο περί έκδοσης ή αποδοχής εικονικών 

φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή μέρος 

αυτής . 

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις αδικημάτων φοροδιαφυγής, οι Δ.Ο.Υ. 

και τα Περιφερειακά και Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ.) 

υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 29, περ. β΄ του ν. 3691/2008, να 

διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων – Διεύθυνση Ελέγχου 

–  Τμήμα  Ε΄  σχετικές  αναφορές  με  τις  διαπιστώσεις  και  τα  πορίσματά  τους, 

προκειμένου  στη  συνέχεια  να  ενημερώνεται  από  τη  Δ/νση  αυτή  η  Επιτροπή 

καταπολέμησης  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες 

και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, η οποία 

έχει και την ευθύνη να διερευνήσει και να αξιολογήσει αν μια υπόθεση σχετίζεται 

με ύποπτες συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

ή  χρηματοδότησης  της  τρομοκρατίας.  

Τα  ανωτέρω  θα  εφαρμόζονται  και  στις  περιπτώσεις  που  υποπίπτουν  στην 

αντίληψη των Δ.Ο.Υ και των Ελεγκτικών Κέντρων , στα πλαίσια άσκησης των 

αρμοδιοτήτων  τους  ,  να  διαπράττονται  βασικά  αδικήματα  του  άρθρου  3  του 
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ν3691/2008 , καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που υπάρχει βασική υπόνοια ότι 

υποκρύπτεται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

Σε περιπτώσεις που επέρχεται συνολικός διοικητικός και δικαστικός συμβιβασμός 

ή  με  άλλο  τρόπο  ολική  διοικητική  περαίωση  της  διαφοράς  κατά  τις  οποίες 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  24  του  Ν2523  /97  δεν 

εφαρμόζονται ποινικές κυρώσεις , δεν θα διαβιβάζονται σχετικές αναφορές  στην 

αρμόδια επιτροπή . 

7.3.2  Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τις  διατάξεις 

του ν 3259/2004 όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/2008 

Σύμφωνα με το άρθρου 4 παρ. η΄ του ως άνω νόμου εξαιρούνται και δεν υπάγονται 

στην  ρύθμιση  από  κάθε  υπόθεση  ,  ή  ανέλεγκτη  χρήση  για  την  οποία  προκύπτει 

αναμφισβήτητα από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο 

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε  ή της Υ.Π.Ε.Ε ή άλλης αρχής η 

έκδοση  πλαστών  ή  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  ή  η  λήψη  εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ως προς την συναλλαγή ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων και 

οι επόμενες αυτής χρήσης   .

7.3.3  Συμβούλιο της Επικρατείας / Αρ. Απόφασης 1873/2007 

Στην  περίπτωση  έκδοσης  πλαστού  Φ/Σ  η  κρίση  της  φορολογικής  αρχής  που 

στηρίζεται στο ότι α) το τιμολόγιο δεν είχε καταχωρηθεί στα βιβλία του εκδότη β) 

δεν επιδείχθηκε στον έλεγχο το στέλεχος , δεν καταβλήθηκε ο ΦΠΑ , χωρίς όμως η 

φορολογική αρχή να προσκομίσει  στοιχεία που να προκύπτει  ότι  ο  εκδότης  ήταν 

αυτός που πλαστογράφησε το στοιχείο , σε αυτή την περίπτωση η κρίση θεωρείται 

αναιτιολόγητη . 
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7.3.4 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους / Αριθ. Γνωμοδότησης   : 551/2006    

Με την παραπάνω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι η φορολογική αρχή δεν δύναται να 

επιβάλλει  πρόστιμα  του  ΚΒΣ και  να  λάβει  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  14  του 

ν2523/97  μέτρα  σε  βάρος  των  κληρονόμων  αποβιώσαντος  φυσικού  προσώπου  , 

υποκρυπτόμενου  σε  έκδοση  και  λήψη  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών 

στοιχείων .

7.3.5 Συμβούλιο της Επικρατείας / Αριθμ. Αποφ. 547/2006

Με  την  ως  άνω  απόφαση  του  ΣτΕ  κηρύχθηκε  αθώος  λήπτης  εικονικού  Φ/Σ 

προκειμένου να κριθεί η ύπαρξη ή μη της καλής πίστης αυτού . 

7.3.6  Συμβούλιο της Επικρατείας / Αριθμ. Αποφ. 3270/2004

Με την ως άνω απόφαση το ΣτΕ έκρινε ότι η επιβολή από την φορολογική αρχή 

ενιαίου προστίμου για λήψη και καταχώρηση εικονικού φορολογικού στοιχείου είναι 

νομικώς  πλημμελής  ,  γιατί  θεωρήθηκε  ότι  υπάρχουν  δύο  παραβάσεις  και  ότι 

τιμωρούνται και οι δύο  , ενώ κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις του τελευταίου 

εδαφίου  της  παρ.  11  του  άρθρου  5  του  ν2523/97  δεν  καταλογίζεται  ιδιαίτερη 

παράβαση για την καταχώρηση εικονικού Φ/Σ όταν επιβάλλεται πρόστιμο για την 

λήψη του ίδιου εικονικού Φ/Σ.

7.3.7 Συμβούλιο της Επικρατείας / Αριθμ. Αποφ. 63/2007 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση εκείνος που αποδέχεται εικονικά Φ/Σ με σκοπό 

την έκπτωση του ΦΠΑ και την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης , υποχρεούται να 

αποδώσει ο ίδιο στο δημόσιο τον φόρο εφόσον δεν τον έχει αποδώσει ο εκδότης του 

εν λόγω στοιχείου . Η διάταξη αυτή αναφέρεται σε προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης 

ποινικού αδικήματος φοροδιαφυγής και όχι ζητήματα ΦΠΑ.
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7.3.8 Κύρος των βιβλίων άρθρο 30 παρ. 3 & 4 του ΠΔ 186/92

Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα τα βιβλία κρίνονται ως ανακριβή το οποίο σημαίνει 

ότι  προσδιορίζονται  τα  καθαρά  κέρδη  με  προσαυξημένους  συντελεστές  καθαρού 

κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων ,  στις περιπτώσεις α) έκδοσης εικονικών ή 

πλαστών στοιχείων διακίνησης ή αξίας ,ως προς  την  ποσότητα ή την αξία ή  τον 

αντισυμβαλλόμενο , β) η λήψη εικονικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας ως προς την 

ποσότητα ή την αξία , γ) η νόθευση φορολογικών στοιχείων . Για βιβλία α΄και β΄ 

κατηγορίας   για  να  κριθούν  αυτά  ως  ανακριβή  πρέπει  η  φοροδιαφυγή  να  είναι 

μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη και να επηρεάζονται σημαντικά 

τα αποτελέσματα  .

Ανεπάρκεια προκύπτει κατά την λήψη εικονικού στοιχείου διακίνησης ή αξίας ως 

προς τον αντισυμβαλλόμενο για υπαρκτή συναλλαγή 

ΜΕΡΟΣ Γ ΄

8.ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

8.1 ΥΠΕΕ 

Ο  μεγαλύτερος  ελεγκτικός  μηχανισμος  στην  χώρα  μας  είναι  η  Υπ.Ε.Ε.  η  οποία 

ιδρύθηκε με το νόμο 3296 (ΦΕΚ Α’ 253/2004). Σύμφωνα το άρθρο 30 παρ.2 του

ως  άνω  νόμου  ορίζεται  ότι  κύριο  έργο  της  Υπ.Ε.Ε.  είναι  η  αποκάλυψη  και 

καταπολέμηση  εστιών  οικονομικού  εγκλήματος,  μεγάλης  φοροδιαφυγής  και 

λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών 

και υπηρεσιών καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό 

καθεστώς ειδών και  ουσιών,  ο  έλεγχος  της  ορθής εφαρμογής  των διατάξεων που 

54



σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις καθώς επίσης 

και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Η αποστολή της Υπ.Ε.Ε. όπως ορίζεται από το νόμο είναι:

• Η  έρευνα,  ο  εντοπισμός  και  η  καταστολή  οικονομικών  παραβάσεων 

ιδιαίτερης  βαρύτητας  και  σημασίας,  όπως  η  νομιμοποίηση  εσόδων  από 

παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι 

παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι 

παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά 

οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.

• Ο  προληπτικός  έλεγχος  για  την  ορθή  εφαρμογή  των  διατάξεων  της 

φορολογικής  και  τελωνειακής  νομοθεσίας  καθώς  και  η  διενέργεια 

προσωρινών  φορολογικών  ελέγχων  ιδίως  στους  παρακρατούμενους  και 

επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α..

• Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών 

και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του 

διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

• Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη 

διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων 

ουσιών,  τοξικών και  επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και  πυρηνικά υλικά, 

τοξικά απόβλητα κ.λ.π.) αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.

• Η  επιτήρηση  του  θαλάσσιου  χώρου  με  διενέργεια  ελέγχων  και  την 

πραγματοποίηση νηοψιών σε ύποπτα πλοία.

55



• Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της 

παραλίας, ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας 

του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών  από  τις  αυθαίρετες 

καταπατήσεις 

Σύμφωνα  με  τον  Οδηγό  Δράσης  έτους  2006 της  ΥΠΕΕ η  Υπηρεσία  Ειδικών 

Ελέγχων  διενήργησε  στοχευμένους  ελέγχους  διακίνησης  με  βάση  τις 

δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων , τα προϊόντα ή τα αγαθά τα οποία 

από την φύση του δεν εμπίπτουν σε κάποια δραστηριότητα (ναρκωτικά) ,  τον 

χώρο και τον χρόνο πραγματοποίησης κάποιων συναλλαγών . 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΕΕ κατά το έτος 2006 διενεργήθηκαν

• 53.470 στοχευμένοι έλέγχοι ανά κλάδο δραστηριότητας όπου εντοπίστηκε 

παραβατικότητα 47% και καταλογίστηκαν 270.240 παραβάσεις .

• 7.052  έλεγχοι  ανά  προιόν  όπου  εντοπίστηκε  12%  παραβατικότατα  και 

καταλογίστηκαν 17.685 παραβάσεις .

• 1.147 έλεγχοι επεξεργασίας παραλθόντων ετών με παραβατικότητα 65% 

και συνολικό αριθμό παραβάσεων 24.949 . 

• καταλογίστηκαν παραβάσεις για έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών 

φορολογικών  στοιχείων  συνολικής  αξίας  άνω  των  814.210.000€  που 

αφορούν τις χρήσεις 2000 έως και 2006 . 

8.2 Διεθνείς Συνεργασίες – Αμοιβαία Συνδρομή

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΥΠΕΕ είναι και η Διεθνής Συνεργασία ή όπως 

επικράτησε  να  ονομάζεται  Αμοιβαία  Συνδρομή  .  Με  τον  διεθνή  χαρακτήρα  του 

εμπορίου  αλλά  και  την  υποχρεωτική  εφαρμογή  της  Κοινοτικής  Νομοθεσίας  η 

56



ανταλλαγή πληροφοριών είναι το μέτρο της συμμετοχής κάθε κράτους Μέλους στο 

Σύστημα  Αμοιβαίας  Συνδρομής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Με  το  σύστημα  αυτό 

επιβάλλεται η υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών και 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) . Οι πληροφορίες 

αυτές καταγράφονται σε μία κοινή βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων 

(CIS) και είναι αξιοποιήσιμες από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών . 

Στην χώρα μας οι διαπιστευμένες υπηρεσίες Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής είναι 

για μεν τα Τελωνεία η Διεύθυνση Ελέγχών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 

για τις Διευθύνσεις της ΥΠΕΕ η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της ΥΠΕΕ   . Επιπλέον στο πλαίσιο σχετικών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες  καθώς και 

δυνατότητα  συνεργασίας  με  περισσότερες  από  100  χώρες  μέλη  του  Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τελωνείων .  

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2006  εδραιώθηκε  η  συνεργασία  της  Υπ.Ε.Ε.  με 

ομόλογους  διεθνείς  οργανισμούς  και  υπηρεσίες  (INTERPOL:  Διεθνής  Αστυνομία, 

EUROPOL: Ευρωπαϊκή Αστυνομία, SECI: Περιφερειακό Κέντρο της Πρωτοβουλίας 

Συνεργασίας  Νοτιανατολικής  Ευρώπης για  την  καταπολέμηση του διασυνοριακού 

εγκλήματος)  τόσο  υπό  τη  μορφή  ενεργού  συμμετοχής  σε  έρευνες,  ελέγχους  και 

ανταλλαγή πληροφοριών όσο και υπό τη μορφή συμμετοχής σε κοινές συναντήσεις 

και συσκέψεις επί θεμάτων σχεδιασμού και προγραμματισμού για την πάταξη του

οργανωμένου εγκλήματος καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης και ημερίδες.

Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας συμφωνήθηκε και ολοκληρώθηκε η σχετική 

διαδικασία  υπογραφής  Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας  μεταξύ  της  Υπ.Ε.Ε.  και  της 

Ομοσπονδιακής  Αστυνομίας  της  Αυστραλίας.  Στα  πλαίσια  της  λειτουργίας  του 

συστήματος  της  Αμοιβαίας  Διοικητικής  Συνδρομής  καταχωρίσθηκαν  63  νέες 
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υποθέσεις λαθρεμποριών και οικονομικής απάτης. Επίσης διακινήθηκαν αντίστοιχες 

υποθέσεις παλαιότερων ετών, για τις οποίες σε μεγάλο αριθμό ολοκληρώθηκαν οι 

σχετικέςέρευνες. (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών , ΥΠΕΕ, Ετήσια Έκθεση 

2006)

8.3 OLAF 

Στα  πλαίσια  της  ΕΕ  λειτουργεί  η Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  Καταπολέμησης  της 

Απάτης (ή OLAF, το γαλλικό ακρωνύμιο ) η οποία  συστήθηκε το 1999, για να 

προστατέψει  τα  οικονομικά  συμφέροντα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να 

διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων της ΕΕ. Η OLAF λειτουργεί 

ως ανεξάρτητη υπηρεσία έρευνας μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν ). 

Απασχολεί  σχεδόν  400  υπαλλήλους  για  την  καταπολέμηση  της  απάτης,  της 

διαφθοράς  και  κάθε  άλλης  παράνομης  δραστηριότητας,  ακόμα  και  της 

κακοδιοίκησης  εντός  των  ευρωπαϊκών  οργάνων,  η  οποία  έχει  οικονομικές 

συνέπειες. 

Ένας από τους βασικούς ρόλους της OLAF είναι η διασφάλιση του συντονισμού 

μεταξύ  των  διάφορων  εθνικών  εξεταστικών  και  δικαστικών  συστημάτων.  Η 

Υπηρεσία βοηθάει επίσης στην εκπαίδευση ειδικών επί της απάτης στα Κράτη-

Μέλη και στις υποψήφιες χώρες. 

Βασικές αρμοδιότητες της   OLAF   

• να  διεξάγει  εξωτερικές  διοικητικές  έρευνες  –  στα  Κράτη-Μέλη  και  σε 

ορισμένες χώρες μη-μέλη με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες 

συνεργασίας – με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και 

άλλων  παράνομων δραστηριοτήτων που  έχουν  δυσμενείς  συνέπειες  για  τα 

οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας 
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• να  διεξάγει  εσωτερικές  διοικητικές  έρευνες  –  στους  Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς – με τον ίδιο σκοπό 

• να βοηθήσει στην τόνωση της συνεργασίας με τα Κράτη-Μέλη στον τομέα 

της αποτροπής της απάτης 

• να  αναπτύξει  στρατηγικές  για  τη  μάχη  κατά  της  απάτης  (παίρνοντας,  για 

παράδειγμα, νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες) 

• να διατηρεί άμεση επαφή με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές 

• να εκπροσωπεί την Κομισιόν στον τομέα της αποτροπής της απάτης 

• Υποβάλλει πορίσματα στους Εθνικούς Εισαγγελείς των Κρατών Μελών για 

την άσκηση ποινικής δίωξης . (Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ,Ευρατόμ της 

Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999)

Η OLAF έχει υποχρέωση να προστατεύει όλους τους  πληροφοριοδότες της και να 

εγγυάται το απόρρητο των επιχειρήσεων της . Τελεί υπό την επίβλεψη της Εποπτικής 

Επιτροπής  η  οποία  αποτελείται  από  πέντε  ειδικούς  –  ανώτερους  δημόσιος 

υπαλλήλους  ,  οι  οποίοι  ορίζονται  με  κοινή  συμφωνία  ανάμεσα  στο  Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο , το συμβούλιο και την Κομισιόν . Τέλος όσον αφορά την ερευνητική 

λειτουργία ανήκει στην Κομισόν. 

Διεξαγωγή ερευνών από την   OLAF  

Η  έρευνα  ξεκινά  μετά  από  αίτημα  του  κράτους  μέλους  ή  ενός  εμπλεκόμενου 

οργανισμού ή τέλος  από την  διευθυντή της  υπηρεσίας   . Διενεργούνται  επιτόπιοι 

έλεγχοι  και  έχει  το  δικαίωμα  άμεσης  και  απροειδοποίητης  πρόσβασης  σε 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σε οργανισμούς , σε σώματα, σε υπηρεσίες, διευθύνσεις 

της Κοινότητας  και οικονομικούς φορείς  . Οι ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν 

οποιαδήποτε έγγραφα αφού τους ζητηθεί από την OLAF. Τέλος με την ολοκλήρωση 
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της έρευνας η υπηρεσία συντάσσει αναφορά που αποστέλλεται στα κράτη μέλη και 

περιλαμβάνει  εισηγήσεις  όσον  αφορά  τις  ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν. 

(Κανονισμός (ΕΚ) 1073/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Μαίου 1999).
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