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Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής εργασίας 
 

Ο κεντρικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να ερευνηθεί 

λεπτομερειακά το θέμα της φοροδιαφυγής, των πλαστών – εικονικών φορολογικών 

στοιχείων και των φορολογικών ελέγχων. Ερευνώντας τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο 

όσο και την ισχύουσα νομολογία, στόχος είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του 

θέματος για την ελληνική οικονομία, η ανίχνευση των πολλαπλών επιδράσεων που 

έχει και κατ΄ επέκταση στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων καθώς και ο εντοπισμός  

σημείων παρέμβασης και εξομάλυνσης της υφιστάμενης κατάστασης. 
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Σύνοψη  
 

Σήμερα, η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος 

της κυβέρνησης αποτελεί η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η άμεση ενίσχυση 

των δημοσίων εσόδων. (http://news.ert.gr/el/oikonomia/eidiseis/36844-entatikoi-

elegxoi-gia-forodiafygi) 

 Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η 

Ελλάδα και τις συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις που παίρνει το θέμα της 

φοροδιαφυγής, τόσο στην χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζεται και αναλύεται μία από τις συχνότερες μεθόδους 

φοροδιαφυγής, αυτής της έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών 

στοιχείων.  

Παράλληλα 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. Εξετάζονται, επίσης, οι ενδείξεις που παραπέμπουν τον 

έλεγχο στην έρευνα και στον εντοπισμό των ανεπίσημων αυτών στοιχείων. Κατ΄ 

επέκταση 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. Επίσης, αναλύεται η έννοια και ο σκοπός του φορολογικού 

ελέγχου και περιγράφονται τα είδη του (προληπτικός, προσωρινός, τακτικός κ.λ.π. ), 

τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την μείωση της φοροδιαφυγής αλλά και την 

είσπραξη εσόδων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εστιάζεται στους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής.  (Υπηρεσία 

Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε., Διεθνείς Συνεργασίες, Αμοιβαία συνδρομή, 14η

Αναλυτικότερα η δομή της διπλωματικής είναι η ακόλουθη: 

 Δ/νση 

Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.)  

Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του φόρου, οι κυριότερες διακρίσεις του, 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του καθώς και η σχέση ανάμεσα σε άμεσους 

και έμμεσους φόρους. Παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την έννοια της 

φοροδιαφυγής, γίνεται σύντομη αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο και εξετάζονται τα 

http://news.ert.gr/el/oikonomia/eidiseis/36844-entatikoi-elegxoi-gia-forodiafygi�
http://news.ert.gr/el/oikonomia/eidiseis/36844-entatikoi-elegxoi-gia-forodiafygi�
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αίτια και οι συνέπειες του φαινομένου. Επίσης προσδιορίζονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την έκταση της φοροδιαφυγής. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους οι οποίες 

ακολουθούνται προκειμένου κάποιος υποκείμενος στο φόρο να φοροδιαφύγει και 

ποιοι ωφελούνται από αυτήν. Το κεφάλαιο κλείνει με αναφορά στην παραοικονομία 

και τη σχέση της με τη φοροδιαφυγή. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα πλαστά - εικονικά φορολογικά 

στοιχεία παρουσιάζεται στο 2ο

Στο 3

 κεφάλαιο. Επίσης αναλύονται οι έννοιες και η 

σκοπιμότητα των πλαστών- εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι εκδότες αυτών, 

καθώς και ο τρόπος κατασκευής και έκδοσής τους. Πέραν αυτών περιγράφεται και η 

περίπτωση φοροδιαφυγής τύπου CAROUSEL. 
ο

Στο 4

 κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και ο σκοπός του φορολογικού ελέγχου 

και στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των ειδών του φορολογικού ελέγχου, 

(προληπτικός, προσωρινός, τακτικός κ.λ.π. ) 
ο κεφάλαιο περιγράφονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ( ΥΠ.Ε.Ε, OLAF, 

14η

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής, παραθέτουμε στοιχεία έρευνας 

που διεξήχθη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η έρευνα οδήγησε σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα αναφορικά με την στάση των ερωτηθέντων απέναντι στη 

φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς ελέγχους. Διαπιστώσαμε ότι η επαγγελματική 

ιδιότητα των ερωτηθέντων καθώς και οι αποδοχές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό 

τη θέση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στα εξεταζόμενα θέματα. 

 Δ/νση Φορολογίας του Υπ. Οικ. ) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  

Η διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων και 

προτάσεων. 
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Εισαγωγή 
 

Η Παγκόσμια Κοινότητα σήμερα είναι αντιμέτωπη με έντονα οικονομικά 

προβλήματα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταλανίζονται από την οικονομική 

κρίση που ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ και στην συνέχεια επηρέασε όλη την 

υφήλιο. Όσο πέρασε ο καιρός βγήκε στην επιφάνεια η σοβαρότητα της κρίσης και το 

πρόβλημα πήρε διαφορετικές διαστάσεις. Η κρίση αν και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 

αγορές των ΗΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να επηρεάζει όλες τις 

παγκόσμιες αγορές δείχνοντας το πόσο στενά συνδεδεμένες είναι. Η κρίση σήμερα 

από περιφερειακό πρόβλημα έγινε παγκόσμιο. Αν και οι χώρες που επηρεάστηκαν 

έλαβαν μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε φανερό ότι όλες οι χώρες πρέπει να 

ενεργήσουν από κοινού. 

Η κρίση στην Ελλάδα αν και άργησε να φανεί στην αρχή, ο αντίκτυπος της 

στη συνέχεια ήταν τεράστιος. Συσσωρευμένα προβλήματα κακοδιαχείρισης του 

ελληνικού δημοσίου χρήματος, φοροδιαφυγή, απάτες μεγέθυναν τις αρνητικές 

επιδράσεις στην οικονομία της χώρας.  

Το Μάιο του 2010 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου, 

ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το πακέτο σωτηρίας της χώρας. Το πλαίσιο της συμφωνίας 

προβλέπει χορήγηση δάνειου ύψους 159 δις. ευρώ από το ΔΝΤ και την ΕΕ. 

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει μεγάλες περικοπές στις 

δημόσιες δαπάνες και είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το  οξύτατο πρόβλημα 

της φοροδιαφυγής. 

Η ψήφιση του νόμου 3842/2010 («Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», βλ. Παράρτημα) αποτελεί 

έκφραση της επιλεγμένης και αναγκαίας στρατηγικής για την έξοδο της χώρας από 

την κρίση. Μία από τις σημαντικές προβλέψεις του νέου νόμου είναι η αλλαγή του 

τρόπου επιβολής των προστίμων από το Σ.Δ.Ο.Ε. Ο νόμος αποτελεί ένα από τα πολλά 

μέτρα με τα οποία προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα ακόμη βήμα για την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής της 

φορολογικής νομοθεσίας και τον περιορισμό του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ 

παράβασης και επιβολής κυρώσεων, που έχει αναγνωριστεί ως ένας καθοριστικός 
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παράγοντας διευκόλυνσης και επέκτασης του φαινομένου της φοροδιαφυγής στη 

χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: 

ΦΟΡΟΣ – ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

1.1.  Φόρος 

1.1.1. Η έννοια του φόρου  

Ο ΦΟΡΟΣ είναι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ που καταβάλλεται από τον 

πολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει 

τις δημόσιες δαπάνες. Επιβάλλεται με τυπικό νόμο από την Βουλή των Ελλήνων. 

Κανείς άλλος δεν μπορεί να επιβάλλει φόρο ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Νομάρχης με 

πλειοψηφίες και αποφάσεις των Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβουλίων. 

Οι Δημόσιες Δαπάνες διακρίνονται σε: 

1. Δαπάνες Κατανάλωσης του Δημοσίου 

2. Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων 

3. Μεταβιβαστικές Πληρωμές προς τα Νοικοκυριά 

4. Μεταβιβαστικές Πληρωμές προς τις Επιχειρήσεις 

Οι δαπάνες του Δημοσίου διακρίνονται στη Χώρα μας σε επτά κατηγορίες 

1. Δαπάνες για Διοίκηση 

2. Δαπάνες για Άμυνα 

3. Δαπάνες για Δικαιοσύνη 

4. Δαπάνες για Υγεία 

5. Δαπάνες για Πρόνοια 

6. Δαπάνες για Εκπαίδευση 

7. Δαπάνες για Λοιπές Δράσεις 

Για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες του το κράτος επιβάλλει λοιπόν με 

τυπικό νόμο όπως είπαμε τους φόρους για τον λόγο αυτό έχουμε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τόσο ατομικά όσο και για τις 

επιχειρήσεις, έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες απόδοσης του ΦΠΑ και επιβολή 

προστίμων αν δεν τηρήσουμε τις ημερομηνίες επειδή ορίζονται από νόμο. 

 

1.1.2.  Διακρίσεις των Φόρων 

Οι φόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους 

Άμεσοι είναι ο Φόρος Εισοδήματος, Φόρος Κληρονομιών Γονικών Παροχών, 

Δωρεών. 
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Έμμεσοι ή φόροι Κατανάλωσης όπως αναφέρονται είναι: 

Ο ΦΠΑ ο κυριότερος, δασμοί, τέλη χαρτοσήμου όπου υπάρχει ακόμη, λοιποί 

φόροι κατανάλωσης. 

 

1.1.3.  Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων 

1.1.3.1. Πλεονεκτήματα Άμεσων Φόρων 

• Δικαιότεροι 

• Σταθερότητα Απόδοσης 

• Μικρό Κόστος Είσπραξης 

• Ακριβής Γνώση Ποσών από τους Φορολογούμενους 

 

1.1.3.2. Πλεονεκτήματα Έμμεσων Φόρων 

• Εύκολη Είσπραξη 

• Ευκολότερη Καταβολή 

• Δυσκολότερη Φοροδιαφυγή 

• Μεγαλύτερη Απόδοση 

• Εισπράττονται και από τους ξένους τουρίστες 

 

1.1.3.3. Μειονεκτήματα Άμεσων Φόρων 

• Δεν έχουν άμεση απόδοση όπως οι έμμεσοι 

• Ευνοούν την φοροδιαφυγή(είναι για τους τίμιους) 

• Γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης (αλλαγή βάσης κλπ) 

• Δυσκολότερη διαδικασία είσπραξης 

 

1.1.3.4. Μειονεκτήματα Έμμεσων Φόρων 

Το βασικότερο μειονέκτημα των έμμεσων φόρων είναι η αβέβαιη είσπραξη σε 

περιόδους οικονομικών κρίσεων.  

 

1.1.4.  Η σχέση ανάμεσα σε άμεσους και έμμεσους φόρους 

Αποτελεί δε μεγάλο πρόβλημα για κάθε κυβέρνηση η σχέση ανάμεσα στους 

άμεσους και έμμεσους φόρους επειδή συνήθως μεγαλύτεροι άμεσοι φόροι δείχνουν 

μεγαλύτερο επίπεδο ανάπτυξης, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για μεγαλύτερους 
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έμμεσους φόρους που δείχνουν αναπτυσσόμενα ή και υποανάπτυκτα κράτη. Στη 

χώρα μας δυστυχώς η σχέση είναι υπέρ των έμμεσων φόρων. 

Οι ισχύουσες διατάξεις στη χώρα μας είναι οι εξής: Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 2238/94), Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 1642/86 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.2859/2000) και ΚΒΣ (ΠΔ 186/92 όπως 

τροποποιείται μέχρι σήμερα, βλ. Παράρτημα). Πρόσφατα οι ισχύουσες διατάξεις 

τροποποιήθηκαν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (3842/2010).   Παρά την πληθώρα 

νόμων που ισχύουν σήμερα είναι εντυπωσιακή η διάσταση που λαμβάνει το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. 

 

1.2. Φοροδιαφυγή  

1.2.1.  Η έννοια της φοροδιαφυγής  

Φοροδιαφυγή αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο παράνομη απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Θεωρείται παράνομη και 

έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά και συνιστά το αδίκημα της μη καταβολής του 

οφειλόμενου φόρου με την παραβίαση ή καταστρατήγηση του νόμου. Μπορεί να 

εμφανιστεί με δύο τρόπους: 

1) αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή 

χαμηλότερου φόρου. 

2) εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από 

εκπτώσεις φόρου. 

Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισοδήματα που προέρχονται από 

μισθωτές υπηρεσίες ή εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας διασταύρωσης 

στοιχείων (δηλαδή σύγκριση εσόδου από τον ένα συμβαλλόμενο και δαπάνης από το 

άλλο), ενώ είναι δύσκολο να εντοπισθούν σε πηγές όπως από ελευθέρια επαγγέλματα. 

Στις εμπορικές επιχειρήσεις συνήθως η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπου 

ελέγχους, αλλά και διασταυρώσεις. Στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η 

διασταύρωση, υπολογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα, ενώ κατά καιρούς 

αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης. 

 Επίσης, όταν λέμε φοροδιαφυγή, εννοούμε το σύνολο των παρανομών 

ενεργειών των ιδιωτικών φορέων (επιχειρήσεων), με τις οποίες αποβλέπουν στη 

μείωση ή εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης (δηλαδή την πληρωμή 

φόρων). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8C_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1�
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Τέτοιες παράνομες ενέργειες είναι π.χ. η δήλωση στη φορολογούσα Αρχή 

(εφορία) μικρότερου εισοδήματος από το πραγματοποιηθέν κατά τον υπολογισμό του 

φόρου εισοδήματος, η εμφάνιση από τις επιχειρήσεις ακαθάριστων εσόδων (τζίρος) 

μικρότερων από τα πραγματοποιηθέντα κατά τον υπολογισμό του φόρου 

κατανάλωσης, η λαθραία εισαγωγή ειδών από το εξωτερικό για να μη πληρωθούν 

δασμοί κλπ. 

 Επιπρόσθετα, ένας ορισμός ο οποίος θεωρείται ότι καλύπτει αρκετά την 

έννοια της φοροδιαφυγής είναι αυτός του Department of the Treasury του 1983. 

σύμφωνα με τον ορισμό αυτό φοροδιαφυγή αποτελεί: 

• 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, 1991).  

• Η μη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων μετά την βεβαίωσή τους. 

  Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς περιλαμβάνουν στην έννοια της φοροδιαφυγής τις 

φορολογικές απαλλαγές οι οποίες δόθηκαν σε φορολογούμενους χωρίς να 

επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους χορηγήθηκαν ακόμα και τους τόκους των 

φόρων οι οποίοι καταβλήθηκαν καθυστερημένα.  

 Από τις ανωτέρω επισημάνσεις, προκύπτει ότι, για να μην υπάρχει 

φοροδιαφυγή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την φορολογητέα ύλη 

ολόκληρη, εθελοντικά αλλά και εμπρόθεσμα. 
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1.2.2.  Ιστορική αναδρομή της φοροδιαφυγής 

Η διαφθορά -έννοια στενά συνδεδεμένη με την παραοικονομία και τη 

φοροδιαφυγή- απασχολεί τους αρχαίους Έλληνες περισσότερο από 3.000 χρόνια, 

χωρίς, ωστόσο να καταφέρουν να την πατάξουν. 

Ίσως, διότι χρησιμοποιούν τα ίδια «όπλα». Για παράδειγμα, ο Επιθεωρητής 

Δημόσιας Διοίκησης που θεσμοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση, είχε απασχολήσει τον 

Αριστοτέλη. 

Παρ' όλα αυτά, η παραοικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται σήμερα στα 55 

δισ. ευρώ, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν στο 29% του ΑΕΠ. Ο τζίρος της ετήσιας μίζας 

ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών που δεν δηλώνεται από τις 

επιχειρήσεις σε περίπου 15 δισ. ευρώ το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν διεθνείς 

οργανισμοί, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.  

(http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_02/02/2007_180523 του 

Στεργίου Λ., 2007) 
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 Eνώ οι έφοροι της Σπάρτης αποτελούσαν μια σημαντική εξουσία ελέγχου της 

λειτουργίας του κράτους, που όμως χρηματιζόταν, ένα τέτοιο παρόμοιο πρότυπο 

σύστημα είχαν εισηγηθεί ο Kαλβίνος και ο Φίχτε. O θεσμός του Γενικού Eπιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος εισήχθη πρόσφατα και στη χώρα μας για τον καλύτερο 

έλεγχο της λειτουργίας του κράτους, είχαν εισηγηθεί πλήθος στοχαστών, όπως είναι ο 

Kαλβίνος και ο Φίχτε, με τη μορφή Aνωτάτου Συμβουλίου ή Aνωτάτου Δικαστηρίου. 

Aλλά, παρόμοιο πρότυπο σύστημα εφαρμοζόταν στην αρχαία Σπάρτη, με τη 

λειτουργία του θεσμού της Eφορίας ή των εφόρων. Ωστόσο, ο Aριστοτέλης 

("Πολιτικά» B΄, 1270b) δεν «βλέπει» ευνοϊκά τον θεσμό αυτόν, διότι, όπως 

επισημαίνει, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διαφθορά. 

 

1.2.3. Έκταση της φοροδιαφυγής  

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 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 
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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). 

 

1.2.4.  Μέθοδοι φοροδιαφυγής 

Το μέγεθος 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 διάρθρωση 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. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας σε σχέση με άλλες 

χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλό.  

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). 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής παρατηρείται σε όλους τους φόρους, ακόμα 

και σε αυτούς στους οποίους σύμφωνα με την θεωρία δεν θα έπρεπε. Στην Ελλάδα οι 

μέθοδοι φοροδιαφυγής είναι απλοί, αν και τελευταία αρχίζει η φοροδιαφυγή να 
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αποκτά πιο περίπλοκες μορφές. Παρακάτω εξετάζονται οι διάφορες μορφές 

φοροδιαφυγής ανά κατηγορία εισοδήματος. 

Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος είναι ο 

φόρος στον οποίο παρατηρούνται τα περισσότερα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Ο 

βασικότερος λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος, λόγω της 

φύσης του ως άμεσος φόρος, γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός από τους φορολογούμενους 

και επομένως προκαλεί την αντίδραση τους. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι το 

ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει διάφορες επαγγελματικές ομάδες με 

αποτέλεσμα όχι μόνο στην πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος αλλά και 

στην δημιουργία αισθήματος αδικίας στους υπόλοιπους. Τέλος η μη τιμαριθμοποίηση 

της φορολογικής κλίμακας σε συνδυασμό με τα μεγάλα ποσοστά πληθωρισμού 

ώθησε τους φορολογούμενους να βρουν άλλους τρόπους μείωσης των φορολογικών 

βαρών.  

 Ο φόρος εισοδήματος χωρίζεται σε φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων, όπως έχει ήδη επισημανθεί. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της κάθε 

κατηγορίας είναι διαφορετικοί και οι τρόποι φοροδιαφυγής. 

Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.  

1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Μία μέθοδος φοροδιαφυγής σε αυτό τον τύπο 

εισοδημάτων είναι η λήψη αμοιβής σε είδος η οποία δεν δηλώνεται πουθενά και 

για αυτό το λόγο είναι δύσκολος ο εντοπισμός της. Επίσης μια ιδιαίτερα 

διαδεδομένη μορφή φοροδιαφυγής είναι η δεύτερη ή παράλληλη εργασία η οποία 

δεν δηλώνεται. Τέλος είναι η απόκρυψη της εργασίας ώστε να μην χαθεί το 

επίδομα ανεργίας. 

2. Εισόδημα από ενοίκια. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό πραγματοποιείται με την 

απόκρυψη της ενοικίασης κάποιου ακινήτου ή δήλωση μικρότερου ποσού 

ενοικίου από το πραγματικό. Επίσης δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες ή και 

επαγγελματικοί χώροι δηλώνονται ως κενά ώστε να μην υποστούν την 

φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση ή ιδιοκατοίκηση. 

3. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό γίνεται 

με την πώληση αγροτικών προϊόντων χωρίς παραστατικά, διακίνηση με 

παραστατικά τα οποία αναγράφουν ποσότητες μικρότερες από τις πραγματικές, 

διακίνηση προϊόντων ως δήθεν κοινοτικά χωρίς καθόλου παραστατικά. Τέλος με 

την λήψη εικονικών τιμολογίων δαπανών ζητούν αυξημένη επιστροφή ΦΠΑ. 
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4. Εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Η συχνότερη μέθοδος 

φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής είναι η μη έκδοση δελτίου παροχής 

υπηρεσιών ή η έκδοση με ποσό υποπολλαπλάσιο του πραγματικού. 

5. Εισόδημα από ΟΕ, ΕΕ και μικρές επιχειρήσεις. Η περίπτωση αυτή μοιάζει στην 

μεθοδολογία με τις ΑΕ και για το λόγο αυτό θα αναλυθεί σε αυτό το τμήμα.  

Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.  

Οι συνηθισμένες μέθοδοι φοροδιαφυγής στην κατηγορία αυτή είναι: η 

υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και υποτιμολόγηση των εξαγωγών, η υποτίμηση της 

αξίας των απογραφέντων αγαθών της εταιρείας, η παραγωγή με τη μέθοδο του φασόν 

στον οποίο είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο όγκος της παραγωγής και το ύψος των 

πωλήσεων, η διόγκωση διαφημιστικών ή άλλων δαπανών. Μία μεγάλη κατηγορία 

είναι η φοροδιαφυγή μέσω των αναπτυξιακών νόμων κατά την οποία τα ποσά που 

λαμβάνονται χρησιμοποιούνται είτε για άλλους λόγους είτε χρησιμοποιούνται τα 

κίνητρα των αναπτυξιακών για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος χωρίς να 

γίνεται καμία επένδυση.  

Φοροδιαφυγή στον τομέα του αυτοκινήτου.  

Η κυριότερη μορφή φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής εστιάζεται στον 

τομέα επισκευών και συντηρήσεων των αυτοκινήτων με την μη έκδοση 

παραστατικών στοιχείων. Ένας νέος τρόπος φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό είναι η 

εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και μέσω εικονικών πωλήσεων με ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλες χώρες και 

τελικά τιμολόγηση με τον νόμο για το περιθώριο κέρδους αποφεύγοντας την 

καταβολή φόρων και τελών.  

Φοροδιαφυγή στον κατασκευαστικό τομέα.  

 Ο κατασκευαστικός τομέας είναι από τους κλάδους με την μεγαλύτερη 

δυνατότητα φοροδιαφυγής. Οι τεχνικές εταιρείες λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια για 

την διόγκωση των δαπανών τους, εμφανίζουν εικονικές ώρες εργασίες και εικονικές 

συνεργασίες. Μετακίνηση τιμολογίων υλικών και εργασίας από την μία οικοδομή 

στην άλλη προκειμένου να μην πληρωθεί ΦΠΑ. Οι μηχανικοί δηλώνουν κόστος 

εργασίας αυτό που προβλέπεται από το ελάχιστο κόστος οικοδομής ενώ η αμοιβή 

τους είναι πολλαπλάσια, επίσης δεν δηλώνουν εισοδήματα που προέρχονται από 

ακίνητα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια και τέλος δεν δηλώνουν την αμοιβή τους 

από παροχή υπηρεσίας προς τεχνικά γραφεία.  
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Φοροδιαφυγή στον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).  

 Ο ΦΠΑ θεωρείται από την φύση του ως ένας φόρος ο οποίος περιορίζει την 

φοροδιαφυγή διότι με στην σταδιακή χρεοπίστωση του στα διάφορα συναλλακτικά 

στάδια δημιουργεί, κατά μία έννοια, αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των αγοραστών 

και πωλητών και επομένως η φοροδιαφυγή μειώνεται. Την θεώρηση αυτή δεν την 

ασπάζονται όλοι οι ερευνητές τονίζοντας ότι αυτός ο φόρος αφήνει μεγάλα περιθώρια 

συνεννόησης μεταξύ των επιτηδευματιών και επομένως δεν μειώνει την 

φοροδιαφυγή, η διεθνής πρακτική εξάλλου επιβεβαιώνει ότι στις χώρες όπου έχει 

εφαρμοστεί δεν οδήγησε σε μείωση της φοροδιαφυγής. Οι συνηθέστερες μέθοδοι 

φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ αναφέρονται παρακάτω: 

• Δημιουργία ομάδας επιχειρήσεων που δρουν ως ομάδα ανταλλάσσοντας μεταξύ 

τους φορολογικά στοιχεία που αφορούν εικονικές ως προς το περιεχόμενο 

συναλλαγές. 

• Διακίνηση εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) με πλαστά 

παραστατικά ή εμφάνιση των συναλλαγών από τρίτες χώρες ως ενδοκοινοτικές. 

• Μετά την ελεύθερη από διατυπώσεις μετακίνηση των πολιτών της Ε.Ε. πολλά 

αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας μεταφέρονται μέσα σε προσωπικές 

αποσκευές και με αυτό τον τρόπο διατίθενται στην αγορά χωρίς καμία 

επιβάρυνση.  

• Εμφάνιση παραστατικών που έχουν εκδοθεί από ανύπαρκτες εταιρείες χωρών 

μελών της Ε.Ε. με σκοπό να καλυφθεί φοροδιαφυγή στην εσωτερική αγορά.  

• Σε περίπτωση όπου οι πελάτες των επιχειρήσεων έχουν καταστήματα σε νησιά 

όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής εμφανίζονται ότι οι πωλήσεις έχουν γίνει 

προς τα νησιά ενώ στην πραγματικότητα έχουν πραγματοποιηθεί αλλού.  

• Καταχώριση στα βιβλία των επιχειρήσεων πλαστών ή εικονικών τιμολογίων 

προμηθευτών. 

• Εγγραφές στα βιβλία των επιχειρήσεων εγγραφών χωρίς την ύπαρξη 

παραστατικών. 

• Εμφάνιση παραστατικών με εκδότες άτομα τα οποία έχουν αποβιώσει ή από 

επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αδράνεια ή έχουν προβεί σε παύση του 

επιτηδεύματος τους. 

• Ηθελημένη λανθασμένη καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. 

• Αναγραφή ΦΠΑ σε τιμολόγια αγοράς αγαθών τα οποία απαλλάσσονται του ΦΠΑ.  
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• Έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

• Συμψηφισμός του ΦΠΑ πράξεων που δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

• Συμψηφισμός ΦΠΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η επιστροφή του.  

• Πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς την έκδοση παραστατικών. 

• Αλλοίωση των αριθμητικών δεδομένων των δελτίων αποστολής. 

• Έκδοση παραστατικών με χαμηλότερο ποσό από το εισπραττόμενο. 

  

Φοροδιαφυγή στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.  

 Μετά την εισαγωγή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 

των ακινήτων έχει μειωθεί η δυνατότητα φοροδιαφυγής. Ωστόσο σε κάποιες περιοχές 

οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω σύστημα, και η εκτίμηση γίνεται βάσει 

συγκριτικών στοιχείων υπάρχουν μεγάλα περιθώρια φοροδιαφυγής λόγω 

προσδιορισμού χαμηλής αξίας. 

 

Φοροδιαφυγή στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.  

 Στον φόρο αυτό όταν κληρονομούνται ακίνητα ισχύουν τα ίδια με την 

μεταβίβαση ακινήτων όταν όμως πρόκειται για κινητά περιουσιακά στοιχεία ή 

χρήματα η φοροδιαφυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα γιατί τα περιουσιακά αυτά 

στοιχεία μεταβιβάζονται εύκολα χωρίς να απαιτείται πάντοτε η τήρηση κάποιων 

νομικών ή άλλων διαδικασιών.  

 

Φοροδιαφυγή στον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

 Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό είναι ίσως από τις πιο απλές και 

εκδηλώνεται με την μη υποβολή δήλωση ή δήλωσης με μειωμένη την αξία των 

ακινήτων.  

 

Φοροδιαφυγή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υγρών καυσίμων, οινοπνεύματος, 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

 Λόγω του μεγέθους της φορολογικής βάσης αλλά και των υψηλών 

φορολογικών συντελεστών η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό είναι εκτεταμένη. Οι 

κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής είναι η νόθευση και η λαθρεμπορία. Στα καύσιμα 

η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο. Εδώ έχουμε χρησιμοποίηση 

πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση, πετρέλαιο που προορίζεται για καράβια να 
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διατίθεται στην αγορά. Στο αλκοόλ η φοροδιαφυγή συντελείται με την παράνομη 

εισαγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών όπου εκτός από τον ειδικό φόρο δεν 

καταβάλλεται και ο φόρος πολυτελείας. Επίσης πολλές μικρές ποτοποιίες διακινούν 

τα προϊόντα τους χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, τέλος υπάρχουν πολλές παράνομες 

ποτοποιίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς καμία άδεια και διαθέτουν παράνομα τα 

προϊόντα τους στην αγορά. Στα καπνικά προϊόντα η φοροδιαφυγή συντελείται μέσω 

της λαθραίας εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων καπνού.  

Οι συνηθέστεροι 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. 

• 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 
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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). 

 

1.2.5. Αίτια της φοροδιαφυγής 

Στις αρχές του 2010 εκπονήθηκε μία έρευνα από Οικονομικό Επιμελητήριο 

της Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη φοροδιαφυγή.  Συγκεκριμένα, η έρευνα για τη 

μελέτη εκπονήθηκε σε δείγμα 747 ατόμων άνω των 18 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

από 20-30 Ιανουαρίου 2010. Στόχος της έρευνας ήταν η εύρεση των αιτίων της 

φοροδιαφυγής. Η αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε σε εντυπωσιακά 

συμπεράσματα.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 80,2%) 

εκτιμούν ότι οι φορολογούμενοι που φοροδιαφεύγουν το πραγματοποιούν, επειδή 

«υπάρχει μικρή πιθανότητα εντοπισμού τους» από τις φοροελεγκτικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επίσης το  17,9% των 

ερωτηθέντων είναι διατεθειμένο να πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των εισοδημάτων 

του, αν γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει 

ότι «αν θελήσει να αποκρύψει τα εισοδήματά του από την εφορία, μπορεί να το 

πραγματοποιήσει». Μάλιστα το 12,2% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι έχει 

επιχειρήσει να εξαπατήσει την εφορία αναφορικά με τα πραγματικά του εισοδήματα. 

Θετικό ήταν ότι οι  8 στους 10 συμμετέχοντες, θεωρούν ότι είναι ηθική τους 

υποχρέωση να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. 

Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις των νέων και του δυναμικού 

ηλικιακά τμήματος του ενεργού πληθυσμού οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είναι πρόθυμοι 

να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους. 
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Χαρακτηριστική ήταν η αιτιολόγηση της φοροδιαφυγής που πρόσφεραν οι 

ερωτηθέντες. Δήλωσε το 50%  ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί μια λογική αντίδραση σε 

ένα διεφθαρμένο κράτος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Εν όψει αυτού του προβλήματος στόχος του Υπουργείου 

Οικονομικών είναι να ενταχθούν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής όλες οι 

κοινωνικές ομάδες, στους φορείς των οποίων θα σταλεί πρόσκληση για συμμετοχή 

στην Εθνική Επιτροπή κατά της φοροδιαφυγής που θα συσταθεί. 

(www.voria.gr/details.php?id=12696) 

Σύμφωνα με υπολογισμούς των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα αγγίζει τα 30 δισ. ευρώ, δηλαδή περί το 15% του ΑΕΠ.  

Επιγραμματικά αναφέρονται οι λόγοι της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. 

η νοοτροπία των Ελλήνων 

 η έλλειψη ικανοποιητικού ελεγκτικού μηχανισμού και η 

αναποτελεσματικότητά του, που επιτρέπει ή τουλάχιστον αφήνει περιθώρια 

φοροδιαφυγής και φόρο αποφυγής.  

Η δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης 

Απόπειρες για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού έγιναν στο παρελθόν 

πολλές. Το 1985 εισήχθη στη φορολογία κεφαλαίου το αντικειμενικό σύστημα 

προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται από 

οποιαδήποτε αιτία. Το 2004 εισήχθη στη φορολογία εισοδήματος αντικειμενικό 

σύστημα για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο σήμερα ισχύει μόνο για τα 

αγροτικά εισοδήματα. Σήμερα η  κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πάταξη της 

διαφθοράς.  

Εξετάζοντας τις  προαναφερόμενες αιτίες που προκαλούν την φοροδιαφυγή 

μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου:  

1. Παιδεία 

Θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί εκ βάθρων από το Δημοτικό μέχρι το 

Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, 

επιχειρηματίας, υποχρεώσεις –απαιτήσεις της επιχείρησης και του επιχειρηματία 

δημοσιονομική πολιτική, επιχειρηματική ηθική έτσι ώστε να αποκτήσει η νέα γενιά 

αυξημένη φορολογική συνείδηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
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2. Ενεργοί πολίτες.  

Θα πρέπει να γίνουμε όλοι ενεργοί πολίτες αλλά ταυτόχρονα να αλλάξει και η 

νομοθεσία της χώρας καθώς και η δημόσια διοίκηση. 

3. Απλοποίηση νομοθεσίας και ταυτόχρονα ενίσχυση του πληροφοριακό 

συστήματος ΤΑΧΙS για συνεχείς ελέγχους και διασταυρώσεις  

4. Ενίσχυση της διαφάνειας  

Ορθή διαχείριση φόρων και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική στην μείωση 

των κρατικών δαπανών, ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους 

και μείωση αν όχι εξάλειψη της φοροδιαφυγής.  

 

1.2.6. Παράγοντες φοροδιαφυγής 

 Τόσο το μέγεθος της φοροδιαφυγής όσο και η έκταση της διαφέρει από χώρα 

σε χώρα, από κλάδο σε κλάδο, οι κυριότεροι παράγοντες φοροδιαφυγής όμως είναι οι 

παρακάτω:  

1. Το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού. Έχει διαπιστωθεί ότι όσο 

χαμηλότερο είναι το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού τόσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

φορολογούμενοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι φόροι 

χρησιμοποιούντα για την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες 

καλύπτουν συλλογικές ανάγκες. 

2. Ο τρόπος κατανομής του φορολογικού βάρους. Τα επίπεδα φοροδιαφυγής 

μεγαλώνουν όταν η κατανομή των φορολογικών βαρών δεν συνάδει με το κοινό 

αίσθημα για φορολογική δικαιοσύνη. 

3. Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 

φορολογικής επιβάρυνσης τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή. Αυτό 

συμβαίνει διότι με μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις μειώνεται πολύ το 

διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων. Επίσης όσο πιο μεγάλη είναι η 

φορολογική επιβάρυνση τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για φοροδιαφυγή. 

4. Ο τρόπος δαπάνης των εσόδων. Όσο περισσότερο συνετή, ορθολογική, χρηστή 

και διάφανη είναι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος τόσο μικρότερη είναι η 

τάση των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή. 

5. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Όλοι οι φόροι δεν παρουσιάζουν τις 

ίδιες δυνατότητες για φοροδιαφυγή άρα η διάρθρωση του φορολογικού 
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συστήματος είναι σημαντική όπως επίσης σημαντική είναι η συνοχή του 

συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται οι φόροι. 

6. Η οργάνωση και το επίπεδο των φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η σωστή οργάνωση 

των φοροτεχνικών υπηρεσιών, η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων 

περιορίζουν τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και διευκολύνουν τον εντοπισμό των 

φοροφυγάδων. Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και ηθικής των ελεγκτικών 

μηχανισμών συμβάλλει αποφασιστικά επίσης στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

7. Ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς. Αν η αγορά αποτελείται από πολλές και μικρές 

σε μέγεθος επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος φοροδιαφυγής. Αντίθετα οι 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ένα σύστημα καταγραφής των πράξεων τους πράγμα 

που διευκολύνει τον έλεγχο. 

8. Ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Σε καλά οργανωμένες οικονομίες οι 

συναλλαγές μεταξύ των φορολογούμενων καταγράφονται εύκολα και αξιόπιστα 

με αποτέλεσμα την διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.  

9. Η διάρθρωση του Εθνικού εισοδήματος της χώρας. Αυτό ισχύει κυρίως για το 

φόρο εισοδήματος διότι υπάρχον φόροι όπου η φοροδιαφυγή είναι δύσκολη ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις η παρεμπόδιση της είναι δύσκολη.  

10. Το επίπεδο προσωπικής ηθικής και η πιθανότητα εντοπισμού από τις φορολογικές 

αρχές. 

11. Η καλή γνώση του φορολογικού συστήματος. 

 

1.2.7. Συνέπειες της φοροδιαφυγής  

 Η φοροδιαφυγή έχει πολλές δυσμενείς συνέπειες οι κυριότερες από τις οποίες 

είναι:  

1. Προκαλεί ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών γιατί δεν είναι διατεθειμένοι 

όλοι οι φορολογούμενοι να παραβούν τον νόμο και δεν έχουν όλοι οι 

φορολογούμενοι τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες να προβούν σε φοροδιαφυγή. 

Επομένως άτομα με την ίδια φοροδοτική ικανότητα έχουν διαφορετική 

φορολογική επιβάρυνση. 

2. Μέσω της φοροδιαφυγής μειώνονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους με 

αποτέλεσμα να έχει περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των δαπανών 

του. Η πρακτική αυτή οδηγεί τον προϋπολογισμό του κράτους σε χρόνιο 

έλλειμμα, αύξηση του δημόσιου δανεισμού και αποσταθεροποίηση του Εθνικού 

εισοδήματος. 
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3. Μειώνει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων για την επίτευξη των 

στόχων της οικονομικής πολιτικής. 

4. Διαταράσσει τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Διότι οι 

εταιρείες που φοροδιαφεύγουν έχουν μικρότερο κόστος και επομένως βρίσκονται 

σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι εκείνων που δεν φοροδιαφεύγουν. 

5. Η φοροδιαφυγή είναι ευκολότερη στους άμεσους φόρους (π.χ. μη δήλωση 

φορολογητέου εισοδήματος) το κράτος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους έμμεσους 

φόρους. Η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των μεσαίων και 

χαμηλών εισοδημάτων.  

6. Επηρεάζεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς 

με τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του φαινόμενου της 

φοροδιαφυγής.  

 Εκτός όμως από τις δυσμενείς επιπτώσεις της φοροδιαφυγής υπάρχουν 

συγγραφείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φοροδιαφυγή έχει και ορισμένες θετικές 

επιπτώσεις στην οικονομία των χωρών, για παράδειγμα υποστηρίζεται ότι η 

φοροδιαφυγή αυξάνει την δυνατότητα αποταμίευσης των ατόμων και των 

επιχειρήσεων με συνέπεια την επιτάχυνση της οικονομικής αναπτύξεως, επίσης η 

φοροδιαφυγή αποτρέπει την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση. Πιο ακραίες 

απόψεις υποστηρίζουν ότι η φοροδιαφυγή έχει θετική επίδραση ακόμα και στον 

κρατικό προϋπολογισμό.  

 

1.2.8.  Οι επιδράσεις της φοροδιαφυγής στον πληθωρισμό και την ανεργία 

Δύο βασικές επιδράσεις της φοροδιαφυγής στην Οικονομική ζωή μίας χώρας 

είναι ότι:  

1. Παραβιάζεται η βασική αρχή της Δίκαιης κατανομής των φορολογικών 

βαρών με ότι αυτό συνεπάγεται και, 

2. Το Κράτος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ταμιακές δυσχέρειες. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει είτε σε αύξηση των φόρων (πχ έκτακτα κλεισίματα 5ετίας κλπ) είτε με 

κρατικό δανεισμό είτε με μείωση των Κρατικών δαπανών (μικρότερες αυξήσεις σε 

μισθούς, μείωση δαπανών για παιδεία κλπ). 

Αναμφισβήτητα η φοροδιαφυγή όπως αναφέραμε αφού δημιουργεί μαύρο 

χρήμα επηρεάζει και τα λοιπά οικονομικά μεγέθη δημιουργεί πληθωρισμό και 

επηρεάζει αρνητικά την ανεργία. Δημιουργεί πρόβλημα στο Ασφαλιστικό μας 
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σύστημα αφού έχουμε μαύρη εργασία άρα έχουμε εισφοροδιαφυγή και συνεπώς 

μείωση της καθαρής θέσης των ασφαλιστικών ταμείων.  

 

1.2.9. Οι ωφελούμενοι από την φοροδιαφυγή 

 «Αν οι φτωχοί είχαν περισσότερες ευκαιρίες φοροδιαφυγής από ό,τι οι 

πλούσιοι, ή ήταν ικανότεροι σε αυτήν, τότε ο προοδευτικός πολιτικός [the egalitarian 

policy maker] θα είχε έναν καλό λόγο να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή με χαμόγελο 

επιείκειας: μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον». Τάδε έφη Frank Cowell, καθηγητής 

Δημόσιας Οικονομικής στη London School of Economics. 

Πράγματι, γνωρίζουμε τις αρνητικές παρενέργειες της φοροδιαφυγής: στερεί 

πολύτιμα έσοδα από το κράτος, διατηρεί τεχνητά στη ζωή μη βιώσιμες επιχειρήσεις, 

στρεβλώνει την αγορά εργασίας ωθώντας προς δραστηριότητες με μεγαλύτερες 

δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων, εισάγει «οριζόντιες» ανισότητες 

διαφοροποιώντας το καθαρό εισόδημα φορολογουμένων με το ίδιο προ φόρου 

εισόδημα. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το οικονομικό έτος 2005 (τα  

στοιχεία της οποία παραχωρήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων) εξετάστηκαν δεδομένα από 27.414 φορολογικές δηλώσεις (41.283 

φορολογούμενοι συν 12.203 παιδιά και άλλα «εξαρτημένα μέλη») σε ανώνυμη 

μορφή, αφού πρώτα αφαιρέθηκε οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των φορολογουμένων. 

Η εκτίμηση του μεγέθους και της κατανομής της φοροδιαφυγής προϋποθέτει 

γνώση του δηλωθέντος στην Εφορία εισοδήματος αλλά και του πραγματικού 

εισοδήματος των φορολογουμένων, συμπεριλαμβανουμένου και του τμήματος που 

αποκρύπτεται. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι το δείγμα ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό 

ώστε να επιτρέπει την εκτίμηση του δηλωθέντος εισοδήματος με ικανοποιητική 

ακρίβεια.  

Στην έρευνα συγκρίθηκε το επιλεγμένο δείγμα των φορολογικών δηλώσεων 

του 2005 με δεδομένα για 17.386 άτομα σε 6.555 νοικοκυριά από την τελευταία ΕΟΠ 

του 2004/5, η οποία καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο απόκτησης των εισοδημάτων. 

Συγκεκριμένα, χωρίστηκε ο πληθυσμός σε 16 σχετικά ομοιογενείς κατηγορίες, 

ανάλογα με την κύρια πηγή εισοδήματος και τη γεωγραφική περιφέρεια. Στη 

συνέχεια, συγκρίθηκε το εισόδημα της κάθε κατηγορίας όπως αναφέρεται σε κάθε 

μια από τις δύο βάσεις δεδομένων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ο λόγος των δύο μεγεθών 
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για να χωριστούν τα εισοδήματα που αναφέρονται στην ΕΟΠ στο τμήμα που 

δηλώνεται στην Εφορία και στο τμήμα που αποκρύπτεται. Με άλλα λόγια, δίπλα στην 

ήδη διαθέσιμη κατανομή του (υποτιθέμενου) «πραγματικού» εισοδήματος 

κατασκευάστηκε μια «συνθετική» κατανομή εισοδήματος: η κατανομή του 

δηλωθέντος εισοδήματος. 

Τα αποτελέσματα, παρότι αναμενόμενα, ήταν μάλλον εντυπωσιακά. 

Πραγματικά και δηλωθέντα εισοδήματα ταυτίζονται κατά 100% στην περίπτωση των 

συντάξεων και κατά 99,5% σε εκείνη των μισθών. Αντίθετα, το ποσοστό των 

αγροτικών εισοδημάτων που δηλώνεται στην Εφορία μετά βίας φτάνει το 47%, ενώ 

εκείνο των εισοδημάτων από ελεύθερο επάγγελμα δεν υπερβαίνει το 76%. Όσον 

αφορά τη γεωγραφική περιφέρεια, το δηλωθέν εισόδημα υπολογίστηκε σε 94% του 

συνολικού στην Αττική, και από 84% έως 88% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, ο 

συνολικός λόγος δηλωθέντος και πραγματικού εισοδήματος εκτιμήθηκε σε 90,1%. 

Με βάση τα παραπάνω, και χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι μαζί με το εισόδημα 

αυξάνεται και το κίνητρο για φοροδιαφυγή, προέκυψε μια συνθετική κατανομή 

δηλωθέντος εισοδήματος που υπολείπεται της κατανομής του πραγματικού 

εισοδήματος κυρίως στα άκρα, και μάλιστα περισσότερο στην κορυφή παρά στη 

βάση. Το ποσοστό απόκρυψης εισοδήματος ήταν 15% στο πλουσιότερο 10% του 

πληθυσμού (και έφτανε το 24% στο πλουσιότερο 1%). Αμέσως μετά, το φτωχότερο 

30% του πληθυσμού απέκρυπτε το 10-11% του εισοδήματός του. Τα δεκατημόρια 4 

και 5 απέκρυπταν το 5-6%, και τα δεκατημόρια 6 έως 9 το 7-8% του εισοδήματος. 

Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα φόρων-παροχών Euromod η απόκρυψη του 

εισοδήματος «ερμηνεύτηκε» σε χρηματικό όφελος μείωσης φόρου. Λόγω της 

συγκεκριμένης κατανομής του δηλωθέντος εισοδήματος, σε συνάρτηση με την άνοδο 

των φορολογικών συντελεστών καθώς αυξάνεται το εισόδημα, η απόκρυψη του κατά 

μέσο όρο 10% του εισοδήματος προκαλεί απώλεια ίση με το 35% των σημερινών 

εσόδων από το φόρο εισοδήματος. Τέλος, όσον αφορά τις διανεμητικές επιδράσεις 

της φοροδιαφυγής, εξ αιτίας της η κατανομή εισοδήματος γίνεται ανισότερη (κατά 3-

9%), η φτώχεια υψηλότερη (κατά 1-2%), και η προοδευτικότητα του φορολογικού 

συστήματος ασθενέστερη (κατά 10-24%, ανάλογα με τον δείκτη που 

χρησιμοποιείται). 

Είναι εμφανές ότι ο προοδευτικός πολιτικός δεν έχει κανένα λόγο να 

αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή με χαμόγελο επιείκειας. Αντίθετα, έχει κάθε λόγο να 
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εργαστεί μεθοδικά για την καταπολέμηση αυτού του ευρύτατα διαδεδομένου αλλά 

βαθύτατα αντικοινωνικού χόμπυ.( http://anamorfosis.net/blog/?p=869) 

Συμπληρωματικά αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία είναι 

δημοσιευμένη στο internet. 

(Έρευνα Μαΐου – Ιουνίου 2007) 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Μ.Ο 

Ε. ΕΝΩΣΗΣ 
ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ       

4% 1% 4% 6% 18% 13% 10% 5% 
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ       

14% 1% 11% 24% 24% 18% 18% 9% 
Από πού αγόρασαν Στη 

μαύρη 
αγορά την υπηρεσία    

Το26% 
εταιρ.53% αλλού 

       

Γνώση Της Μαύρης Αγοράς Εργασίας     
47% 35% 39% 65% 65% 56% 66%  

Φόβος για ποινές      
48%δεν 

φοβούνται 
  78%  78% 

φοβούνται 
 18%οχι 

68%ναι 
ποσοστό ανακάλυψης από εφορία     
60%οχι 
37%ναι 

      55 
33 

36 
λαθρομετανάστες 

22 ανέργους 
19 ανεξάρτητους 

       

30% χαμ. μισθούς 
23% έλλειψη 

ελέγχου 
41% ευτυχές 

γεγονός 

       

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που 

πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Mαΐου-Iουνίου 2007, μόνο το 4% των Ελλήνων και των 

Ιταλών, το 1% των Κυπρίων και το 6% των Ισπανών δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 12 μηνών έχουν ασκήσει εργασία «στη μαύρη», χωρίς δηλαδή να τη 

δηλώσουν στην εφορία. Τα ποσοστά αυτά «εκθέτουν» τους Bορειοευρωπαίους, οι 

οποίοι εμφανίζονται ως οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες στην Ε.Ε., δεδομένου ότι το 

18% των Δανών, το 13% των Ολλανδών και το 10% των Σουηδών αναγνωρίζουν σε 

μία κρίση ειλικρίνειας ότι έχουν δουλέψει «στη μαύρη» το τελευταίο 12μηνο. Ο 

μέσος κοινοτικός όρος είναι 5%. 

Από την άλλη πλευρά, το 14% των Ελλήνων και το 11% των Ιταλών 

δηλώνουν ότι έχουν αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία «στη μαύρη» κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου 12μηνου. Οι Κύπριοι (1%) επιμένουν ότι είναι αδιάφθοροι.. 

Τα ποσοστά των βορείων είναι πάντα υψηλότερα (24% για τους Δανούς και 
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Ολλανδούς, 18% για τους Σουηδούς), ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 27 δεν 

υπερβαίνει το 9%.  

Από τους Έλληνες που αγόρασαν στη μαύρη αγορά το 26% δήλωσε ότι ήταν 

από εταιρίες ή επιχειρήσεις και το 53% από άλλα πρόσωπα ή νοικοκυριά. 

  Επίσης, ενδεικτικό των αντιφατικών απαντήσεων είναι το μεγάλο ποσοστό 

των Ελλήνων (47%), των Ιταλών (39%) και των Κυπρίων (35%) που δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που εργάζεται στη μαύρη αγορά εργασίας. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τους βόρειους είναι 65% (Δανία), 56% (Σουηδία) και 66% 

(Ολλανδία).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 48% των Ελλήνων (υψηλότερο ποσοστό στην 

Ε.Ε.) δηλώνει ότι αυτό που αναμένουν ως ποινή από την εφορία σε περίπτωση 

απόκρυψης εισοδημάτων από τη δήλωση ή καταβολής εισφορών στον οργανισμό 

κοινωνικής ασφάλισης είναι απλώς η καταβολή του αποκρυφθέντος ποσού, χωρίς 

επιβολή προστίμου (Ε.Ε.: 18%). 

Αντίθετα, οι περισσότεροι πολίτες των άλλων κοινοτικών χωρών, με πρώτους 

τους Βέλγους και τους Ολλανδούς (78%), φοβούνται την επιβολή προστίμου (Ε.Ε.: 

60%). Το 60% των Ελλήνων εκτιμά ότι ο εργαζόμενος που δεν δηλώνει όλα τα 

εισοδήματά του διατρέχει μικρό κίνδυνο να ανακαλυφθεί από την εφορία, έναντι 37% 

που πιστεύει το αντίθετο (Ε.Ε.: 55% και 33% αντίστοιχα). 

Μόνο το 3% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι ο εργοδότης του τον έχει 

πληρώσει για την εργασία του, ιδίως για υπερωρίες, κάτω από το τραπέζι (Ε.Ε.: 5%). 

Στην πρώτη τριάδα βρίσκονται η Ρουμανία (23%), η Λετονία (17%) και η Βουλγαρία 

(14%).  

Το 36% των Ελλήνων βλέπει πίσω από την αδήλωτη εργασία τούς 

λαθρομετανάστες, το 22% τους ανέργους και το 19% τους ανεξάρτητους 

επαγγελματίες.  

Το 30% θεωρεί ότι οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς και το 23% στην 

έλλειψη ελέγχων. Πάντως, το 41% εκτιμά ότι είναι ευτυχές γεγονός να εισπράττει ένα 

μέρος του μισθού του χωρίς να είναι υποχρεωμένο να το δηλώσει στην εφορία. 

Ο αρμόδιος για την απασχόληση επίτροπος Βλαντιμίρ Σπίντλα δήλωσε ότι η 

παραεργασία πλήττει τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, εμποδίζει την 

εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών πολιτικών και μπορεί να καταλήξει σε 

κοινωνικό ντάμπινγκ. Και πρότεινε μία σειρά μέτρων (μείωση της φορολογίας στην 

εργασία και των διοικητικών επιβαρύνσεων, ανταλλαγή καλών πρακτικών κ.λπ.), 
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χωρίς να ξεχάσει τη Flexicurity (ευελιξία στην πρόσληψη και την απόλυση των 

εργαζομένων), η οποία θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στη Σύνοδο Kορυφής 

του Δεκεμβρίου (http://news.pathfinder.gr/culture/cinema/437544.html). 

 

1.2.10.  Εκτίμηση της φοροδιαφυγής των νομικών προσώπων 

Η πιο πρόσφατη μελέτη του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

εκπονήθηκε από το Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος, 2002) και διαφέρει ως προς τις 

προηγούμενες έρευνες σε δύο βασικά σημεία. Είναι η πρώτη έρευνα που εκπονήθηκε 

με σκοπό την εκτίμηση της φοροδιαφυγής των νομικών προσώπων και επίσης είναι η 

πρώτη που βασίστηκε σε αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων. Ο συγγραφέας 

επιχειρεί να προσδιορίσει την έκταση της φοροδιαφυγής των ανωνύμων εταιριών που 

εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία του 1990 για τα έτη που 

προηγήθηκαν της εισαγωγής τους, βασιζόμενος στα στοιχεία των φορολογικών 

ελέγχων όπως δημοσιεύτηκαν στα ενημερωτικά δελτία των εταιριών.  

Αρχικά εκτιμάται το μέγεθος της φορολογικής συμμόρφωσης σε σχετικούς 

όρους, οριζόμενο ως το ποσό του φόρου που οι επιχειρήσεις εκουσίως κατέβαλλαν 

προς το ποσό του φόρου που, σύμφωνα με το φορολογικό έλεγχο, έπρεπε να είχε 

δηλωθεί.  

 

1.2.11. 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 χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, δικαστικών 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. 
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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). 

 Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενής με την έννοια της φοροδιαφυγής, 

έτσι η φοροαποφυγή είναι η πλήρης ή μερική αποφυγή του φόρου. Επομένως οι 

συνέπειες των δύο πράξεων (φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή) δεν διαφέρουν 

καθόλου μεταξύ τους. Διαφέρουν όμως σημαντικά από πολιτική και ηθική άποψη, 

γιατί στην φοροδιαφυγή υπάρχει καταστρατήγηση τόσο του πνεύματος όσο και του 

γράμματος του νόμου ενώ στην φοροαποφυγή υπάρχει καταστρατήγηση μόνο του 

πνεύματος του νόμου. Δηλαδή με την φοροαποφυγή οι φορολογούμενοι αποφεύγουν 

την καταβολή του νόμου με τρόπο ο οποίος δεν επιφέρει κυρώσεις για τους ίδιους. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται αντί του όρου «φοροαποφυγή» ο όρος «νόμιμη 

φοροδιαφυγή».  

 Στην έννοια της φοροαποφυγής πρέπει να περιληφθούν οι ενέργειες εκείνες 

που έχουν σαν στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο από αυτό 

που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νομοθέτης. Επίσης στην φοροαποφυγή πρέπει να 

υπάρχει από τον φορολογούμενο η πρόθεση να φοροδιαφύγει. Κατά συνέπεια για να 

θεωρηθεί μία πράξη ως πράξη φοροαποφυγής πρέπει να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά: 

1. Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας. 

2. Η φοροαποφυγή στηρίζεται στις αδυναμίες της φορολογικής νομοθεσίας ή τις 

δυνατότητες που παρέχει οι οποίες όμως δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη. 

3. Υπάρχει πάντα το στοιχείο της μυστικότητας.  

 

1.2.12. 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 
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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). 

Και με την έννοια αυτή ισχύει ότι ισχύει και για τις έννοιες της φοροαποφυγής 

και φοροδιαφυγής, δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να εξευρεθεί ένας κοινός 

ορισμός εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών σε κάθε οικονομία, σε κάθε χώρα, σε 

κάθε θεωρητική προσέγγιση κλπ. Για τους λόγους αυτούς το φαινόμενο της 

παραοικονομίας έχει αναφερθεί σαν άτυπη οικονομία, ανεπίσημη, κρυφή, μαύρη, μη 

καταγεγραμμένη, σκιώδης, υπόγεια, γκρίζα, παράλληλη, δυαδική, μη παρατηρήσιμη 

και άλλους πολλούς ορισμούς.  

 Κατά τον Feige στην έννοια της παραοικονομίας περιλαμβάνονται «εκείνες οι 

οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες δεν δηλώνονται ή δε μετριούνται από τις 

υφιστάμενες τεχνικές μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας της οικονομίας». 

Μια άλλη διατύπωση είναι αυτή του Scheinder σύμφωνα με την οποία την 

παραοικονομία απαρτίζουν «όλες οι δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας και οι οποίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο 

εθνικό εισόδημα αλλά δεν καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέτρησης». 

Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς η παραοικονομία πρέπει να παράγει προστιθέμενη 

αξία και περιλαμβάνει όχι μόνο τις δραστηριότητες που έχουν αποκρύψει οι 

παραγωγικές μονάδες αλλά και αυτές που δεν έχουν καταγραφεί λόγω αδυναμίας των 

αρμόδιων υπηρεσιών.  

 Μία άλλη προσέγγιση, σύμφωνα με τον Tanzi, παραοικονομία είναι το ΑΕΠ 

το οποίο επειδή δεν δηλώνεται καθόλου ή δηλώνεται μερικώς, δεν μετριέται από τις 

επίσημες στατιστικές».  
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 Ένας γενικός ορισμός ορίζει την παραοικονομία ως το ποσοστό της 

οικονομικής δραστηριότητας το οποίο θα έπρεπε αλλά για διάφορους λόγους δεν 

καταγράφεται (Καλυβιανάκης,1993). 

 Το μέγεθος της παραοικονομίας ενός κράτους συνδέεται στενά με το ύψος της 

φοροδιαφυγής καθώς ένας από τους σημαντικότερους λόγους ύπαρξης της 

παραοικονομίας είναι η αποφυγή πληρωμής φόρων. Επιπλέον, ακόμα και όταν η 

δραστηριοποίηση στο χώρο της παραοικονομίας οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. 

αποφυγή κρατικών περιορισμών και ρυθμίσεων) οδηγεί σχεδόν αυτόματα σε 

φοροδιαφυγή ώστε να μην αποκαλυφθούν οι κρυφές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα δύο 

μεγέθη δεν είναι ταυτόσημα καθώς εκτός από το μέγεθος της φοροδιαφυγής που 

συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει και ένα τμήμα που 

δεν συνδέεται.  

 

1.2.12.1. Αρνητικές συνέπειες παραοικονομίας  

 Η παραοικονομία έχει πολλές αρνητικές συνέπειες οι οποίες και 

κατηγοριοποιούνται παρακάτω: 

1. Μείωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών στοιχείων. Είναι πασιφανές 

ότι όσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της παραοικονομίας, τόσο πιο 

αναξιόπιστα γίνονται τα επίσημα στοιχεία για το ύψος των οικονομικών μεγεθών. 

2. Μείωση αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό 

συμβαίνει διότι η παραοικονομία επηρεάζει τα έσοδα των κρατών και επομένως 

την ικανότητα τους να προβούν σε δημόσιες δαπάνες. 

3. Μείωση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής. Αυτό συμβαίνει 

διότι επειδή στην παραοικονομία όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με 

μετρητά επηρεάζεται η διάθεση χρήματος και η πολιτική των επιτοκίων. Βέβαια 

πλέον αυτή η δυνατότητα βρίσκεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Διαστρέβλωση της πολιτικής διανομής του εισοδήματος. Όταν υπάρχει 

παραοικονομία τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την κατανομή του 

εισοδήματος απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.  

5. Υπερεκτίμηση της ανεργίας. Το γεγονός αυτό συμβαίνει διότι ένα μεγάλο 

ποσοστό εργαζομένων στην μαύρη οικονομία επισήμως παρουσιάζεται άνεργο. 

6. Διαστρέβλωση κλαδικών πολιτικών. Λόγω της μη γνώσης για τα εισοδήματα των 

διαφόρων κλάδων και το πώς αυτά κατανέμονται εντός του κλάδου επηρεάζεται η 

εκτίμηση για τον όγκο και την διάρθρωση του κλάδου. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 

και το IFC (International Finance Corporation), ότι στα 400 εκατ. ευρώ υπολογίζεται 

η «βιομηχανία της... μίζας» στην Ελλάδα και το σύνολο της φοροδιαφυγής 

(παραοικονομία) υπολογίζεται σε 52 δισ. ευρώ! Επίσης, άλλα 15 δισ. ευρώ αφορούν 

τζίρο ελληνικών επιχειρήσεων που δεν δηλώνονται και συνεπώς φοροδιαφεύγουν. 

Και αυτό διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν μόνο το 89% των εσόδων τους. 

(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100010_30/11/2006_207075 

 

1.2.12.2. Θετικές συνέπειες της παραοικονομίας 

Πέρα όμως από τις αρνητικές συνέπειες η παραοικονομία έχει και θετικές 

συνέπειες στην οικονομία οι οποίες και απαριθμούνται παρακάτω: 

1.  Η παραοικονομία δημιουργεί πρόσθετη ευημερία. Λόγω της παραοικονομίας τα 

πραγματικά μεγέθη είναι μεγαλύτερα από τα επίσημα. 

2. Μείωση της ανεργίας. Η παραοικονομία απορροφά ένα ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού το οποίο διαφορετικά θα ήταν άνεργο.  

3. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των παραοικονομούντων 

επιχειρήσεων. Μέσω της παραοικονομίας οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν 

το κόστος τους και επομένως «βγαίνουν» ανταγωνιστικότερα τόσο στην εγχώρια 

όσο και στην διεθνή αγορά. 

4. Αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η παραοικονομία συνήθως 

συντελείται από μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπτύξουν αυτού 

του είδους τις δραστηριότητες στα κέντρα. 

5. Μείωση του κρατικού παρεμβατισμού. Έχει ειπωθεί ότι μέσω της 

παραοικονομίας μειώνεται η διαταραχή που προκαλεί η επέκταση του δημόσιου 

τομέα. 

 

1.2.12.3. Παράγοντες επηρεασμού παραοικονομίας 

Η παραοικονομία αποτελεί κατά βάση οικονομική δραστηριότητα επομένως 

επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες με την οικονομία. Υπάρχουν όμως και μια 

σειρά από μη οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο της 

παραοικονομίας. Οι σημαντικότεροι παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές εξηγούν την ύπαρξη και ανάπτυξη της 

παραοικονομίας (Spicer M.W. and Becker A.). 
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2. Ο βαθμός αποδοχής της κρατικής εξουσίας. Αν τα άτομα θεωρούν ότι η κρατική 

εξουσία επιδιώκει χωρίς λόγο να μειώσει τους καρπούς των κόπων του τότε είναι 

πολύ πιθανό να οδηγηθεί στην παραοικονομία (Gilligan G. and Richardson G., 

2003). 

3. Το επίπεδο ανεργίας. Θεωρείται ότι επηρεάζει την αναζήτηση εργασίας στην 

ανεπίσημη αγορά εργασίας. 

4. Θεσμικοί περιορισμοί ή έλεγχοι. Οι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται στις 

οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. απαγόρευση χαρτοπαιξίας, τοκογλυφίας κλπ) 

μπορούν να ωθήσουν τα άτομα στην παραοικονομία.  

5. Το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

θεωρούνται μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να ωθούν 

κάποιους στην παραοικονομία. 

6. Οι δυνατότητα του κράτους για τον εντοπισμό και περιορισμό της 

παραοικονομίας. Ο παράγοντας αυτός έχει να κάνει με την δυσκολία εντοπισμού 

των παραοικονομούντων. Όσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία αυτή τόσο τα άτομα 

μπορούν να οδηγηθούν στην παραοικονομία. 

7. Το επίπεδο ανάπτυξης. Ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας θεωρείται ότι έχει 

θετική σχέση με την παραοικονομία. 

8. Διαρθρωτικοί παράγοντες. Ανάλογα με την διάρθρωση του κλάδου εμφανίζονται 

μεγαλύτερες ή μικρότερες τάσεις προς την παραοικονομία. Επιχειρήσεις 

εντάσεως εργασίας (αλλοδαποί εργάτες κλπ) θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα φοροδιαφυγής. 

Προσδιοριστικός παράγοντας της παραοικονομίας θεωρείται και το επίπεδο 

της οικονομικής ανάπτυξης καθώς όταν το πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλή 

εισόδημα είναι χαμηλό, τα άτομα έχουν ισχυρότερα κίνητρα να αναζητήσουν τρόπους 

απόκτησης πρόσθετου εισοδήματος (Frey and Weck-Hanneman, 1984). Επίσης είναι 

περισσότερο διατεθειμένα να εργαστούν αποκλειστικά στην ανεπίσημη οικονομία 

ώστε να επωφεληθούν είτε μισθολογικά (κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη), λόγω 

της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, είτε από κοινωνικές παροχές 

όπως το επίδομα ανεργίας. Η χρησιμοποίηση ανασφάλιστης εργασίας αποτελεί συχνά 

επιδίωξη και των επιχειρήσεων καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν μείωση του 

κόστους παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.  
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1.2.13. Σχέση φοροδιαφυγής και παραοικονομίας 

 Οι έννοιες της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι έννοιες 

περίπλοκες και συνεχώς μεταβαλλόμενες. Πολλοί έχουν την τάση να συγχέουν τις 

δύο έννοιες πράγμα το οποίο δεν είναι ορθό καθώς μπορούμε να έχουμε το ένα χωρίς 

το άλλο. Πρέπει να διαχωριστούν λοιπόν αυτές οι έννοιες διότι σε διαφορετική 

περίπτωση τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους δεν θα είναι 

αποτελεσματικά. 

 Αρχικά η φοροδιαφυγή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, πρώτον η φοροδιαφυγή 

που έχει να κάνει με την τρέχουσα συνολική οικονομική δραστηριότητα και δεύτερον 

η φοροδιαφυγή η οποία έχει να κάνει με την μη τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα, 

διαγραμματικά: 

 
  

ΠΗΓΗ: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας (Danopoulos G.P. and Znidaric B.) 

 

Για τα παραπάνω ισχύουν τα εξής: τόσο η τρέχουσα όσο και η μη τρέχουσα 

φοροδιαφυγή είναι υποσύνολα της συνολικής φοροδιαφυγής το άθροισμα των οποίων 

μας δίνει την συνολική φοροδιαφυγή. Αφού λοιπόν η φοροδιαφυγή σχετίζεται με την 

τρέχουσα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής του τρέχοντος έτους κλπ) και με την μη 

τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα (φορολογία μεταβιβάσεων κληρονομιών κλπ) 

και η παραοικονομία μόνο με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα οι δύο αυτές 

έννοιες δεν ταυτίζονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 

ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

2.1. Εισαγωγή 

  Το φαινόμενο της χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

παρατηρείται σε όλους τους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή 

και το εμπόριο αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, μέχρι το χώρο των κατασκευών και 

των ελευθέρων επαγγελματιών. 

  Το μέγεθος της φοροδιαφυγής από την χρήση εικονικών και πλαστών 

φορολογικών στοιχείων, καθώς και η διαφοροποίηση των μεθόδων έκδοσης και 

χρήσης τέτοιων φορολογικών στοιχείων καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός κειμένου 

οδηγιών ελέγχου που θα αξιοποιήσει την μέχρι σήμερα ελεγκτική εμπειρία και τα 

αποτελέσματα των ελέγχων στην κατεύθυνση ενιαίας δράσης των ελεγκτικών 

υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. 

  Ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων 

είναι η αποφυγή καταβολής τόσο έμμεσων όσο και άμεσων φόρων και σε ελάχιστες 

περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών - φορολογικών ατασθαλιών που πάντα 

προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων να 

αποφύγουν την καταβολή φόρων, αφού χρησιμοποίησαν προηγουμένως άλλες 

μεθόδους φοροδιαφυγής. 

  Η αποφυγή της καταβολής των έμμεσων φόρων εντοπίζεται κυρίως στον 

Φ.Π.Α. με την διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συμψηφίζεται με τον 

Φ.Π.Α. των εκροών, με τιμολόγια για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες. 

  Η αποφυγή άμεσων φόρων συντελείται με την αύξηση είτε των δαπανών, είτε 

του κόστους πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών, 

με τιμολόγια για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την 

μείωση των κερδών. 

  Ο φορολογικός οδηγός της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου 

Οικονομικών παρέχει στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων. Αντικειμενικός σκοπός 

του είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο για τους υπαλλήλους 

του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των υπολοίπων φοροελεγκτικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Τ.Ε.Κ., 
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Π.Ε.Κ., ΕΘ.Ε.Κ.). Κοινός στόχος όλων των υπηρεσιών αποτελεί η καταπολέμηση του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. 

Αξίζει να αναφερθεί η γόνιμη συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

και Συντονισμού Ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. με την Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του 

Υπουργείου Οικονομικών κατά την σύνταξή του. 

 

  

2.2. Έννοια πλαστού, εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου 

Πότε ένα στοιχείο θεωρείται πλαστό και πότε εικονικό ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997(βλ. Παράρτημα). 

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 είναι: 

α. το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για 

μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε 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 στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με 

την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία.  

β. το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, 

κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή 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 υπευθύνου που 

υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής 

κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά 

στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως 

εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας. 
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Παρατήρηση: Σε σχέση με τον ορισμό της έννοιας του εικονικού που δίδονταν 

στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 1591/86, στο νόμο 2523/97 (άρθρο 19 

παρ. 4) παρατηρείται ότι δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις στοιχείων που 

εκδίδονται για διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ανύπαρκτη στο σύνολο ή για 

μέρος αυτής, αλλά περιορίζεται η διάταξη μόνο σε στοιχεία που εμφανίζουν 

συναλλαγές μη υπαρκτές.  

Κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζονται ως εικονικά στοιχεία εσωτερικής 

διακίνησης, διακίνησης μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας 

επιχείρησης καθώς και λοιπές περιπτώσεις που δεν αναφέρονται σε συναλλαγές. 

Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις μη χαρακτηρισμού στοιχείων ως εικονικών, 

κατά την ανωτέρω έννοια αντιμετωπίζονται καθόσον αφορά την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως ανακριβή. 

Στο νόμο καταγράφονται οι περιπτώσεις που ένα στοιχείο θεωρείται πλαστό, 

χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες και τούτο καταφαίνεται από την γραμματική 

διατύπωση: θεωρείται ως πλαστό και, ενώ οι καταγραφόμενες στο νόμο περιπτώσεις 

εικονικότητας είναι περιοριστικές και όχι ενδεικτικές. 

Νόθευση γενικά είναι 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. 

Στις διατάξεις του ν. 2523/97 (άρθρο 5 παρ. 10 περίπτωση β) προβλέπεται 

ρητά η επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. για τη χρήση νοθευμένων στοιχείων, 

αντιμετωπιζόμενη η περίπτωση αυτή όπως και η έκδοση πλαστών ή η έκδοση και 

λήψη εικονικών στοιχείων. 

Για τη χρήση νοθευμένου φορολογικού στοιχείου το πρόστιμο επιβάλλεται σε 

βάρος εκείνου που πραγματοποίησε τη νόθευση, ενώ στο πλαστό στοιχείο το 

πρόστιμο επιβάλλεται στον εκδότη. 

 

2.3. Εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων 

 Από φορολογικούς ελέγχους, προληπτικούς και τακτικούς, που έχουν 

διενεργηθεί καθώς και από διάφορες καταγγελίες, προκύπτει ότι το φαινόμενο της 

έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις αφού καθημερινά αποκαλύπτονται νέες περιπτώσεις. Ως μέγεθος 

υπολογίζεται ιδιαίτερα σημαντικό στο χώρο της διαφήμισης, των γραφικών τεχνών τη 

βιομηχανική παραγωγή, τον κατασκευαστικό τομέα και εν γένει της τυποποίησης 
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αγαθών, σε μικρότερη δε κλίμακα στο λιανικό εμπόριο και το χώρο των ελεύθερων 

επαγγελματιών και των επιχειρήσεων LEASING.  

  Οι επιχειρήσεις που δέχονται πλαστά ή εικονικά στοιχεία είναι συνήθως 

οικονομικά εύρωστες, σε αντίθεση με αυτές που εκδίδουν τέτοια στοιχεία, οι οποίες 

βασικά είναι αδύναμες οικονομικά ή και ανύπαρκτες  

  Εκδότες είναι: 

  α) Υπαρκτά πρόσωπα που θεωρούν φορολογικά στοιχεία στις Δ.Ο.Υ. με την 

προβλεπόμενη διαδικασία που στη συνέχεια τα χρησιμοποιούν για εικονικές 

συναλλαγές και συνήθως δεν εντοπίζονται στους φορολογικούς ελέγχους.  

  Η περίπτωση αυτή είναι η σοβαρότερη και καλύπτει περίπου το 70% - 80% 

των εκδιδομένων εικονικών στοιχείων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι από τις πιο 

δυσχερείς όσον αφορά την απόδειξη και τεκμηρίωση της εικονικότητας. 

  β) Μη υφιστάμενες (ανύπαρκτες) επιχειρήσεις που εκδίδουν πλαστά στοιχεία 

για πραγματικές ή για εικονικές συναλλαγές οι οποίες καλύπτουν το υπόλοιπο των 

περιπτώσεων. 

  γ) Μία τρίτη περίπτωση, που παρατηρείται σε μικρότερη κλίμακα, είναι η 

έκδοση εικονικών στοιχείων που καλύπτουν ανύπαρκτες (εικονικές) συναλλαγές, 

μερικώς ή στο σύνολό τους, από επιχειρήσεις που η λειτουργία τους κατά τ άλλα 

εμφανίζεται σύμφωνη με τους φορολογικούς και εμπορικούς κανόνες, καθώς και 

επιχειρήσεις που μεταξύ τους υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 

διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου. 

  δ) Επίσης έκδοση εικονικών στοιχείων γίνεται και από επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες, που φορολογούνται με τα αντικειμενικά κριτήρια και 

βέβαια στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου όταν υπάρχει σ αυτούς περιθώριο 

εσόδων, μέχρι του ορίου των αντικειμενικών κριτηρίων (στις διαχειριστικές 

περιόδους που ίσχυαν τα αντικειμενικά κριτήρια), προκειμένου να ικανοποιήσουν 

φορολογικές ανάγκες τρίτων. 

  Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι οι εκδότες των 

στοιχείων είναι ανύπαρκτοι, οι λήπτες τους επικαλούνται το τυχαίο της συναλλαγής, 

με την καταβολή συνήθως μετρητών, σε οποιοδήποτε ύψος και αν αυτές ανέρχονται. 

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 134/96 άρθρο 10, το βάρος της 

απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του στοιχείου ο οποίος υποχρεώνεται 

να επιβεβαιώνει τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλομένου από την δήλωση 
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έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ταυτότητα 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα). 

  Οι αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή υποχρεούνται να παρέχουν εκατέρωθεν τα 

ζητούμενα στοιχεία, ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές και να μην 

παρατηρείται το φαινόμενο να εκδίδονται ή να λαμβάνονται φορολογικά στοιχεία, 

από πρόσωπα τα οποία είναι ανύπαρκτα φορολογικά και να υποστηρίζεται η άποψη, 

ότι η συναλλαγή πράγματι έγινε, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα να ελεγχθούν τα 

στοιχεία του προσώπου αυτού. 

  Και αυτή όμως η διάταξη καταστρατηγείται με την χρησιμοποίηση 

φορολογικών στοιχείων υπαρκτών μεν φυσικών ή νομικών προσώπων, ανύπαρκτων 

όμως επαγγελματικά. Μία των περιπτώσεων είναι και η ονομαζόμενη νομιμοφάνεια 

των συναλλαγών που λειτουργεί ως εξής: με κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες και 

κυρίως με χαμένα προσωρινά δελτία ταυτότητας στα οποία εύκολα η φωτογραφία 

αντικαθίσταται, παρουσιάζονται στις Δ.Ο.Υ. άτομα τα οποία αφού προσκομίζουν και 

όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη επαγγέλματος, όπως βεβαιώσεις 

επιμελητηρίων και ασφαλιστικών ταμείων, μισθωτηρίων συμβολαίων κ.λ.π., θεωρούν 

βιβλία και στοιχεία τα οποία εκδίδουν για ανύπαρκτες συναλλαγές μεγάλης πάντα 

αξίας, χωρίς στη συνέχεια να υποβάλλουν δηλώσεις για να αποδώσουν το Φ.Π.Α. και 

το φόρο εισοδήματος. 

  Άλλα άτομα υπαρκτά, που ουδέποτε απασχόλησαν τις φορολογικές αρχές, είτε 

για οφειλές τους, είτε για παράνομες φορολογικές ενέργειές τους, με τρόπο όμοιο με 

τον παραπάνω, νομιμοποιούνται στην άσκηση επιτηδεύματος και λαμβάνουν από 

τους πρώτους φορολογικά στοιχεία μεγάλης αξίας ως προς τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 

εκδίδουν και αυτοί προς διάφορες επιχειρήσεις με αξίες κατά τι μεγαλύτερες των 

φορολογικών στοιχείων που έλαβαν. 

  Την όλη νομιμοφάνεια συμπληρώνει και η υποβολή στις Δ.Ο.Υ. κανονικών 

δηλώσεων εισοδήματος, Φ.Π.Α., συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών και 

πελατών, ενέργειες που αναλαμβάνουν οι πραγματικοί κατασκευαστές των 

συναλλαγών. Ο προς απόδοση Φ.Π.Α. είναι ελάχιστος αφού συμψηφίζουν τον Φ.Π.Α. 

των υποτιθέμενων εισροών τους και τα δηλούμενα κέρδη επίσης είναι ελάχιστα. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών είναι οι τελικοί λήπτες των στοιχείων να 

επικαλούνται το υπαρκτό των αντισυμβαλλομένων. 
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2.4. Σκοπιμότητα χρήσης εικονικών, πλαστών & νοθευμένων στοιχειών  

Αναλυτικότερα, ως προς την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η έκδοση 

εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, ή η λήψη εικονικών καθώς και η 

χρήση νοθευμένων τέτοιων στοιχείων, παρατηρούμε: 

1) Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιμολογίων για την εμφάνιση μικρότερων 

ακαθαρίστων εσόδων και συνεπώς και φορολογητέων εκροών στην απόδοση Φ.Π.Α.  

2) Έκδοση εικονικών πιστωτικών τιμολογίων, κυρίως στο τέλος 

διαχειριστικών χρήσεων, προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων ανώτερης κατηγορίας ή σύνταξης απογραφής ή τήρησης βιβλίου αποθήκης. 

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις τις ενέργειες του εκδότη πολλές 

φορές δεν γνωρίζει ο αναφερόμενος στα στοιχεία ως αντισυμβαλλόμενος. 

Πολλές όμως φορές, υπεισέρχεται το στοιχείο της αμοιβαιότητας, που 

εντοπίζεται κυρίως στους λήπτες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλίο αγορών, 

στην προσπάθειά τους να μη υπερβούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. 

όρια, για την απαλλαγή ή την τήρηση βιβλίου αγορών. 

3) Έκδοση εικονικών τιμολογίων - δελτίων αποστολής, με οικονομικά 

ανταλλάγματα, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

προς επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αφού των τελευταίων 

τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά και των πρώτων με Μοναδικούς 

Συντελεστές Καθαρών Κερδών (Μ.Σ.Κ.Κ.), είτε επί των αγορών είτε επί των 

ακαθαρίστων εσόδων. 

4) Έκδοση εικονικών τιμολογίων - δελτίων αποστολής ή δελτίων παροχής 

υπηρεσιών, προς εξυπηρέτηση κάποιου τρίτου ο οποίος αδυνατεί να εκδώσει 

φορολογικά στοιχεία, για διάφορους λόγους, όπως είναι η μη υποβολή δήλωσης 

έναρξης, ή η μη θεώρηση στοιχείων λόγω οφειλών προς το δημόσιο, κλπ. 

5) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για την κάλυψη παρανόμων 

ενεργειών, όπως είναι η τοκογλυφία, το ξέπλυμα χρήματος, η κάλυψη λαθραίων 

εισαγωγών, κλπ. 

6) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, από επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλίο αποθήκης, προς ανύπαρκτους πελάτες για την κάλυψη άλλων συναλλαγών, για 

τις οποίες δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία πώλησης.  

7) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κυρίως κατά τους τελευταίους 

μήνες της χρήσης επειδή σε όλη τη διάρκεια του έτους εμφάνιζαν υψηλές αγορές και 

χαμηλές πωλήσεις. 
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8) Έκδοση Τιμολογίων Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων με πολύ μεγάλες αξίες, 

αφού δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α., αλλά η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που ανέρχεται 

σε 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε 0,5% για τα ζωικής προέλευσης. 

Στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί το αμοιβαίο συμφέρον του αγοραστή των 

αγροτικών προϊόντων και του πωλητή - αγρότη. Ο μεν πρώτος αυξάνει το κόστος 

πωληθέντων, ο δε αγρότης εισπράττει μεγαλύτερο ποσό επιστροφής Φ.Π.Α.. κατ 

ειδικό τρόπο (συντελεστής επί των εμφανιζομένων ακαθαρίστων εσόδων) καθώς και 

περισσότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα.  

9) Έκδοση εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, για την εμφάνιση 

πωλήσεων ή υπηρεσιών (τζίρου) σε περιπτώσεις που η εμφάνιση αυξημένου τζίρου 

είναι προαπαιτούμενο (προϋπόθεση) από διατάξεις άλλων νόμων (πολλές φορές μη 

φορολογικών) για τη χορήγηση ωφέλειας στην επιχείρηση, π.χ. άδεια 

πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, δανειοδοτήσεις 

κ.λ.π.  

10) Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων για όλους τους ανωτέρω λόγους 

και πρόσθετα για την εξυπηρέτηση των ληπτών των στοιχείων αυτών, πάντα με ίδιο 

οικονομικό όφελος (εμπορία στοιχείων). 

  Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την έκδοση εικονικών ή πλαστών 

φορολογικών στοιχείων ισχύουν και για τη λήψη εικονικών στοιχείων. Στις σχέσεις 

εκδότη λήπτη συνήθως υπάρχει το στοιχείο της αμοιβαιότητας δηλαδή η διευκόλυνση 

για την καταστρατήγηση φορολογικών διατάξεων, με οικονομικά ή άλλα 

ανταλλάγματα. 

Όπως προαναφέρθηκε η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποσκοπεί 

κατά βάση στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια την μείωση του 

Φ.Π.Α. που αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς και την μείωση των καθαρών κερδών της 

επιχείρησης. 
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2.5. Τρόποι κατασκευής και έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων 

 

2.5.1. Λαθροδιάτρηση στη Δ.Ο.Υ.  

Παρατηρήθηκε λαθραία διάτρηση με παρεμβολή επί πλέον φύλλων σε 

στελέχη ή μηχανογραφημένα έντυπα στοιχείων, τα οποία προσκομίζονται για 

θεώρηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συρράπτονται σ ένα μπλοκ φορολογικών 

στοιχείων που πρόκειται να θεωρηθούν νόμιμα και λευκά έντυπα (χωρίς συνήθως τα 

ατομικά στοιχεία του εκδότη), τα οποία στην συνέχεια αποκόπτονται, τίθενται σ αυτά 

σφραγίδες με στοιχεία κάποιας ανύπαρκτης επιχείρησης και διακινούνται στις 

παράνομες συναλλαγές. 

 

2.5.2. Παράνομη διάτρηση εκτός Δ.Ο.Υ. 

  Εμφάνιση διάτρησης στα στοιχεία όμοιας ή σχεδόν όμοιας με αυτή που 

πραγματοποιείται από τις διατρητικές μηχανές των Δ.Ο.Υ. Αυτό επιτυγχάνεται με 

διάφορους μηχανισμούς όπως ραπτομηχανές κλπ., καθώς και ιδιοκατασκευές, όπως 

παλαιές μηχανές τυπογραφείων ή και με απλά αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσα 

κ.α. 

  

2.5.3. Αλλαγή χρήσης θεωρηθέντων στοιχείων 

  Μέχρι έναρξης ισχύος του νέου Κ.Β.Σ. (1/7/1992) προβλεπόταν η θεώρηση 

και των τιμολογίων.  

  Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν απαιτείται από τον Κ.Β.Σ., η θεώρηση 

των τιμολογίων πώλησης τα οποία εκδίδονται για κάλυψη συναλλαγών που έγιναν με 

θεωρημένο στοιχείο διακίνησης (Δελτίο Αποστολής). Πολλά από αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν ως Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, αφού συμπληρώθηκε στο 

πρωτότυπο με σφραγίδα, η ένδειξη Δελτίο Αποστολής. 'Έτσι απόκτησαν 

νομιμοφάνεια ως προς τη διακίνηση, αλλά οι συναλλαγές αυτές δεν καταχωρούνται 

στα βιβλία της επιχείρησης που εμφανίζεται ως εκδότρια. 

 

2.5.4. Παράνομη χρήση των επί πλέον θεωρημένων αντιτύπων 

Από τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση και συνεπώς και η θεώρηση ενός 

φορολογικού στοιχείου τουλάχιστον ως διπλότυπο. Μπορεί όμως ο επιτηδευματίας να 

θεωρήσει και να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα εφόσον σε 

κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του. 
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Παρατηρήθηκε θεώρηση στοιχείων, είτε χειρόγραφων, είτε μηχανογραφικών, 

σε περισσότερα αντίτυπα, στα οποία ο προορισμός τους αναγράφεται σε θέση τέτοια 

που μπορούν να αποκοπούν και να χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για τον πελάτη 

όλα τα αντίτυπα.  

 

 

2.5.5. Χρήση αποκρυφθέντων εντύπων από προσκομισθέντα για ακύρωση 

στοιχεία 

  Η επιχείρηση θεωρεί στη Δ.Ο.Υ. μεγάλο αριθμό μηχανογραφικών στοιχείων. 

Στην συνέχεια υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών και ακυρώνει τα 

θεωρηθέντα στοιχεία από τα οποία όμως, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του 

μηχανογραφικού εντύπου, έχει αποσπαστεί ένας αριθμός πρωτότυπων στοιχείων, τα 

οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε παράνομες συναλλαγές, για τις οποίες δεν 

εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, αφού έχει ήδη δηλώσει 

διακοπή επαγγέλματος και έχει ακυρώσει βιβλία και στοιχεία. Σ αυτή την περίπτωση 

η εμφανιζόμενη ως εκδότρια επιχείρηση επικαλείται την ακύρωση των στοιχείων, 

αφού διαθέτει και σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. 

 

2.5.6. Χρήση απωλεσθέντων (δήθεν) στοιχείων 

Χρησιμοποίηση φορολογικών στοιχείων από τον εκδότη τους, ο οποίος έχει 

υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. δήλωση απώλειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 

εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, αφού οι συναλλαγές δεν 

εμφανίζονται στα βιβλία του. 

 

2.5.7. Άλλοι μέθοδοι 

  Οι κατασκευαστές πλαστών στοιχείων, χρησιμοποιούν και τις παρακάτω 

μεθόδους: 

 α) Χρησιμοποιούν Α.Φ.Μ. υπαρκτής επιχείρησης και παρεμφερή επωνυμία και 

αντικείμενο εργασιών. 

 β) Χρησιμοποιούν στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ. 

 γ) Χρησιμοποιούν πλήρη στοιχεία υπαρκτής επιχείρησης. 

  Στόχος στις περιπτώσεις αυτές είναι να μη μπορούν να επαληθευτούν οι 

συναλλαγές με τον πραγματικό εκδότη των στοιχείων και στην τελευταία περίπτωση 

(γ) δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις που εν αγνοία τους χρησιμοποιήθηκε 
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το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία τους στα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία. 

Για την περίπτωση αυτή σημειώνεται ότι δεν πρέπει να καταλογίζονται παραβάσεις 

στη φερόμενη ως εκδότρια, εφόσον από την έρευνα και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις 

προκύψει ότι αποδεδειγμένα δεν είχε συμμετοχή και τελούσε σε πλήρη άγνοια. 

 

2.6. Μέθοδοι εντοπισμού πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων  

Ο εντοπισμός, τόσον ενός πλαστού, όσον και ενός εικονικού φορολογικού 

στοιχείου, πολλές φορές είναι εύκολος, με μόνο τον έλεγχο του στοιχείου ως εντύπου 

ή του περιεχομένου του. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις χρειάζεται ειδική 

μελέτη τόσον του στοιχείου, ως εντύπου, όσον και επαλήθευση του περιεχομένου του 

ως προς τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και σε βάθος έλεγχος, για την 

διαπίστωση της γνησιότητας του φορολογικού στοιχείου και της πραγματοποίησης ή 

μη της συναλλαγής. 

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν μπορεί κάθε μία χωριστά 

να αποτελέσει απόδειξη για πλαστότητα του στοιχείου ή εικονικότητα της 

συναλλαγής. Αυτές αποτελούν ενδείξεις που θα οδηγήσουν τον έλεγχο σε σειρά 

άλλων επαληθεύσεων και διαπιστώσεων προκειμένου να αποκτήσει τα στοιχεία 

εκείνα με τα οποία θα αποδείξει τη βασιμότητα και το δίκαιο του χαρακτηρισμού των 

στοιχείων ως πλαστών και των συναλλαγών ως εικονικών: 

1. Από την σχέση επωνυμίας με τον αναγραφόμενο Α.Φ.Μ.  

  2. Από τη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. 

 3. Από την έλλειψη στοιχείου διακίνησης 

  4. Από τη συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη 

  5. Από τον τρόπο πληρωμής 

6. Από το χρόνο έκδοσης του στοιχείου 

  7. Από το μεταφορικό μέσο 

  8. Από την έλλειψη φορτωτικών εγγράφων 

  9. Από το μηχανολογικό εξοπλισμό εκτέλεσης έργου 

  10. Από τον αποθηκευτικό χώρο. 

11. Από τον πάγιο εξοπλισμό 

  12. Από τον προμηθευτή 

13. Από το γραφικό χαρακτήρα 

14. Από τραπεζική δανειοδότηση  

15. Από μη συμβατά με τη δραστηριότητα της επιχείρησης είδη 
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16. Από αλλοιώσεις εγγραφών 

  17. Από τη διαφορά στην επιχειρηματική πρακτική 

  18. Από τις τιμές των αγαθών 

 Ειδικότερα για τις τεχνικές επιχειρήσεις αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόσθετος 

λόγος που λαμβάνουν πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, είναι η δυσαναλογία 

πραγματικού κόστους και δαπανών κατασκευής.  

 

2.7. Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων σε "συναλλαγές" με το εξωτερικό  

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων 

που αφορούν συναλλαγές με το εξωτερικό και κυρίως από και προς τα Κράτη Μέλη 

της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης δεδομένου του διαρκώς αυξανόμενου όγκου των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών και της δυνατότητας εύκολης καταστρατήγησης των 

σχετικών διατάξεων, ειδικότερα: 

 - Εικονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χρεωθεί ο Φ.Π.Α. στο τιμολόγιο (όπως 

άλλωστε προβλέπεται), ενώ στη πραγματικότητα τα εμπορεύματα, είτε έχουν πωληθεί 

στο εσωτερικό και ο Φ.Π.Α. δεν έχει αποδοθεί, είτε έχουν ληφθεί εικονικά στοιχεία 

αγορών από την εσωτερική αγορά και στη συνέχεια ζητείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. 

αυτών. 

 - Εικονικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων από άλλο Κράτος 

Μέλος. 

 Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να 

ερευνάται και να επαληθεύεται εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγγεγραμμένος στο 

σύστημα VIES του Κράτους Μέλους εγκατάστασης του καθώς και εάν υφίστανται 

διαφορές με τις εκτυπούμενες από το τμήμα VIES του Φ.Π.Α. ετήσιες καταστάσεις 

με διασταυρώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

 Περαιτέρω προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν εικονικές συναλλαγές θα 

πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται: 

 α) Εάν υπάρχουν μεταφορικά έγγραφα, φορτωτικές CMR ή προκειμένου περί 

μεταφοράς με ΙΧ φορτηγό της επιχείρησης εισιτήρια Φέρυ Μπωτ, αποδείξεις διοδίων 

κ.λ.π. παραστατικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την μεταφορά. 

 β) Εάν υπάρχουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων για τα 

κατά περίπτωση αναγραφόμενα ποσά. 
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 Όπου δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις αλλά προβάλλονται 

ισχυρισμοί ότι η πληρωμή έγινε χωρίς την μεσολάβηση τραπέζης κ.λ.π. τότε η 

υπόθεση θα πρέπει να ελέγχεται σε βάθος με τη συνδρομή των αλλοδαπών 

φορολογικών υπηρεσιών μέσω του τμήματος VIES της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. 

Παρόμοια με τη φοροδιαφυγή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι και η 

απάτη με εικονικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) όπου χρησιμοποιούνται 

παραποιημένα - πλαστά έγγραφα διασαφήσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές όπου υπάρχουν υπόνοιες θα πρέπει σε συνεργασία με 

τα αρμόδια τελωνεία εισόδου ή εξόδου να ελέγχεται η γνησιότητα των εγγράφων 

καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων. 

 

2.8.  Απάτη τύπου Carousel 

2.8.1. 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 

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 . 
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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 .  

Το φαινόμενο της οργανωμένης απάτης στον ΦΠΑ, εμφανίζεται για πρώτη 

φορά στο τέλος της δεκαετίας του1970 και στην αρχή του 1980 στις χώρες της 

BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Η απάτη του τύπου CAROUSEL 

είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει αυτόν τον 

τύπο της απάτης. Η λέξη «CAROUSEL» παραπέμπει στην κυκλική κίνηση των 

αγαθών μέσα στο κύκλωμα της απάτης. Παρόλα αυτά, αυτή η κυκλική κίνηση δεν 

πραγματοποιείται πάντα και δεν είναι βεβαίως ένα ουσιαστικό στοιχείο της απάτης. 

Γι΄ αυτό πρέπει καλύτερα να μιλάμε για «οργανωμένη φοροδιαφυγή ΦΠΑ», που 

ορίζεται ως εξής: Η φοροδιαφυγή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας συστήματα και 

μηχανισμούς αποφυγής του ΦΠΑ, μη καταβάλλοντας τον οφειλόμενο ΦΠΑ ή 

απαιτώντας αδικαιολόγητα επιστροφές του ΦΠΑ, με τη βοήθεια κατασκευασμένων 

κυκλωμάτων με εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα 

διεθνές πλαίσιο. 

 

2.8.2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων που μετέχουν στην απάτη 

τύπου Carousel 

Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στα γνωρίσματα των 

επιχειρήσεων που μετέχουν στην απάτη τύπου Carousel. 

• 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 .  
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• 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 

πραγματικοί αποδέκτες των εμπορευμάτων είναι οι υποτιθέμενοι πελάτες του 

εξαφανισμένου εμπόρου. 

•  Υπάρχει ένας έμπορoς (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). 
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2.8.3. Απάτη στον ΦΠΑ – παράγοντες 

Όπως συμβαίνει σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, έτσι κι εδώ μπορεί να γίνει 

διάκριση ανάμεσα στους θύτες και τα θύματα. 

ΘΥΤΕΣ 

• Αφανής επιτηδευματίας ή Εξαφανισμένος έμπορος 

• Απομονωτής 

• Μεσάζων 

• Διοργανωτής ή αρχική επιχείρηση 

ΘΥΜΑΤΑ 

• Κράτος 

• Φορολογούμενοι 

• Τίμιοι έμποροι 

• Τριτογενής τομέας 

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην κυκλική απάτη είναι τα εξής:  

Αφανής επιτηδευματίας ή Εξαφανισμένος έμπορος 

Ο εξαφανισμένος έμπορος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο μέσα σε κάθε 

κύκλωμα απάτης στο ΦΠΑ. Ο εξαφανισμένος έμπορος είναι μια επιχείρηση που δεν 

σέβεται τις φορολογικές της υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. Διακρίνονται τρεις 

τύποι εξαφανισμένων εμπόρων ανάλογα με τη διάρκεια της ζωής τους: 

Αυτοί που δεν υποβάλλουν δηλώσεις: δεν τηρούν λογιστική και δεν 

καταθέτουν επομένως ούτε δηλώσεις ΦΠΑ. Ένας εξαφανισμένος έμπορος αυτού του 

τύπου θα προσελκύσει αρκετά γρήγορα την προσοχή των υπηρεσιών του 

φορολογικού ελέγχου. 

Αυτοί που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ: καταθέτουν μια μηδενική 

δήλωση ΦΠΑ, η οποία σημαίνει ότι καμία δραστηριότητα δεν έχει πραγματοποιηθεί. 

Ο στόχος της μηδενικής δήλωσης είναι η καθυστέρηση της ανακάλυψης της απάτης. 

Αυτή η περίπτωση δεν θα προσελκύσει την προσοχή των ελεγκτικών αρχών, παρά 

μόνο αν εμφανιστεί μια αντίφαση μεταξύ δήλωσης ΦΠΑ και στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

Αυτοί που δεν πληρώνουν: σε αυτήν την περίπτωση, ο εξαφανισμένος 

έμπορος υποβάλλει μια δήλωση ΦΠΑ, αλλά δεν σέβεται άλλη υποχρέωση όσον 

αφορά την καταβολή του ΦΠΑ που προκύπτει από τις δραστηριότητές του. Ο μόνος 
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λόγος υποβολής αυτής της δήλωσης είναι για να καθυστερήσει την ανακάλυψη της 

απάτης. 

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται ως εξαφανισμένοι έμποροι μπορεί 

πρόσφατα να εγκαταστάθηκαν και να τους χορηγήθηκε ΑΦΜ ή μπορεί να είναι 

επιχειρήσεις σε αδράνεια που επανενεργοποιούνται. Η δημιουργία καινούργιων 

εγκαταστάσεων προϋποθέτει κάποιες διοικητικές υποχρεώσεις – όπως η χορήγηση 

ΑΦΜ/ΦΠΑ. Οι περισσότεροι διοργανωτές της απάτης προτιμούν, για λόγους 

ασφάλειας, να αγοράσουν μια υπαρκτή επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια, διότι 

έτσι υπάρχει εγγύηση για ακόμη περισσότερη ανωνυμία. 

Οποιαδήποτε και να είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται, η πρόθεση για 

φοροδιαφυγή συνίσταται στο γεγονός ότι επιθυμούν να μην καταβληθεί ο ΦΠΑ στο 

Δημόσιο, να επιτραπεί σε άλλες επιχειρήσεις μέσα στο κύκλωμα της απάτης να 

εκπέσουν ΦΠΑ εικονικών συναλλαγών ή να ζητήσουν επιστροφές ή ακόμη για να 

μειώσουν το χρέος του ΦΠΑ. 

Ο διοργανωτής ενός κυκλώματος της απάτης του ΦΠΑ στρατολογεί συχνά 

περιθωριακούς ανθρώπους για να εμπλακούν στο κύκλωμα και τους υπόσχεται πολλά 

και γρήγορα κέρδη. Εάν δεν βρεθεί κατάλληλος αχυράνθρωπος, χρησιμοποιούνται 

ψεύτικες ταυτότητες, προκειμένου ο «εξαφανισμένος έμπορος» να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Η έδρα της επιχείρησης ενός τέτοιου εξαφανισμένου εμπόρου περιορίζεται 

συχνά σε ένα ταχυδρομικό κουτί. Ο αχυράνθρωπος εξαφανίζεται έπειτα από μερικούς 

μήνες, η έδρα της επιχείρησης εκκενώνεται και οι διοικητικές ή νομικές αρχές δεν 

έχουν τίποτα να ελέγξουν. 

Απομονωτής ή ρυθμιστής 

Οι διοργανωτές της απάτης χρησιμοποιούν εθελοντικά μια επιχείρηση ως 

μεσάζοντα για να περιπλέξουν την ανίχνευση της απάτης. Μέσα στη ροή των 

τιμολογίων, ένας ρυθμιστής, βρίσκεται καταρχήν μετά από τον εξαφανισμένο έμπορο 

και παρεμβάλλεται ανάμεσα στον εξαφανισμένο έμπορο και στον μεσολαβητή για να 

καλύψει τον τελευταίο. Καταρχήν, ο απομονωτής ή ο ρυθμιστής, τηρεί τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις όσον αφορά το ΦΠΑ. Πληρώνει το χρέος του ΦΠΑ 

(συχνά πολύ χαμηλά ποσά) και εμπρόθεσμα. 

Μεσάζων ή Μεσολαβητής 

Ο Μεσολαβητής ή μεσάζων, είναι μια ειδική μορφή μεσάζοντα. Γενικά, 

πρόκειται για τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της τιμολόγησης. Συνεργάζεται με 

τους διοργανωτές της απάτης και επωφελείται από τις τιμές εκτός του ανταγωνισμού 
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που εκείνος μπορεί να προσφέρει όταν πωλεί αυτά τα εμπορεύματα ο ίδιος στην 

εθνική αγορά. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτός θα πωλήσει πάλι τα εμπορεύματα προς 

άλλα κράτη μέλη. Μπορεί επίσης να εξάγει τα αγαθά σε τρίτες χώρες. 

Διοργανωτής ή Αρχική επιχείρηση 

Ο διοργανωτής είναι το κεντρικό πρόσωπο μέσα στο κύκλωμα της απάτης 

ΦΠΑ του τύπου CAROUSEL. Οργανώνει όλο το σύστημα της απάτης και 

μεταμφιέζεται χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους και μεσάζοντες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει απομονωτή, και τότε θα τηρήσει 

νόμιμα λογιστικά βιβλία και θα σεβαστεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις όσον 

αφορά το ΦΠΑ. Ο διοργανωτής προφασίζεται πάντα ότι είναι καλός και προσπαθεί 

να το αποδείξει με το να τηρεί σωστή λογιστική. 

Αυτή η λογιστική αποτελείται από μια ροή τιμολογίων που προέρχονται από 

εξαφανισμένους εμπόρους και μεσάζοντες. 

Κράτος 

Το θύμα είναι το Δημόσιο που χάνει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του 

ΦΠΑ εξαιτίας της οργανωμένης απάτης. 

Φορολογούμενος 

Ο φορολογούμενος είναι ένα έμμεσο θύμα απάτης που οργανώνεται στο 

ΦΠΑ. Ο τελικός αγοραστής, πληρώνει το ΦΠΑ κατά την αγορά των αγαθών 

κατανάλωσης. Ο στόχος είναι οι φόροι να πηγαίνουν στο Δημόσιο και εκεί να 

χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Κράτους. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της απάτης 

που οργανώνεται στο ΦΠΑ, ένα μέρος αυτών των φόρων μένει στα χέρια των 

απατεώνων. 

Η απάτη στη ΦΠΑ βλάπτει έτσι την εμπιστοσύνη του πολίτη στο Κράτος. 

Αφού το Κράτος ζημιώνεται, εξαιτίας αυτής της μορφής της απάτης, τα εισοδήματα 

του που είναι λιγότερα, θα πρέπει να συμψηφιστούν με άλλες πιστώσεις του 

φορολογούμενου. Αυτός θα πρέπει να πληρώσει πιο πολλούς έμμεσους φόρους, ή 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή/και οι έμμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα θα 

αυξηθούν. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο φορολογούμενος θα πλήρωνε 

λιγότερους φόρους εάν η απάτη που οργανώνεται στο ΦΠΑ ήταν δυνατόν να 

καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. 

Τίμιος έμπορος 

Η απάτη στο ΦΠΑ δημιουργεί έναν παράνομο ανταγωνισμό. Εξαιτίας της 

απάτης, τα εμπορεύματα εισάγονται στην αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές που βλάπτουν 
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τους υγιείς κανόνες του ανταγωνισμού και με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα 

στους απατεώνες να ελέγχουν την αγορά. Η κανονική λειτουργία της αγοράς 

διαταράσσεται και οι επιχειρήσεις που τηρούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά το ΦΠΑ βλάπτονται. Συνεπώς, οι τίμιοι έμποροι έρχονται αντιμέτωποι 

με μια επιλογή: να κλείσουν ή να πάρουν μέρος στην απάτη. 

Για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά, οι διοργανωτές προσπαθούν να 

περιλαμβάνουν υπαρκτές επιχειρήσεις της αγοράς μέσα στις ψευδείς δραστηριότητές 

τους. Για αυτόν το λόγο, επωφελούνται από την άγνοια των επιχειρήσεων αυτών, για 

παράδειγμα λέγοντας ότι επιζητούν τη συνεργασία για να αποφύγουν την 

προκαταβολή του ΦΠΑ ή λόγω ανειλημμένων συμφωνιών ή αντιπαραθέσεων με 

εδραιωμένους προμηθευτές ή ακόμα προσφέροντας «προμήθειες στη μαύρη αγορά» 

που στην ουσία δεν αποτελούν παρά μέρος του κλεμμένου ΦΠΑ.  

Παρόλα αυτά, η δημιουργία σχέσεων με επιχειρήσεις που δεν σέβονται τις 

υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΦΠΑ μπορεί να έχε σοβαρές συνέπειες. Οι τίμιοι 

έμποροι που τελικά υφίστανται οικονομικές συνέπειες εξαιτίας της φορολογικής 

απάτης ενός ανταγωνιστή, μπορούν να απαιτήσουν μια αποζημίωση. Εκτός από τις 

αστικές συνέπειες, στον έμπορο μπορεί να επιβληθούν διοικητικές ή ποινικές 

κυρώσεις. 

Τριτογενής τομέας 

Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις τράπεζες, τα γραφεία 

συναλλάγματος και τα ενεχυροδανειστήρια. Αυτά τα ιδρύματα μπορεί να έχουν 

προβλήματα από την απάτη που οργανώνεται στο ΦΠΑ, επειδή προσφέρουν 

υπηρεσίες σε πρόσωπα με εγκληματικές προθέσεις και επειδή προσελκύουν την 

αρνητική προσοχή των δημοσιογράφων. Επιπλέον, θα μπορούσαν, ακούσια και ίσως 

άδικα, να θεωρηθούν ως συνεργοί, μετά από κάποια έρευνα, εξαιτίας των επαφών 

τους με την οργανωμένη απάτη. 

Α (Αφανής Επιτηδευματίας) 

Β (Ρυθμιστής) 

0% VAT 

€ 1000 

€ 900 +ΦΠΑ 

ή (Ζημιά) 

€ 920+ΦΠΑ 

0% VAT 
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Α) Απλό Μοντέλο Κυκλικής Απάτης 

Γ (Μεσάζων) 

Δ (Οργανωτής) € 950 

Α (Αφανής 

Επιτηδευματίας) 

Β (Ρυθμιστής) 

€ 900 +ΦΠΑ 

(ή Ζημιά) 

€ 920+ΦΠΑ  

+ VAT 
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Β) Απλό Μοντέλο Κυκλικής Απάτης 

(με την ολοκλήρωση του κύκλου απάτης) 

Γ (Μεσάζων) 

€ 950 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

2.8.4. Η μέθοδος «Carousel» στη πράξη 

Στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση του Carousel, παρέχονται στη 

συνέχεια στοιχεία για τον τρόπο με το οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή τη 

μέθοδο απάτης:  

1) Συστήνεται μία επιχείρηση νόμιμα αλλά κατ’ ουσία είναι εικονική δηλαδή 

προβαίνει σε έναρξη εργασιών, θεωρεί βιβλία και στοιχεία στην Δ.Ο.Υ και κάνει όλες 

τις ενέργειες που απαιτούνται για την νομιμοφανή λειτουργία της. Η εν λόγω 

επιχείρηση δεν έχει σκοπό να αγοράσει και να πουλήσει κατά την συνήθη πορεία των 

συναλλαγών, αλλά να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις του κυκλώματος με εικονικά 

φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους. Την επιχείρηση 

αυτή, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως «μητρική» επιχείρηση.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των «μητρικών» επιχειρήσεων είναι τα εξής: 
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α) το σύνολο των φορολογικών στοιχείων που έχουν θεωρήσει στη Δ.Ο.Υ, τα 

εκδίδουν αποκλειστικά και μόνο προς τις επιχειρήσεις του «κυκλώματος». 

β) δεν παρουσιάζουν αγορές εμπορευμάτων από την εσωτερική αγορά, από 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή από εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

γ) δεν τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α, εισοδήματος, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών κ.λ.π ) 

2) Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις του «κυκλώματος» που λαμβάνουν τα 

εικονικά φορολογικά στοιχεία εκδόσεως της «μητρικής» επιχείρησης, λειτουργώντας 

ως «ενδιάμεσες» επιχειρήσεις, εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς τις 

λοιπές επιχειρήσεις του «κυκλώματος», με τα οποία φέρεται ότι πουλούν τα 

εμπορεύματα που αγόρασαν από τις «μητρικές» επιχειρήσεις.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των «ενδιάμεσων» επιχειρήσεων, είναι τα 

εξής: 

α) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήματος κ.λ.π κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι λειτουργούν νομότυπα, χωρίς όμως να προκύπτουν 

φόροι προς απόδοση. 

β) το σύνολο των εμπορευμάτων που φέρεται να αγοράζουν με εικονικά 

φορολογικά στοιχεία από την «μητρική» επιχείρηση, φέρεται να τα πουλάνε στις 

λοιπές επιχειρήσεις –τελικούς αποδέκτες του «κυκλώματος». 

3) Στη συνέχεια, οι τελευταίες επιχειρήσεις του «κυκλώματος»,  

- είτε τα εμπορεύματα που φέρεται ότι αγόρασαν με εικονικά φορολογικά 

στοιχεία από τις «ενδιάμεσες» επιχειρήσεις φέρεται να τα εξάγουν εικονικά σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), 

εκδίδοντας εικονικά φορολογικά στοιχεία (Τιμολόγια πώλησης εξωτερικού), και 

αποκτούν έτσι το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ.,  

- είτε συμψηφίζουν μεγάλα ποσά του ΦΠΑ των εν λόγω εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, με το ΦΠΑ εκροών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην 

αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο τον ΦΠΑ που πραγματικά προκύπτει από τα 

τηρούμενα βιβλία τους,  

            - είτε εκδίδουν εικονικά φορολογικά στοιχεία προς την εσωτερική αγορά με 

τα οποία φέρεται ότι πουλούν τα εμπορεύματα που αγόρασαν από τις «ενδιάμεσες» 

επιχειρήσεις, προκειμένου να «εξυπηρετήσουν» άλλους παράνομους σκοπούς 

(τοκογλυφία κ.λ.π.). 
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2.8.5. Ενδείξεις απάτης  

Ένδειξη 1: δραστηριότητες σε τομείς ευαίσθητους στην απάτη 

Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο τομέας ο πλέον επικίνδυνος για την 

οργανωμένη απάτη του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα CPU (Central Processor Units 

δηλαδή κεντρική μονάδα επεξεργαστή) πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για να είναι ιδανικά αγαθά για απάτη CAROUSEL: 

• μικρή διάσταση (εύκολη μεταφορά) 

• μεγάλη αξία (και επομένως μεγάλη αξία ΦΠΑ) 

• δημοφιλή αγαθά (και επομένως γρήγορα πωλούνται στην αγορά). 

Πριν από μερικά χρόνια, η INTEL, η πιο μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία 

CPU, αποφάσισε να αντικαταστήσει τις συσκευασίες του «δίσκος» με συσκευασίες 

«κιβώτιο», δηλαδή να χρησιμοποιήσουν μια ατομική συσκευασία για κάθε ένα CPU 

αντί της standard συσκευασίας για 50 κομμάτια. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των 

εμπορευμάτων αυξήθηκε σημαντικά. Ο μεγάλος όγκος εμπορευμάτων της ίδιας αξίας, 

αποθαρρύνει το ενδιαφέρον των απατεώνων για απάτη στα συγκεκριμένα αγαθά και 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία χρόνια, τα κομπιούτερ 

αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από μελάνια εκτυπώσεων, στα κυκλώματα 

απάτης που δρουν στον τομέα της πληροφορικής. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες 

εντάσσονται τα κινητά τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα, οι ράβδοι πλατίνας και χρυσού, τα 

ηλεκτρονικά μηχανήματα μετάδοσης ήχου και εικόνας (i-pod, mp3 κλπ.). 

Σε περίπτωση ερευνών για τέτοιες περιπτώσεις απάτης, και προκειμένου να 

ανακαλυφθεί η απάτη, πρέπει να προσπαθούμε να καταγράψουμε τους αριθμούς 

σειράς (serial number) που βρίσκονται τυπωμένοι στις συσκευασίες των 

υπολογιστών. Στη συνέχεια, η κατασκευάστρια εταιρεία INTEL μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να παρέχει τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ενδείξεις που 

βρίσκονται επάνω στους υπολογιστές και επάνω στα κουτιά συσκευασίας. 

Ένδειξη 2: αναβίωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια 

Η εγκατάσταση μιας νέας επιχείρησης περιλαμβάνει κάποια πρακτικά 

μειονεκτήματα για το διοργανωτή της απάτης. Προκειμένου να εγκατασταθεί μια 

επιχείρηση, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μέρος του κεφαλαίου της – 

τουλάχιστον προσωρινά – σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ενώ αντίθετα η αναβίωση 
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μιας επιχείρησης που ήταν σε αδράνεια δεν κοστίζει συχνά παρά ένα συμβολικό 

ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επιχείρηση που δραστηριοποιείται, θα κρατήσει 

έναν τραπεζικό λογαριασμό που υπάρχει ήδη, αποφεύγοντας έτσι πιθανά προβλήματα 

κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας νέας τραπεζικής σχέσης. Για αυτήν την αιτία 

και για άλλες, είναι πιο αποτελεσματικό από τη μεριά του απατεώνα να αγοράσει και 

να αναβιώσει μια υπαρκτή επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια. 

Η προσφορά τέτοιων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια, είναι μεγάλη. 

Κάποιες επιχειρήσεις (πιστωτικά ιδρύματα, λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, …) έχουν ειδικευτεί στην αγορά τέτοιων επιχειρήσεων, με στόχο τη 

μετέπειτα πώλησή τους. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποδειχτεί κάποιος ως ποινικά 

υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών logistics, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

αμφιβολία ότι μερικοί από αυτούς γνωρίζουν τέλεια το είδος και τον προορισμό των 

επιχειρήσεων που πωλούν. 

Πληροφορία: οι παλαιοί διαχειριστές της επιχείρησης ενδιαφέρονται άμεσα 

για τη μεταβίβαση της επιχείρησης στους νέους διαχειριστές /ή σε αχυράνθρωπο. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, η ευθύνη του οργανωτή της απάτης ανήκει στους παλαιούς 

διαχειριστές. Το ίδιο ισχύει και για τον παρέχοντα λογιστικών υπηρεσιών (εταιρία 

παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών, λογιστικά γραφεία, συμβολαιογράφοι……) 

που υπεισέρχονται στη διαδικασία της αγοραπωλησίας. 

Ένδειξη 3: έδρα της δραστηριότητας 

Ένας πολύ απλός δείκτης και η πιο φωτεινή ένδειξη, είναι αναμφίβολα η έδρα 

της εγκατάστασης του εξαφανισμένου εμπόρου. Καθώς το σημαντικότερο καθήκον 

των εξαφανισμένων εμπόρων είναι να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια – οι διοργανωτές 

της απάτης δεν θα δυσκολευτούν να δημιουργήσουν μια δομή πραγματικής 

επιχείρησης γύρω από τον εξαφανισμένο έμπορο. Η ταχυδρομική διεύθυνση του 

εξαφανισμένου εμπόρου είναι συχνά ένα ταχυδρομικό κουτί. Η απουσία μιας 

πραγματικής εμπορικής υποδομής είναι ένα εμφανές στοιχείο για το ότι εκδίδονται 

εικονικά τιμολόγια. 

Ένδειξη 4: ο ιδανικός διευθυντής 

Υφίστανται πάρα πολλοί αχυράνθρωποι. Για το διοργανωτή της απάτης, δεν 

είναι δύσκολο να βρει περιθωριακούς ανθρώπους που θα είναι πρόθυμοι να 

υπηρετήσουν το κύκλωμα ως διευθυντές μιας εξαφανισμένης επιχείρησης. Για 

σχετικά λίγα χρήματα, οι αχυράνθρωποι είναι έτοιμοι για να παίξουν το ρόλο «του 

ιδανικού διευθυντή», δηλαδή να κάνουν ακριβώς αυτά που λέει ο διοργανωτής χωρίς 
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να θέτουν ερωτήσεις. Οι περισσότεροι διοργανωτές κυκλωμάτων απάτης δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι αχυράνθρωποι είναι συγχρόνως και το αδύνατο σημείο 

του κυκλώματος. Ένας αχυράνθρωπος που ανακρίνεται επίμονα και αντιμετωπίζει 

μεγάλα χρέη ΦΠΑ, που δεν έχει χρήματα να καταβάλλει, υποκύπτει πολύ γρήγορα 

και εξηγεί στις Φορολογικές Αρχές το ρόλο του στο κύκλωμα ως αχυράνθρωπος. 

Γι΄ αυτό το λόγο, πολλοί διοργανωτές κυκλωμάτων προτιμούν να 

χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες τις οποίες χρησιμοποιούν για να δηλώσουν τους 

υπευθύνους των εξαφανισμένων επιχειρήσεων.  

Πληροφορία: όταν βρίσκουμε έναν αχυράνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

διέξοδος στην έρευνα. Γι΄ αυτό η ανάκριση ενός αχυράνθρωπου είναι το κλειδί της 

υπόθεσης για την ανακάλυψη του ρόλου του και της ταυτότητας του εντολέα του. 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αποκαλυφθεί το προφίλ του, ο στόχος του, η 

εμπειρία του στον τομέα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αν υπάρχει μόνιμη 

κατοικία, αν γνωρίζει το ότι συμμετέχει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής και αν έχει 

συνεργούς. 

Ένδειξη 5: δημιουργία ψεύτικης συνεργασίας με διάφορες επισφαλείς 

επιχειρήσεις. 

Ο οργανωτής της απάτης ξέρει ότι οι δραστηριότητές του, αργά ή γρήγορα θα 

αποκαλυφθούν. Στην πλειοψηφία των διεξαχθεισών ερευνών, ο εξαφανισμένος 

έμπορος αποτελεί τον πρώτο κρίκο που θα διευρύνει την αλυσίδα των εικονικών 

συναλλαγών, δεδομένου ότι, σ΄αυτή την περίπτωση η απάτη είναι άμεσα ορατή. Για 

να επιμηκυνθεί η ζωή της κυκλικής απάτης, όσον το δυνατόν περισσότερο, 

προσπαθούν να μπερδέψουν τους ελεγκτές για να απομακρυνθούν από την υπόθεση 

για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό. 

Ένδειξη 6: ένας αλλοδαπός προμηθευτής με ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος 

μέλος παραδίδει συστηματικά σε εξαφανισμένο έμπορο με ΑΦΜ/ΦΠΑ μέσα στη 

χώρα μας 

Οι μετέχοντες στη φοροδιαφυγή CAROUSEL έχουν συνεχώς την ανάγκη να 

αγοράζουν όλο και περισσότερα εμπορεύματα για να προμηθεύουν και να 

τροφοδοτούν το κύκλωμα της απάτης. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, 

οι προμηθευτές στο Λουξεμβούργο ήταν υπεύθυνοι για το 50% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών των Βέλγων εξαφανισμένων εμπόρων κατά τα έτη 2001-2002. 

Δεν καθίσταται φανερή η απόδειξη της ποινικής ευθύνης των συγκεκριμένων 

προμηθευτών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Τα 
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τιμολόγια που εκδίδουν οι προμηθευτές αυτοί, που απευθύνονται στους εγχώριους 

πελάτες, υπόκεινται στους νόμους περί ΦΠΑ του Κράτους Μέλους, εντός του οποίου 

αυτοί είναι εγκατεστημένοι, όπου τους έχει χορηγηθεί ο ΑΦΜ, και οι ποινικές 

ευθύνες μπορούν να τους αποδοθούν μόνο στη χώρα εγκατάστασής τους. 

Πληροφορία: Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι εντούτοις πιθανό να αποδειχτεί η 

συμμετοχή των ξένων προμηθευτών με τους εξαφανισμένους εμπόρους κατά τον 

έλεγχο για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποδειχτεί η επαρκής γνώση ως προς τη 

φοροδιαφυγή, βάσει πραγματικών γεγονότων και αντικειμενικών στοιχείων. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, οι ακόλουθες εκτιμήσεις είναι σημαντικές: 

- Ο ξένος προμηθευτής παρείχε στον εξαφανισμένο έμπορο, ο οποίος δεν 

εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σχετικά με τον ΦΠΑ, παράνομα οφέλη τα οποία 

αποτελούν άμεση απόρροια της μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και της μη πληρωμής 

των οφειλόμενων φόρων μετά την πώληση των εμπορευμάτων. 

- Ο ξένος προμηθευτής επιτρέπει στον εξαφανισμένο έμπορο να στρεβλώσει 

τον ανταγωνισμό με πωλήσεις χωρίς κέρδος, αλλά που χρηματοδοτείται από τον μη 

καταβληθέντα ΦΠΑ ο οποίος οφείλεται στο Δημόσιο, ενώ η καταβολή του ΦΠΑ στο 

Δημόσιο αποτελεί νόμιμη υποχρέωση κάθε υποκειμένου στο φόρο 

(συμπεριλαμβανομένου και του εξαφανισμένου εμπόρου). 

- Ο ξένος προμηθευτής έχει όφελος σαν συνέπεια ενός κύκλου εργασιών, που 

δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την φοροδιαφυγή από την καταβολή του 

ΦΠΑ, στην οποία είχε συμμετάσχει συνειδητά. 

- Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον ξένο προμηθευτή προς τον εξαφανισμένο 

έμπορο, είναι εικονικά, διότι αναφέρουν τον εξαφανισμένο έμπορο ως αποδέκτη, ενώ 

οι πραγματικοί οικονομικοί αποδέκτες είναι οι πελάτες του εξαφανισμένου u949 

εμπόρου στην εγχώρια αγορά. 

Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις, που μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί 

βοηθοί των συστημάτων CAROUSEL, είναι υπό παρακολούθηση σε πολλά Κράτη 

Μέλη, έτσι ώστε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη να ενημερώνονται όσον το δυνατό 

γρηγορότερα για τις συναλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού, προκειμένου να 

καταστούν ικανά να αντιμετωπίσουν τους εξαφανισμένους εμπόρους στη χώρα τους. 

Πληροφορία: υπάρχουν τρία επίπεδα όσον αφορά στην ανταλλαγή των 

πληροφοριών: 
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- Το επίπεδο 1 αφορά την αναζήτηση του συνολικού ύψους των 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ενός υποκειμένου στο φόρο από τα Κράτη Μέλη της 

Ε.Ε. 

- Το επίπεδο 2 αφορά τη λεπτομερή αναζήτηση των ποσών ανά τρίμηνο ως 

προς το σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, με την πληροφόρηση για την 

ταυτότητα των εγκατεστημένων στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη προμηθευτών. 

- Επίπεδο 3: εάν η έρευνα απαιτεί επιπλέον λεπτομερέστερες πληροφορίες, 

αυτές οι τελευταίες πρέπει να ζητηθούν μέσω της διαδικασίας των ερωτημάτων 

Αμοιβαίας Συνδρομής τα οποία βασίζονται στον Κανονισμό ΕΚ 1798/2003 (βλ. 

Παράρτημα). Έτσι μπορούμε π.χ. να αποκτήσουμε αντίγραφα εγγράφων τα οποία 

βρίσκονται στα λογιστικά αρχεία των συμβαλλομένων μερών σε άλλα Κράτη Μέλη, 

όπως επίσης αποδείξεις κλπ. 

Ένδειξη 7: ένας έμπορος στην εθνική αγορά προμηθεύεται συστηματικά 

από εξαφανισμένους εμπόρους (ευθύνη αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ 

αγοραστή και πωλητή ) 

Η εταιρεία μεσάζων και ο επωφελούμενος βρίσκονται συχνά σε μια παρόμοια 

κατάσταση. Είναι προφανές ότι κάποιες επιχειρήσεις αγοράζουν κατά τύχη το 

μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων τους από τις επιχειρήσεις που μετέχουν στη 

φοροδιαφυγή CAROUSEL. Όμως, δεν είναι πάντα εύκολος ο εντοπισμός του 

εμπλεκομένου μεσάζοντα ή του επωφελούμενου στην απάτη.  

Στην Αγγλία, υπάρχει προβληματισμός για τις επιχειρήσεις-μεσάζοντες, και 

αυτό αποτελεί ένα επίκαιρο ζήτημα. Η Βρετανική Φορολογική Αρχή, επιχείρησε να 

επιδείξει τη συνενοχή ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρήσεων-μεσαζόντων/ 

επωφελούμενων μέσω μιας δικαστικής έρευνας. Ειδικότερα, από το 2003, κάποια 

εξακριβωτικού χαρακτήρα μέτρα θεσμοθετήθηκαν, με σκοπό τη μείωση της 

φοροδιαφυγής τύπου CAROUSEL. Σαν απάντηση σε αυτή τη δραστηριότητα, οι 

έμποροι κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και υλικού πληροφορικής, 

συνενώθηκαν στην «Ομοσπονδία Τεχνολογικών Βιομηχανιών», με σκοπό να 

αντιδράσουν σε αυτά τα μέτρα. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι πρόκειται για 

«δρακόντεια μέτρα», τα οποία τους επέβαλαν μια ευθύνη ως προς τις τρίτες 

επιχειρήσεις (που φοροδιαφεύγουν) τις οποίες δεν ήλεγχαν. Η Ομοσπονδία έλαβε την 

άδεια ενός Αγγλικού Δικαστηρίου να παραπέμψουν την ένσταση τους στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Πληροφορία: Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι εντούτοις πιθανή η ανάμειξη 

μιας εταιρείας μεσάζοντα ή ενός επωφελούμενου στην έρευνα, για όσο διάστημα 

χρειαστεί μέχρι τα αντικειμενικά στοιχεία να δείξουν ότι αυτοί γνωρίζουν την απάτη. 

Βάσει αυτού του πλαισίου, τα ακόλουθα συμπεράσματα κρίνονται σημαντικά: 

- Τα τιμολόγια του μεσάζοντα/ επωφελούμενου, είναι εικονικά, διότι ο 

πραγματικός προμηθευτής (ο αλλοδαπός) των εμπορευμάτων είναι γνωστός από τον 

μεσάζοντα/ επωφελούμενο. Ο μόνος λόγος για την είσοδο ενός εξαφανισμένου 

εμπόρου στο οικονομικό κύκλωμα, αποτελεί το γεγονός ότι αυτός, ο τελευταίος, δεν 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες περί 

ΦΠΑ διατάξεις. 

- Χρησιμοποιώντας έναν εξαφανισμένο έμπορο, στο κύκλωμα της απάτης, ο 

μεσάζων / επωφελούμενος, στρεβλώνει τους όρους του ανταγωνισμού γιατί πουλάει 

με ζημιά, ενώ αυτός επωφελείται από τον ΦΠΑ που δεν καταβάλλει στο Δημόσιο ως 

όφειλε. 

Ενδείξεις σχετικά με οικονομικές συναλλαγές 

Κατά την παρατήρηση του βασικού σχήματος μιας φοροδιαφυγής τύπου 

CAROUSEL, ο εξαφανισμένος έμπορος κατέχει μια ειδική θέση μέσα στο κύκλωμα. 

Οι οργανωτές πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αγορές στο όνομα του εξαφανισμένου 

εμπόρου και κατόπιν μεταπωλούν τα αγορασθέντα αγαθά στην εθνική αγορά. 

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις οδηγούν στην υποχρεωτική χρήση ενός 

τραπεζικού λογαριασμού από τους οργανωτές της απάτης. Γι’ αυτό το λόγο, η 

πλειοψηφία των ενδοκοινοτικών αγορών πάντα θα πληρώνονται μέσω Τραπέζης, 

πιθανότατα με σκοπό να έχει αποδείξεις ο ενδοκοινοτικός προμηθευτής (προκειμένου 

να πείσει τη Φορολογική Αρχή της χώρας του) ότι τα αγαθά εγκατέλειψαν πλέον το 

Κράτος Μέλος προέλευσης. Οι κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό του 

εξαφανισμένου εμπόρου, παρουσιάζουν έναν αριθμό ενδείξεων. 

Ένδειξη 8: πώληση με ζημία ή με ένα μικρό περιθώριο κέρδους 

Ο εξαφανισμένος έμπορος κατά γενική ομολογία, πουλάει με ζημιά. Η 

πώληση κάτω από την τιμή της αγοράς επιτρέπει στο κύκλωμα να δημιουργήσει 

γρήγορα ένα μεγάλο άνοιγμα στην αγορά. Αυτή η απώλεια, ανακτάται ευρύτερα με 

τη μη καταβολή του ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε τις κινήσεις χρέωσης και πίστωσης στο 

λογαριασμό του εξαφανισμένου εμπόρου. Οι μεγάλες κινήσεις αφορούν κατά κύριο 

λόγο τις πληρωμές των πελατών με επιταγές που επαναχρηματοδοτούνται ή με 
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τραπεζικά εμβάσματα. Οι μεγάλες κινήσεις χρέωσης αφορούν τις πληρωμές για τους 

ενδοκοινοτικούς προμηθευτές. Σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον αγοράζουμε ένα 

φορτίο εμπορευμάτων από έναν μόνο προμηθευτή και εφόσον αυτό μεταπωλείται σε 

ένα μόνο πελάτη την ίδια ή την επόμενη ημέρα, είναι δυνατόν να εντοπιστεί / 

παρατηρηθεί αυτή η πώληση με εισαχθέντα και εξαγχθέντα ποσά στον τραπεζικό 

λογαριασμό. 

Πληροφορία: η σύγκριση των τιμολογίων της αγοράς και της πώλησης του 

εξαφανισμένου εμπόρου αποκαλύπτει την πώληση με ζημιά. Η επαλήθευση μπορεί 

να γίνει δειγματοληπτικά, φέρνοντας στο φως μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. Η 

ανάλυση μπορεί να δώσει μια γενική εικόνα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, με μια πιο 

ακριβή ένδειξη του ποσοστού ζημιάς. 

Ένδειξη 9: αναλήψεις αρκετών μικρών ποσών σε μετρητά που 

κατατίθενται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ή που μεταφέρονται σε 

λογαριασμούς που δεν συνδέονται με τις εμπορικές δραστηριότητες του 

εξαφανισμένου εμπόρου 

Εξαιτίας της αγοράς αγαθών χωρίς ΦΠΑ (ενδοκοινοτική απόκτηση) και 

έπειτα της πώλησης αυτών με ζημία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ πλέον, υπάρχει 

ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο απομένει στο λογαριασμό του εξαφανισμένου 

εμπόρου. 

Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τον ΦΠΑ μείον την υφιστάμενη ζημιά και 

αντιπροσωπεύει το πραγματικό όφελος του κυκλώματος. Είναι προφανές ότι οι 

διοργανωτές της απάτης θα αποσύρουν αυτό το ποσό από την Τράπεζα όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα για να μειώσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης της απάτης και 

ενδεχόμενης κατάσχεσης των χρημάτων. Η ανάληψη των μετρητών από τον 

τραπεζικό λογαριασμό μέσω τραπεζικής επιταγής, ή η τοποθέτηση τους σε θυρίδα ή 

κατάθεση μετρητών σε λογαριασμούς τρίτων, αποτελούν συναλλαγές οι οποίες 

μπορούν να θεωρηθούν ως ξέπλυμα χρήματος. 

Πληροφορία: συχνά, ο διοργανωτής της απάτης ή κάποιος άνθρωπος του, 

συνοδεύει τον αχυράνθρωπο στην Τράπεζα για να αποσύρουν τα ποσά σε μετρητά. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό το γεγονός δίνει δυνατότητα παρέμβασης ενός ή 

περισσοτέρων μελών του κυκλώματος. 

Ένδειξη 10: μη καταβολή τόκων σε περίπτωση μη καταβολής οφειλής στον 

ξένο προμηθευτή 
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Ο ξένος προμηθευτής είναι συχνά ενημερωμένος για το γεγονός ότι 

πραγματοποιεί παραδόσεις σε οργανωτές κυκλωμάτων απάτης. Γι’ αυτό το λόγο, 

αυτός, προκειμένου να διασφαλιστεί, δεν διακινδυνεύει αναμένοντας τις πληρωμές 

και απαιτεί να πληρωθεί πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων. 

Στο φαινόμενο Carousel οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται και μέσω άλλης 

διαδρομής από τη ροή της τιμολόγησης. Πιο συγκεκριμένα ο απατεώνας, 

υποχρεωμένος από κάθε είδους περίσταση, π.χ. από τον φόβο κατάσχεσης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, θα επιχειρήσει να μεταφέρει τις χρηματοπιστωτικές του 

συναλλαγές από τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων. Δημιουργούνται αρκετοί 

ανοιχτοί ενεργοί λογαριασμοί σε διαφορετικά υποκαταστήματα της ίδιας Τράπεζας. 

Εάν όλες οι πληρωμές, τόσο αυτές που εισέρχονται όσο και αυτές που εξέρχονται, 

πραγματοποιούνται στον ίδιο λογαριασμό, μπορούμε αμέσως να συσχετίσουμε το 

εύρος των ποσών, και την ταυτότητα των ενδιάμεσων κρίκων του κυκλώματος. 

Βέβαια ένας προσεκτικός και ευσυνείδητος διευθυντής της τράπεζας μπορεί να παίξει 

έναν καθοριστικό ρόλο στην περίπτωση αυτή. Εάν ο απατεώνας έχει αρκετούς 

λογαριασμούς σε διαφορετικά υποκαταστήματα της ίδιας τράπεζας, τότε γίνεται 

πολύπλοκη η διαδικασία του ελέγχου. Δεδομένου ότι οι διοργανωτές φοβούνται το 

μπλοκάρισμα ή την κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων, έχουν τη 

δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε ένα υποκατάστημα 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εξωτερικού, που είναι το ίδιο με αυτό του 

προμηθευτή τους. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι οι 

συναλλαγές μεταξύ των λογαριασμών αυτών, θα πραγματοποιηθούν πιο γρήγορα. 

Ένδειξη 11: άνοιγμα και χρήση τραπεζικού λογαριασμού μέσα σε άλλο 

κράτος μέλος από αυτό της έδρας της επιχείρησης. 

Η χρήση ενός τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που 

έχει έδρα η επιχείρηση, είναι δυνατόν να καταστήσει πολύπλοκη τη ροή των 

πληρωμών. 

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί σ’ αυτό το σημείο η κατάχρηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους μετέχοντες στο κύκλωμα απάτης. 

Στη Γαλλία, υπάρχει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων που περιέχει όλους 

γαλλικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (FICOBA). Από τη στιγμή που μια απάτη 

γαλλικού ΦΠΑ γίνεται αντιληπτή, οι γάλλοι ελεγκτές δεν συναντούν δυσκολίες ως 

προς την ανακάλυψη των τραπεζικών σχέσεων του κυκλώματος. Γι αυτό το λόγο, οι 

γάλλοι διοργανωτές απάτης, συχνά προτιμούν να ανοίξουν τραπεζικούς 
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λογαριασμούς στο όνομα των εξαφανισμένων γάλλων εμπόρων σε βελγικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η απάτη εκτυλίσσεται στη Γαλλία, εις βάρος του 

γαλλικού u916 Δημοσίου, αλλά οι πληρωμές – και επομένως επίσης και ο διαφεύγων 

ΦΠΑ στη Γαλλία, περνά από τους βελγικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Πληροφορία: τα κέρδη που μένουν στον τραπεζικό λογαριασμό του 

εξαφανισμένου εμπόρου θα αναληφθούν σε μετρητά που, ενδεχομένως, θα 

κατατεθούν σε λογαριασμούς τρίτων. Εφόσον αυτές οι οικονομικές κινήσεις είναι η 

συνέπεια της απάτης στο ΦΠΑ (που διαπράττεται εντός του Κράτους Μέλους), 

μπορούν να θεωρηθούν ξέπλυμα χρήματος. 

Πληροφορία: με τη διαπίστωση ύπαρξης αυτών των τραπεζικών 

λογαριασμών, επιβάλλεται η έναρξη της διαδικασίας για ενδεχόμενες κατασχέσεις. 

Ένδειξη 12: μη έκδοση τιμολογίων 

Παρόλο που δεν μπορεί καθόλου να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχει μια ευρεία 

μαύρη αγορά σε ορισμένους τομείς, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς 

στα πλαίσια μιας έρευνας ή να εκτιμηθεί το εύρος της. Είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε ότι η μαύρη αγορά δεν είναι ένα φαινόμενο που απομονώνεται και ότι 

ο απατεώνας θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με κάποιες γνωστές τεχνικές u945 

απάτης, κυρίως εικονικές εξαγωγές καθώς και εικονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις, 

με στόχο να δημιουργήσει μια «μαύρη» προσφορά αγαθών. 

Ένδειξη 13: απουσία μιας λογιστικής 

Στην περίπτωση του εξαφανισμένου εμπόρου, η ανυπαρξία λογιστικής, για 

όσο χρόνο διήρκεσε το κύκλωμα, λειτούργησε ως απόπειρα από τη μεριά του 

απατεώνα να καταστεί αδύνατος ο έλεγχος των αγορών και των πωλήσεων, σ΄αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και η συνυφασμένη με αυτό πώληση με ζημιά. Η ανυπαρξία 

λογιστικής συχνά συνδέεται με το διορισμό ενός νέου διευθυντή της επιχείρησης και 

με τη μετακίνηση της έδρας. 

Ο παλαιός επικεφαλής της επιχείρησης δηλώνει ότι η λογιστική παραδόθηκε 

στο νέο επικεφαλής της επιχείρησης και έτσι ελπίζει να αποποιηθεί τις ευθύνες του 

για την απουσία των λογιστικών βιβλίων. Προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία 

λογιστικών βιβλίων, πολύ συχνά δηλώνουν στη Δ.Ο.Υ. απώλεια αυτών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η κλοπή δηλώνεται «από το πορτ-μπαγκαζ κλειδωμένων 

αυτοκινήτων». 
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Ένδειξη 14: έγγραφα με ένα απλό και ελάχιστα δομημένο περιεχόμενο 

Η δομή του εγγράφου εμπορευμάτων (τιμολογίων) και των διαταγών για 

παραγγελίες ενός εξαφανισμένου εμπόρου, αποτελεί συχνά ένα παράδειγμα 

απλότητας. 

Ο διοργανωτής της απάτης επιθυμεί να αρχίσει να εργάζεται με τον 

εξαφανισμένο έμπορο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και επομένως δεν χάνει το χρόνο 

του διοργανώνοντας λεπτομερή λογιστική, είτε γιατί αφού θα εξαφανιστεί δεν του 

χρειάζεται, είτε γιατί οι ελεγκτικές αρχές θα είναι σε θέση να βρουν εύκολα τα 

ύποπτα εμπορεύματα όταν είναι καταχωρημένα σε λογιστικά βιβλία ενός μεσάζοντα. 

Ο εξαφανισμένος έμπορος επίσης στα στοιχεία που ενδεχόμενα εκδίδει δεν 

περιγράφει επαρκώς τα αγαθά που πουλάει. Αυτό λειτουργεί προς όφελός του, 

δεδομένου ότι αν υπάρχει κάτι που πρέπει να αποκρυφτεί, τότε το φορολογικό 

στοιχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών. 

Ένδειξη 15: ψεύτικα δεδομένα ή ανακριβή δεδομένα που αναφέρονται μέσα 

στα έγγραφα 

Είναι πολύ συνηθισμένη η χρησιμοποίηση ψευδών στοιχείων στα έγγραφα. Οι 

απατεώνες διαστρεβλώνουν κάθε είδους δεδομένα λογιστικής καταμέτρησης, 

έγγραφα σχετικά με το είδος και την ποσότητα των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς 

και τα έξοδα της επιχείρησης. Ως προς αυτό, υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν 

να αναφερθούν: Διπλή αρίθμηση των εμπορευμάτων, απουσία ημερομηνίας στα 

τιμολόγια, λάθος στον αριθμό τηλεφώνου, λάθος στον αριθμό του FAX ή αναγραφή 

στο τιμολόγιο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος δεν χρησιμοποιείται.  

Πολλές φορές παρατηρούνται τριγωνικές συναλλαγές με το εξωτερικό που 

είναι οικονομικά αδικαιολόγητες. Σε αυτήν την περίπτωση εκδίδονται τιμολόγια σε 

μια εταιρεία με ξένη επωνυμία και ο κίνδυνος εντοπισμού είναι μεγαλύτερος (λόγω 

των δηλώσεων του VIES). Γι’ αυτό το λόγο, κάποιες φορές εκδίδονται τιμολόγια σε 

έναν εξαφανισμένο έμπορο ο οποίος προσδίδει στη ροή έκδοσης των τιμολογίων 

(συναλλαγή) ένα φυσιολογικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι αυτή η τριγωνική 

συναλλαγή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, δεν θα υπήρχε ένδειξη για φοροδιαφυγή από 

το ΦΠΑ. Το κέρδος για τη δράση του εμπόρου προκύπτει από την μεταπώληση των 

εμπορευμάτων. 
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Στη συνέχεια αναφέρονται ενδείξεις σχετικά με τη δήλωση ΦΠΑ.  

Ένδειξη 16: Ξαφνική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Μια κατασκευή η οποία βασίζεται στην αποφυγή καταβολής φόρων, έχει 

περιορισμένη διάρκεια ζωής. Είναι επομένως σημαντικό για τους διοργανωτές της 

απάτης, να πραγματοποιήσουν το μέγιστο συνολικό κύκλο εργασιών, στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. Σαν αποτέλεσμα, αυτός ο κύκλος εργασιών, συσχετίζεται με ένα ποσό 

ΦΠΑ, γεγονός το οποίο εξάπτει το ενδιαφέρον των φοροφυγάδων. 

Η δήλωση ΦΠΑ (ενδεχομένως) σαφώς επισημαίνει το μέγεθος και το είδος 

της απάτης, ιδίως στην περίπτωση του εξαφανισμένου εμπόρου. 

Ένδειξη 17: Διαφορά μεταξύ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του 

πραγματοποιηθέντος συνολικού κύκλου εργασιών. 

Για τη αποφυγή προσωρινών ελέγχων και προκειμένου να μην προσελκύουν 

την προσοχή της Φορολογικής Αρχής, κάποιες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν 

υποβάλλουν μια δήλωση ΦΠΑ, η οποία δείχνει έναν συνολικό κύκλο εργασιών πολύ 

πιο χαμηλό από αυτόν που πραγματικά λαμβάνει χώρα. 

Ένδειξη 18: Διαφορά μεταξύ περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και των δεδομένων 

που προκύπτουν από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών 

Σε χώρες όπου υπάρχουν τέτοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις αυτή η 

αντιπαραβολή κρίνεται χρήσιμη. 

Πληροφορία: οι εξαφανισμένοι έμποροι πρακτικά, δεν διαθέτουν ποτέ μια 

κατάσταση πελατών και κατά συνέπεια, δεν θα εμφανίζονται και στην κατάσταση 

των πελατών οι «επωφελούμενοι» ( αφού οι εξαφανισμένοι, γενικά, δεν υποβάλλουν 

δηλώσεις). 

Στην Ελλάδα, για αυτούς που συστηματικά προμηθεύονται αγαθά από τους 

εξαφανισμένους εμπόρους, θα υπάρξει μεγάλη διαφορά μεταξύ των αγορών τους και 

του συνολικού ποσού που προκύπτει από τη λίστα των προμηθευτών. 

Ένδειξη 19: Διαφορές που προκύπτουν μεταξύ περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

και των δεδομένων τα οποία αφορούν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η επιχείρηση που πραγματοποιεί ένα μεγάλο 

μέρος των αγορών της από προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη 

μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Κατόπιν, όταν τα εμπορεύματα μεταπωλούνται στην 

εθνική αγορά, προκύπτει μια σημαντική οφειλή του ΦΠΑ στο Δημόσιο. Για την 

αποφυγή αυτής της οφειλής του φόρου και για την παρακράτηση του εισπραχθέντος 
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ΦΠΑ, ο έμπορος για την οικονομική δραστηριότητα του οποίου υπάρχουν 

αμφιβολίες, δεν θα προβεί σε πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, αλλά θα 

τις αντικαταστήσει με αγορές από την Ελλάδα (προκειμένου να παρουσιάσει 

δικαίωμα έκπτωσης γιατί αγοράζοντας από την Ελλάδα, υποτίθεται ότι πλήρωσε 

ΦΠΑ με το τιμολόγιο του Έλληνα προμηθευτή του). Τα τιμολόγια που εκδίδονται 

από τις Ελληνικές προμηθεύτριες επιχειρήσεις, όπως είναι εμφανές, είναι εικονικά. 

 

2.8.5.1. Ενδεικτικά έντυπα μεταφοράς αγαθών στο εξωτερικό 

Στις συναλλαγές μεταξύ κρατών – μελών της Ε.Ε. εκδίδονται πιστοποιητικά 

κυκλοφορίας. Σε αυτά πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 

- ο τύπος του πιστοποιητικού 

- οι συναλλασσόμενες χώρες 

- η περιγραφή του εμπορεύματος 

- η ποσότητα του εμπορεύματος 

- η έκδοση του πιστοποιητικού και η θεώρησή του 

- τα πλήρη στοιχεία αγοραστή και πωλητή 

H σημασία του εγγράφου μεταφοράς του εμπορεύματος, όσον αφορά τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι πολύ σημαντική, διότι έτσι αποδεικνύεται ότι ο 

μεταφορέας παρέλαβε το εμπόρευμα για να το μεταφέρει στον τόπο του προορισμού. 

Είναι ο τίτλος μεταφοράς των εμπορευμάτων που αναφέρονται. (Τα εμπορεύματα 

αυτά ανήκουν στον πωλητή). Κατά την πραγματοποίηση των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών και προκειμένου ο υποκείμενος στο φόρο Έλληνας με ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES 

πωλητής να εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ προς έναν υποκείμενο στο φόρο αγοραστή 

με ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES, εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., πρέπει να 

φροντίσει να τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 

Ε.Δ.Υ.Ο. με αριθ. ΠΟΛ 1201 /1999. Μεταξύ των άλλων είναι και η απόδειξη της 

μεταφοράς των αγαθών στο άλλο Κράτος Μέλος. 

Στις περιπτώσεις, που δεν τηρούνται από τον φορολογούμενο, σωρευτικά, οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται από την ΠΟΛ. 1201/1999 ΕΔΥΟ, για την έκδοση από 

τον πωλητή του τιμολογίου ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών χωρίς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ 

καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δέοντα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το 

ίδιο ισχύει για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που του παρέχεται και κατ’ 

επέκταση και για το δικαίωμα επιστροφής του φόρου που αντιστοιχεί στις 

συγκεκριμένες συναλλαγές. 
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Θα πρέπει επομένως να ενημερωθούν οι Έλληνες έμποροι οι οποίοι πωλούν 

αγαθά στο εξωτερικό ότι, σε περίπτωση που κατά τη στιγμή της έκδοσης του 

τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ, δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1201/1999 ΕΔΥΟ, 

θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια στους αλλοδαπούς αγοραστές υπολογίζοντας τον 

αναλογούντα ΦΠΑ και να τον αποδίδουν στο Δημόσιο. 

Στην συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των  μεταφορικών εγγράφων 

που απεικονίζονται στις εικόνες 1 έως 5 

• Σημεία ελέγχου της σιδηροδρομικής φορτωτικής: 

Στη Σιδηροδρομική Φορτωτική πρέπει να ελέγχονται τα εξής σημεία: 

- η ένδειξη RAILWAY CONSIGNMENT NOTE ή SMES WAYBILL ή CIM 

WAYBILL 

- ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης 

- ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού 

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη 

- επωνυμία και ταχ. δ/νση της μεταφορικής εταιρίας 

- η περιγραφή των αγαθών και η ποσότητα του εμπορεύματος που πρέπει να 

συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή 

- η ημερομηνία έκδοσης της φορτωτικής 

- η πληρωμή του ναύλου 

• Σημεία ελέγχου της αεροπορικής φορτωτικής: 

Στην Αεροπορική Φορτωτική πρέπει να ελέγχονται: 

-η ένδειξη AIR WAYBILL 

- ο όνομα της αεροπορικής εταιρίας 

- η ημερομηνία έκδοσης 

- στο όνομα τίνος έχει εκδοθεί 

- ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού των αγαθών 

- η περιγραφή των αγαθών και η ποσότητα του εμπορεύματος που πρέπει να 

συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή 

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη 

- η πληρωμή των εξόδων μεταφοράς 
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• Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Μεταφοράς του Εμπορεύματος με 

Αυτοκίνητο: 

Στην Απόδειξη Μεταφοράς του εμπορεύματος με αυτοκίνητο πρέπει να 

ελέγχονται: 

- η ένδειξη CMR WAYBILL ή INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE 

- το όνομα της μεταφορικής εταιρίας 

- ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη 

- η ημερομηνία έκδοσης και ο τόπος έκδοσης 

- ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του εμπορεύματος 

- η περιγραφή των αγαθών και το βάρος του εμπορεύματος που πρέπει να 

συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή 

- η πληρωμή των εξόδων μεταφοράς 

• Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Ταχυδρομικής Μεταφοράς του 

εμπορεύματος 

Στην Απόδειξη Ταχυδρομικής Αποστολής του εμπορεύματος (POST 

RECEIPT) πρέπει να ελέγχονται: 

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη 

- η περιγραφή των αγαθών και το βάρος του εμπορεύματος που πρέπει να 

συμφωνούν με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή 

- η ημερομηνία έκδοσης και τόπος έκδοσης 

- ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του εμπορεύματος 

Σημείωση: Στις ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων τα έξοδα μεταφοράς 

είναι πάντοτε προπληρωμένα 

• Σημεία ελέγχου της Απόδειξης Διεθνούς Οίκου Μεταφορών: 

Στην Απόδειξη Διεθνούς Οίκου Μεταφορών ότι παρέλαβε το εμπόρευμα για 

να το μεταφέρει στον τόπο προορισμού με τον καθοριζόμενο τρόπο μεταφοράς, 

πρέπει να ελέγχονται: 

- η ένδειξη FORWARDING AGENTS CERTIFICATE OF RECEIPT (FCR) 

- επωνυμία και διεύθυνση της μεταφορικής εταιρίας 

- η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης 
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- η βεβαίωση ότι η εταιρία παρέλαβε το εμπόρευμα για να το μεταφέρει στον 

τόπο προορισμού με τον καθοριζόμενο τρόπο μεταφοράς 

- η επωνυμία και η ταχ. δ/νση του αποστολέα των εμπορευμάτων και η 

επωνυμία και η ταχ. δ/νση του παραλήπτη 

- η περιγραφή και η ποσότητα του εμπορεύματος που πρέπει να συμφωνούν 

με την περιγραφή αυτών στο σχετικό τιμολόγιο του πωλητή 

- ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισμού του εμπορεύματος 

- η πληρωμή των εξόδων μεταφοράς 

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται ενδεικτικά έγγραφα μεταφοράς. 

 

2.9. Ελεγκτικές επαληθεύσεις 
 Κατόπιν καταγραφής της μορφολογίας εικονικών ή πλαστών στοιχείων καθώς 

ενδείξεων – γνωρισμάτων που πρέπει να λειτουργήσουν ως ερεθίσματα για παραπέρα 

ελεγκτικές επαληθεύσεις, αναφέρω επιγραμματικά τις ακόλουθες: 

  1) Η επαλήθευση εκτέλεσης της υπηρεσίας ή του έργου και στο ύψος που 

αυτή αναφέρεται στα φορολογικά στοιχεία. Επίσης αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η 

συναλλαγή που αφορά αγορά αγαθών. 

  2) Η επαλήθευση των στοιχείων του εκδότη μέσω ΚΕ.Π.Υ.Ο., με αξιολόγηση 

της φορολογικής του εικόνας, σε σύγκριση με τα προς έρευνα φορολογικά στοιχεία. 

  3) Η αντιπαραβολή και αναζήτηση των εκδοτών σε λίστες που κατά καιρούς 

εκδίδει η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών για τους ανύπαρκτους ή 

φορολογικά ανύπαρκτους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που εντοπίσθηκαν από 

τελεσίδικους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να εκδίδουν 

εικονικά ή εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, καθώς και για απολεσθέντα ή 

κλαπέντα φορολογικά στοιχεία. 

  4) Η δημιουργία αρχείου προμηθευτών των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν για 

τους οποίους πιθανολογείται εμπλοκή τους σε έκδοση εικονικών φορολογικών 

στοιχείων και για τους οποίους ο κατ’ αρχήν έλεγχος (προληπτικός έλεγχος μικρής 

διάρκειας) δεν διαπίστωσε τυχόν εικονικότητα. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από 

φωτοαντίγραφα Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προμηθευτών που μπορεί να 

παραλαμβάνονται κατά τον έλεγχο (προληπτικό) των επιχειρήσεων για να 

αξιοποιηθούν μεταγενέστερα εντός των υπηρεσιών.  

  5) Η λήψη στοιχείων από την Δ.Ο.Υ. του εκδότη με ανταλλαγή ΔΕΛΤΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 
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  6) Τέλος, αν για την συναλλαγή που αναφέρεται σε ένα φορολογικό στοιχείο 

μιας επιχείρησης είναι πρόδηλη η εικονικότητα, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλα, αν 

αυτό είναι εφικτό, τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, αφού είναι περισσότερο 

από βέβαιο ότι δεν θα πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση.  

 

2.10. Περιεχόμενο - σαφήνεια έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ. 

  Με δεδομένη την σοβαρότητα της φορολογικής παράβασης χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη της οποιαδήποτε συναλλαγής κρίνεται από τον έλεγχο 

ως εικονική ή καλυπτόμενη με πλαστό φορολογικό στοιχείο, κάτι που πρέπει να 

διατυπώνεται στην Έκθεση Ελέγχου Κ.Β.Σ. με σαφήνεια και όχι ως συμπεράσματα, 

με τεκμηρίωση και περιεχόμενο των θέσεων του ελέγχου που απαντούν στα 

ερωτήματα: 

 - Ποιο φορολογικό στοιχείο κρίνεται; 

 - Ποιος εμφανίζεται ως εκδότης του στοιχείου; 

 - Ποιο είναι το περιεχόμενο του στοιχείου, (είδη, υπηρεσία κ.λ.π.); 

 - Ποια η αξία του στοιχείου και ποιος ο αναλογών Φ.Π.Α.; 

 - Σε ποιο βιβλίο καταχωρήθηκε το στοιχείο; 

 - Ποιο το αποτέλεσμα της χρήσης του πλαστού ή εικονικού στοιχείου; 

 - Στην θέση του ελέγχου, ποιος ο ισχυρισμός, περί του αντιθέτου, του 

φορολογούμενου; 

 - Ποια η θέση του ελέγχου στους ισχυρισμούς του φορολογούμενου; 

 - Ποια τα στοιχεία του ελέγχου που αναιρούν, χωρίς αμφισβήτηση, πιθανούς 

ισχυρισμούς του φορολογουμένου; 

 - Η εικονικότητα ενός στοιχείου αναφέρεται (αφορά ) στην συναλλαγή ή στα 

συναλλασσόμενα πρόσωπα; 

 - Σε περίπτωση που αφορά τη συναλλαγή, η εικονικότητα αναφέρεται στο 

σύνολο ή για μέρος αυτής. 

 Τέλος, από την όλη παρουσίαση - καταγραφή της ελεγχόμενης επιχείρησης 

στην Έκθεση Ελέγχου Κ.Β.Σ. και ειδικά στα Νομικά πρόσωπα, πρέπει να 

προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται ως αυτουργοί ή συνεργοί στο 

αδίκημα της φοροδιαφυγής, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

20 του ν. 2523/97. Βέβαια αν δεν προκύπτουν τα πρόσωπα στην έκθεση ελέγχου, δεν 

υπάρχει πρόβλημα ως προς την ποινική τους δίωξη, απλά μεσολαβεί, μέχρι να 

προσδιορισθούν τα πρόσωπα, καθυστέρηση που πρέπει να αποφεύγεται.  
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2.11. Μέτρα πρόληψης και καταστολής της απάτης Carousel  

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 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.  

7. Επιπλέον 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 
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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 η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη 

μέλη πραγματοποιείται μέσω αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη που στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι το Υπουργείο Οικονομικών που 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. Ένα 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 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. 



 78 

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 εξειδικευμένων 

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. 

 

2.12. Παράδειγμα φοροδιαφυγής με πλαστά- εικονικά στοιχεία  

Μεγάλο κύκλωμα έκδοσης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων 

εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (από τη 23-4-2010 μετονομάστηκε 

ΣΔΟΕ), το οποίο διέθεσε στην αγορά χιλιάδες τιμολόγια. Το ύψος της φοροδιαφυγής 

ανέρχεται στο ποσόν των 13 εκατ. ευρώ και στην υπόθεση, με την ιδιότητα του 

«πελάτη», εμπλέκονται μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, εταιρεία με έδρα την Αθήνα και μοναδική εγκατάσταση 

γραφείο 25 τ.μ. εξέδιδε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Τα αντικείμενα των εργασιών 

της εταιρείας είναι: το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, ξύλου, ηλεκτρολογικού 

υλικού, ειδών οικιακής χρήσης, σιδήρου, χάλυβα, ορυκτέλαιων, λιπαντικών, 

οικοδομικών υλικών, ελαστικών, χρηματοκιβωτίων, η κατασκευή- συντήρηση 

κτιριακών εγκαταστάσεων, υπόστεγων, βιομηχανικών δαπέδων, στεγών και οι 

επισκευές αυτοκινήτων. Μόνο στην Αττική εντοπίστηκαν 131 λήπτες πλαστών 

τιμολογίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών της ΥΠΕΕ, η συγκεκριμένη εταιρεία 

αποτελεί την απαρχή κυκλώματος διακίνησης πλαστών τιμολογίων, ενώ της 

πιστοποιήθηκαν 1.508 παραβάσεις και τα πρόστιμα που της καταλογίστηκαν 

υπερβαίνουν τα 30.000.000 ευρώ.  

 

2.13.  Ισχύουσες διατάξεις περί πλαστών – εικονικών στοιχείων 

Άρθρο 19 Ν 2523/97 

  "1. Θεωρείται ως πλαστό 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 
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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. 

  2. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο 

σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα 

διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι 

άγνωστο φορολογικώς 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 

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, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του 

πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία 

αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για 

τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα 

οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά 

το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.  

Άρθρο 4 Παρ. 24 ν. 2873/2000 

  "Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία 

κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος 

συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή 

συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν 

από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του 

λαμβάνοντα, όσο και του εκδόσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συμπεριληφθεί 

στις οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση 

των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.  

 Σε περίπτωση που η κατά το προηγούμενο εδάφιο έκδοση φορολογικών στοιχείων 

συνεχίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου από το χρόνο που προέκυψε η μεταβολή στο 

φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του ασκούντος την επιχείρηση το 

πρόστιμο της παραγράφου 2 περιπτώσεις α και ε του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. 

  Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για 

παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες 

καταλογιστικές πράξεις ή εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά 

οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν επί της ουσίας ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων.  

  Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικού 

συμβιβασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης της προσφυγής.  

  

2.14. Ποινικές κυρώσεις - Μηνυτήρια αναφορά - Διαδικασία 

   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. 2523/97). Με τις διατάξεις του άρθρου 24 2 του ν. 

2523/97 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 

2753/99) σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμός) αίρεται το 

αξιόποινο. 

Επίσης, όπως είναι γνωστό από την Νομική Επιστήμη μόλις ο εισαγγελέας 

λάβει την αίτηση της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο για πλαστά - εικονικά 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2523/97 (άρθρο 41 Κ.Π.Δ αίτηση της αρχής), τότε 

κινεί την ποινική δίωξη (άρθρο 43 Κ.Π.Δ. ): 

 - Είτε με παραγγελία για ανάκριση 

 - Είτε με παραγγελία για προανάκριση 

 - Είτε με απευθείας κλήση στο ακροατήριο. 

  Η απευθείας κλήση στο ακροατήριο χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για 

πταίσματα, ή ελαφρά πλημμελήματα ή σε περιπτώσεις όπου η προανάκριση για 

διάφορους λόγους προφανώς δεν είναι αναγκαία. (π.χ. στα αυτόφωρα πλημμελήματα, 

ή όταν προηγήθηκε προκαταρκτική εξέταση).  

Με δεδομένα α) την σοβαρότητα του αδικήματος και β) το νομικό καθεστώς 

που ισχύει σήμερα, κατά το οποίο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής που αφορά την 

έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, τη λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, καθώς και τη νόθευση φορολογικών στοιχείων, θεωρείται 

πλημμέλημα και ασκείται  ποινική δίωξη με απευθείας κλήση στο ακροατήριο. Κατά 

την σύνταξη της 'Έκθεσης Ελέγχου Κ.Β.Σ. χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια, αφού σ' 

αυτή καταγράφονται με σαφήνεια τα αποδεικτικά της διάπραξης του αδικήματος, 
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στοιχεία που προέκυψαν από την ελεγκτική έρευνα λαμβανομένης, εν προκειμένω, 

και ως προκαταρκτικής εξέτασης (πρόχειρης, δηλαδή, ανάκρισης και αναζήτησης της 

αλήθειας).  

  Ειδικά στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται, από τον έλεγχο, διάπραξη ή 

απόπειρα διάπραξης αξιοποίνων πράξεων που διώκονται αυτεπάγγελτα, όπως η 

πλαστογραφία, η λαθρεμπορία, η κατοχή και χρήση σφραγίδων Δημοσίου και 

φορολογικών στοιχείων, ουδέποτε θεωρημένων νόμιμα σε Δ.Ο.Υ., πρέπει να 

ανακοινώνεται άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα η αξιόποινη πράξη, σύμφωνα με το 

άρθρο 37 (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας).  

Η μεθοδολογία αυτών που μεταχειρίζονται τις παραπάνω πρακτικές, διαρκώς 

βελτιώνεται. Για το λόγο αυτό, οι ελεγκτές θα πρέπει να αξιολογούν και κάθε άλλη 

ένδειξη που κρίνουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη συναλλαγών με πλαστά ή 

εικονικά φορολογικά στοιχεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

3.1. Έννοια του φορολογικού ελέγχου 

• 

Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών 

που εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα με σκοπό να διαπιστωθεί: 

• 

Εάν εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

• 

Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που προβλέπει η 

φορολογική νομοθεσία. 

• 

Εάν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων 

και στοιχείων. 

• 

Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές 

της λογιστικής επιστήμης. 

• 

Εάν για τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και 

λαμβάνονται τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων: 

• 

α) δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο οφειλόμενοι φόροι, τέλη και εισφορές, β) 

απέβλεπαν μεθοδευμένα ή συνειδητά στη μη εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

Τον καθορισμό των εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων. 

Πέραν των ανωτέρω, στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται 

και όλες εκείνες οι ενέργειες συλλογής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων 

απαραίτητων για την ορθή εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, 

ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, τη 

δυναμικότητα της ελεγχόμενης επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών της και εν τέλει 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

  

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις 

επαληθεύσεις του λογιστικού και του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται 

απαραίτητες για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή μη των βιβλίων και στοιχείων και 

των δεδομένων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά, την ορθή μεταφορά 

των οικονομικών δεδομένων στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των 

οφειλομένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ στο Δημόσιο. 



 83 

3.2. Σκοπός του Φορολογικού Ελέγχου 

Ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική λειτουργία του 

Κράτους, διότι σε αυτόν βρίσκουν μεταξύ άλλων εφαρμογή οι συνταγματικές αρχές 

για ισοδύναμη συμμετοχή των πολιτών στα οικονομικά βάρη, οι δε συνέ-πειές του 

είναι σημαντικές σε όλο το φάσμα των κοινωνικών και κυρίως οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να επαληθευτεί η ακρίβεια των 

φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση μη υποβολής τους, να εξευρεθεί η 

φορολογητέα ύλη και να προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που 

προκύπτουν. 

- 

Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται με τυπικότητα, πάντα σύμφωνα 

με τον νόμο και να αποσκοπούν στην εξεύρεση ή/και την επαλήθευση της 

φορολογητέας ύλης με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και δίκαιο. Με τους 

φορολογικούς ελέγχους εκτός από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 

εξυπηρετούνται και άλλοι εξίσου σημαντικοί σκοποί, όπως: 

- 

Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. 

- 

Η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Η διαρκής ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

 

- Η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης μέσα από την εμπέδωση της 

φορολογικής συνείδησης. 

3.3.  Είδη φορολογικού ελέγχου 

3.3.1. Προληπτικός φορολογικός έλεγχος 

Ο προληπτικός έλεγχος έχει σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων του Κ.Β.Σ, καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπροθέσμων φορολογικών 

υποχρεώσεων της επιχείρησης (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή παρακρατούμενων 

φόρων κλπ). Ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι σύντομος, ουσιαστικός και να έχει το 

χαρακτήρα του αιφνιδιασμού. 

Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου και αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την ενημέρωση των βιβλίων, τα 

αποθέματα, το ταμείο, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τυχόν ειδικά τηρούμενα 

βιβλία, τους φορολογικούς μηχανισμούς, κ.λ.π. 
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Διενεργείται στην εγκατάσταση της επιχείρησης ή και εκτός αυτής, κατά τη 

διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων και στοχεύει, με τον ανωτέρω χαρακτήρα του, 

στην αποτροπή της διάπραξης φορολογικών παραβάσεων. 

Κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να λαμβάνει 

γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που 

τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου που 

βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην εγκατάσταση 

κάθε άλλου υπόχρεου και οι διαπιστώσεις του αποτυπώνονται σε έκθεση ελέγχου. 

Εφόσον από τον προληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση με 

τη μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασμένου 

τρόπου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και του τρόπου φορολό-γησής τους, 

εκδίδεται εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του προϊσταμένου 

της ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της προηγούμενης ακρόασης, αμέσως 

με τη διαπίστωση των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και πριν την αποχώρηση των 

ελεγκτών από την ελεγχόμενη επιχείρηση, τα φορολογικά όργανα είναι υποχρεωμένα 

να επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση προς ακρόαση προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια 

διατύπωσης εντός ευλόγου χρόνου (10 ημέρες) γραπτών απόψεων σε σχέση με τις 

διαπιστωθείσες παραβάσεις του ελέγχου. Ειδικά στον προληπτικό έλεγχο διακίνησης 

αγαθών με μεταφορικά μέσα στο δρόμο, περίπτωση κατά την οποία η επίδοση της 

κλήσης προς ακρόαση είναι πρακτικά δυσχερής, η παραπάνω επίδοση διενεργείται σε 

μεταγενέστερο χρόνο στην έδρα της επιχείρησης προκειμένου και εκεί να δοθεί η 

ευχέρεια διατύπωσης γραπτών απόψεων (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1074/2008, βλ. 

Παράρτημα). 

3.3.1.1. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται με σκοπό να 

διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων 

(Κ.Β.Σ.), καθώς και η εκπλήρωση των ληξιπροθέσμων εν γένει φορολογικών 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Με την αιφνίδια και επιτόπια παρουσία των φορολογικών οργάνων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση των αγαθών, οι 

ελεγκτικές υπηρεσίες στοχεύουν να αποτρέψουν τους φορολογούμενους από τη 
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διάπραξη φορολογικών παραβάσεων και να αποκαλύψουν πιθανές μεθόδους απάτης 

και φοροδιαφυγής. 

Με τον προληπτικό έλεγχο ελέγχονται πράξεις ή παραλήψεις της επιχείρησης 

που ανάγονται στην τρέχουσα χρήση, χωρίς όμως να αποκλείεται να ελεγχθούν και 

παλαιότερες χρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα της 

ελεγχόμενης υπόθεσης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., ο 

έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση τόσο των υποχρεωτικά τηρούμενων όσο και των 

προαιρετικά τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου 

βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου που βρίσκεται σε επαγγελματική εγκατάσταση του 

επιτηδευματία. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου περιουσιακών στοιχείων που 

βρίσκονται στην έδρα ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση τόσο του ελεγχόμενου 

επιτηδευματία όσο και κάθε άλλου συναλλασσόμενου με αυτόν. 

• 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να αφορά: 

• 

την ενημέρωση των βιβλίων, 

• 

την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση στοιχείων σ ύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., 

• 

τη νομιμότητα των φ.τ.μ. και μηχανισμών, 

• 

τη διακίνηση των αγαθών, 

• 

τα αποθέματα, το ταμείο, τα αξιόγραφα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, 

• 

τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., 

την έκδοση πλαστών ή εικονικών ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 

ή τη νόθευση αυτών. 

Kατά κύριο λόγο, ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται από την 

ΥΠ.Ε.Ε.. Η ΥΠ.Ε.Ε. είναι αυτόνομη ελεγκτική και διωκτική υπηρεσία με αυξημένες 

αρμοδιότητες και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 

Οι αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε. ασκούνται από τις περιφερειακές της υπηρεσίες 

οι οποίες εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα, ο συντονισμός δε και η χάραξη της 

στρατηγικής των προληπτικών ελέγχων γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία της 

ΥΠ.Ε.Ε. [σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3296/04 περί σύστασης Υπηρεσίας 

Ειδικών Ελέγχων και κατάργησης του Σ.Δ.Ο.Ε. και το Π.Δ. 85/2005, (βλ. 

Παράρτημα)]. 
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Προκειμένου να καθίστανται περισσότερο αποτελεσματικοί οι διενεργούμενοι 

από την ΥΠ.Ε.Ε. προληπτικοί έλεγχοι, η υπηρεσία προγραμματίζει τους ελέγχους της 

σε κεντρικό επίπεδο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

• 

Τα κριτήρια αυτά αφορούν: 

• 

τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, 

• 

τη νομική μορφή, 

• 

την κατηγορία τηρούμενων βιβλίων, 

• 

την επικινδυνότητα και παραβατικότητα του κλάδου, 

τα οικονομικά μεγέθη και τα δεδομένα των δηλώσεων, λαμβανομένων υπόψη 

και χωροταξικών και χρονικών δεδομένων. 

• 

Κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου η ΥΠ.Ε.Ε. μπορεί να προβαίνει: 

• 

Σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων 

όπου βρίσκονται αγαθά. 

• 

Σε έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, όπως και έρευνες σε άλλους 

χώρους που δεν αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου. 

• 

Σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, 

αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως 

και τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων για τα αδικήματα που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ανάγονται στην αρμοδιότητα της 

ΥΠ.Ε.Ε. 

• 

Σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων 

στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές 

διατάξεις. 

 

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, στη δέσμευση 

τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων προσώπων με άμεση 

ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελία. 

3.3.1.2 Διαδικασία ελέγχου 

Ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται κατά τις εργάσιμες για το φορολογούμενο 

ημέρες και ώρες στην έδρα ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης, 

σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνει και στα γραφεία της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. 
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Για τους διενεργούμενους ελέγχους σε επαγγελματική εγκατάσταση της 

επιχείρησης τα φορολογικά όργανα θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν πριν από  

τον έλεγχο τη σχετική εντολή ελέγχου και την υπηρεσιακή ή αστυνομική τους 

ταυτότητα. 

Στις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου στα γραφεία της ελεγκτικής 

υπηρεσίας, ειδοποιείται η επιχείρηση, γραπτώς ή προφορικώς, να προσκομίσει στην 

υπηρεσία τα βιβλία και τα στοιχεία της, εντός οριζόμενης προθεσμίας. 

• 

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους προγραμματισμένους προληπτικούς ελέγχους 

εντός ή εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, απαιτείται η 

κατάλληλη προετοιμασία των ελεγκτικών οργάνων, η οποία περιλαμβάνει: 

• 

Το σχηματισμό του φακέλου της υπόθεσης με την εύρεση των δηλώσεων όλων 

των φορολογικών αντικειμένων που έχουν υποβληθεί, 

• 

την κατάρτιση «πλάνου ελέγχου» με τις ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις 

που πρόκειται να διενεργηθούν, 

• 

την ενημέρωση από το τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την κατηγορία των 

βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση, καθώς και των τυχόν πρόσθετων βιβλίων του 

άρθρου 10 του ΚΒΣ, 

• 

την ενημέρωση για το πλήθος και τους αριθμούς μητρώου των χρησιμο-

ποιούμενων φ.τ.μ. ή μηχανισμών. 

• 

την ενημέρωση για το είδος και τον αριθμό των στοιχείων που έχει θεωρήσει, 

• 

την ενημέρωση από το τμήμα μητρώου για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις 

που διαθέτει η επιχείρηση (υποκαταστήματα, αποθήκες κλπ), 

την ενημέρωση από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υφίστανται στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για παραβάσεις που καταλογίστηκαν από προηγούμενους 

ελέγχους ή για Δελτία Πληροφοριών ή άλλα εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία. 

• 

Πριν από την έναρξη των ελεγκτικών επαληθεύσεων προηγείται η θεώρηση 

των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης, η οποία γίνεται κάτω από 

την τελευταία εγγραφή στα τηρούμενα υποχρεωτικώς και προαιρετικώς βιβλία και 

στο αμέσως επόμενο μετά το τελευταίο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Στην πράξη 

θεώρησης αναγράφεται: 

• 

η υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, 

• 

η ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησής του και 

τα στοιχεία των ελεγκτών. 
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Εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, 

εγγράφων και λοιπών στοιχείων από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ενεργείται κατάσχεση αυτών από τους υπαλλήλους 

που πραγματοποιούν τον έλεγχο και παράδοσή τους στον προϊστάμενο της ελεγκτικής 

υπηρεσίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία των κατασχεθέντων για εντοπισμό 

τυχόν αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ή τη διαπίστωση φορολογικών εν γένει 

παραβάσεων. 

Για κάθε κατάσχεση συντάσσεται υποχρεωτικά έκθεση κατάσχεσης στην 

οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που κατασχέθηκαν. Η έκθεση αυτή 

υπογράφεται υποχρεωτικά από τα όργανα του ελέγχου και από τον επιτηδευματία ή 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του και σε περίπτωση απουσίας αυτού από παριστάμενο 

υπάλληλο της επιχείρησης, ενώ αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στην 

επιχείρηση. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχόμενου να υπογράψει ή να παραλάβει 

την έκθεση, γίνεται σχετική μνεία επί του σώματος αυτής. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις επίσημων βιβλίων και στοιχείων, αυτά μπορούν να 

παραληφθούν και με απόδειξη παραλαβής. 

Οι ανωτέρω ενέργειες (κατάσχεση επισήμων ή ανεπισήμων βιβλίων και στοι-

χείων, παραλαβή επίσημων βιβλίων και στοιχείων) πρέπει να γίνονται με τη δέουσα 

προσοχή και περίσκεψη, ώστε να καθιστούν αποτελεσματικό το διενεργούμενο 

προληπτικό έλεγχο. 

 

Γενικά, για τις επιδόσεις στον προληπτικό έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99). 

3.3.2.  Προσωρινός φορολογικός έλεγχος 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει στοιχεία του προληπτικού 

ελέγχου με τη διαφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί, με βάση έκθεση 

ελέγχου, προσωρινό φύλλο ελέγχου ή πράξη, προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν 

φόροι που οφείλει η επιχείρηση. 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελέγχου αυτού είναι, η διενέργειά του για 

συγκεκριμένες διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας 

διαχειριστικής περιόδου και για συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση 

πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της 

επιχείρησης, η ολοκλήρωσή του σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός 

τυχόν διαφορών φόρων με στόχο την άμεση είσπραξη αυτών από το δημόσιο, καθώς 
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και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αξιοποιήσιμων από μελλοντικό τακτικό 

φορολογικό έλεγχο. 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται πάντα ύστερα από εντολή ελέγχου του 

προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 

Σημειώνεται ότι προσωρινός έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί σε 

περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε 

περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και εικονικών ή λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων. 

3.3.2.1. Αντικείμενο του Προσωρινού Ελέγχου 

Ο προσωρινός έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση 

ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων και να προσδιοριστούν 

και καταλογισθούν οι διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν με τη σχετική δήλωση 

από τους υπόχρεους. 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει και όλα τα στοιχεία του 

προληπτικού ελέγχου. Με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί 

προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς να αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για 

να καταλογιστούν οι φόροι, με τους τυχόν αναλογούντες σε αυτούς πρόσθετους 

φόρους, που οφείλει να αποδώσει η επιχείρηση στο δημόσιο. 

Βασικός στόχος του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση είσπραξη από το 

δημόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, μεταξύ των οποίων και του οφειλόμενου 

Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών που δεν έχουν παρακρατηθεί ή 

έχουν παρακρατηθεί ή επιρριφθεί από τις επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών τους με τρίτους στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης και λειτουργίας 

τους, χωρίς να έχουν αποδοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

Ειδικά, η μη παρακράτηση ή η παρακράτηση και μη απόδοση των φόρων, 

εκτός του ότι αποστερεί από το δημόσιο σημαντικούς πόρους για την 

πραγματοποίηση των επιδιώξεών του μέσω των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών, 

φαλκιδεύει την καλλιέργεια ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο σε 

επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων όσο και στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας 

γενικότερα, με συνέπειες δυσμενείς για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 
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3.3.2.2. Διαδικασία Ελέγχου 

Με τον προσωρινό έλεγχο μπορούν να ελέγχονται μία ή περισσότερες 

φορολογικές περίοδοι ή χρήσεις, καθώς και ένα ή περισσότερα φορολογικά 

αντικείμενα (π.χ. Φ.Π.Α., παρακρατούμενοι φόροι, φορολογία εισοδήματος κ.λπ). 

Μετά τη επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο, εκδίδεται από τον προϊστάμενο της 

ελεγκτικής υπηρεσίας εντολή ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί, κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/07, η επίδοση πρόκλησης στο 

φορολογούμενο επί αποδείξει, προκειμένου εφόσον αυτός το επιθυμεί, να υποβάλει 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, αρχικές ή συμπληρωματικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών γενικώς φορολογιών, τελών 

και εισφορών. 

Στην περίπτωση ανταπόκρισης του φορολογούμενου και υποβολής των 

σχετικών δηλώσεων, οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσμων δηλώσεων μειώνονται στο ό. 

Μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προβλεπόμενης προθεσμίας, η 

παραπάνω δυνατότητα του φορολογούμενου παύει να υφίσταται και ακολουθεί 

έλεγχος της υπόθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- 

Σε σχέση με τους περιορισμούς που υφίστανται κατά τη διενέργεια 

προσωρινού φορολογικού ελέγχου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έλεγχος αυτός μπορεί 

να διενεργείται: 

- 

είτε επί μη υποβολής δήλωσης 

είτε επί ανακριβούς υποβολής αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι καταλογιζόμενες στο πλαίσιο του προσωρινού 

ελέγχου διαφορές φόρων πρέπει να προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα 

βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά 

δικαιολογητικά των εγγραφών του ίδιου του φορολογούμενου και όχι από στοιχεία 

τρίτων. 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, δεν πρέπει να διενεργείται προσωρινός έλεγχος για 

τον καταλογισμό παντός είδους φόρων, τελών ή εισφορών, μεταξύ άλλων: 

- σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων 

- σε περιπτώσεις λήψης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

ή 
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Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά διενεργείται τακτικός φορολογικός 

έλεγχος. 

Επί έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων διενεργείται κατά 

απόλυτη προτεραιότητα τακτικός έλεγχος και μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που 

η εικονικότητα ή η πλαστότητα είναι καταφανής και αυταπόδεικτη ή αφορά την 

τρέχουσα χρήση που δεν έχει καταστεί ακόμη ελεγκτέα με τακτικό έλεγχο, μπορεί 

εξαιρετικά να διενεργείται προσωρινός έλεγχος στη φορολογία Φ.Π.Α. 

Πριν από την έναρξη των ελεγκτικών επαληθεύσεων προηγείται η θεώρηση 

των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η θεώρηση γίνεται κάτω 

από την τελευταία εγγραφή στα τηρούμενα υποχρεωτικώς και προαιρετικούς βιβλία 

και στο αμέσως επόμενο μετά το τελευταίο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Στη δε 

πράξη θεώρησης αναγράφεται η υπηρεσία που ενεργεί τον έλεγχο, η ημερομηνία και 

ώρα πραγματοποίησής του και τα στοιχεία των ελεγκτών. 

• 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2859/2000, μπορεί να διενερ-

γηθεί προσωρινός έλεγχος για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για 

όλη τη διαχειριστική περίοδο, εάν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου 

διαπιστωθεί ότι αυτός παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα 

αξία που προκύπτει απ' αυτά. 

Προσωρινός έλεγχος στο Φ.Π.Α 

Για τον καταλογισμό της φορολογικής υποχρέωσης εκδίδεται προσωρινή 

πράξη η οποία περιλαμβάνει τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και 

στοιχεία του υπόχρεου, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του φόρου, καθώς και 

τον πρόσθετο φόρο. 

Ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων και στοιχείων του ελεγχόμενου, 

διενεργούνται οι ακόλουθες γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις: 

- Έλεγχος υποβολής δηλώσεων (περιοδικών, εκτάκτων περιοδικών, 

εκκαθαριστικών, στατιστικών δηλώσεων κλπ) 

- Έλεγχος δηλώσεων έναρξης, μεταβολών-μετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών. 

Επιπλέον, διενεργούνται και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπως: 

• έλεγχος της ορθής σύνταξης και υποβολής των περιοδικών και των 

εκκαθαριστικών δηλώσεων, 

• έλεγχος της ορθής καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του Φ.Π.Α που 

αναγράφεται στα ληφθέντα ή εκδοθέντα από τον υπόχρεο φορολογικά στοιχεία, 
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• έλεγχος της ορθής μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου σε επόμενες φορολογικές 

περιόδους, 

• έλεγχος καταστρατήγησης των υφιστάμενων διατάξεων περί απαλλαγής από 

Φ.Π.Α, 

• έλεγχος της ορθής διενέργειας Pro-rata ή διακανονισμός Φ.Π.Α των εκπτώσεων 

στις εκκαθαριστικές δηλώσεις, όπου απαιτείται, 

• έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων περί παραγραφής του πιστωτικού 

υπολοίπου Φ.Π.Α., 

• έλεγχος καταβολής του φόρου που αναλογεί: 

o  στα αγαθά που αναλήφθηκαν από τον ίδιο τον επιχειρηματία στην 

περίπτωση της διακοπής των εργασιών ατομικής επιχείρησης, 

o  στα αγαθά που αναλήφθηκαν από τον εταίρο κατά τη διάλυση της εταιρίας ή 

την αποχώρησή του και 

o  στα αγαθά που διατέθηκαν από την επιχείρηση για τις ανάγκες της, για τα 

οποία έχει εκπέσει το φόρο εισροών κατά την αγορά ή την παραγωγή τους, 

εφόσον γι' αυτά δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου καθόσον οι 

πράξεις αυτές που συνιστούν αυτοπαράδοση αγαθών είναι φορολογητέες, 

• έλεγχος για τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή φόρου με έκτακτη 

δήλωση, 

• έλεγχος ειδικών καθεστώτων Φ.Π.Α. 

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όταν γίνεται υποβολή της περιοδικής δήλωσης 

μέσω TAXIS-NET γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών καταβολής του Φ.Π.Α. 

(παραστατικά τραπεζών κ.λ.π.). 

 

• 

Με τον έλεγχο του Φ.Μ.Υ εξετάζεται εάν έχει γίνει η ορθή παρακράτηση του 

φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Ελέγχεται και διαπιστώνεται αν έγινε 

ορθή και παρακράτηση εμπρόθεσμη απόδοση του φόρου στο Δημόσιο, καθώς και εάν 

διάφορες πρόσθετες παροχές που αποτελούν προσαύξηση αποδοχών των μισθωτών, 

συνυπολογίσθηκαν με τις κύριες αποδοχές για την παρακράτηση του φόρου. 

Προσωρινός έλεγχος Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 

Προκειμένου ο ελεγκτής να προβεί στις απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις 

για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου φόρου ζητά από την επιχείρηση τις 

μισθοδοτικές καταστάσεις του Ι.Κ.Α, καθώς και τις θεωρημένες καταστάσεις 
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προσωπικού από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. 

Για τις επιχειρήσεις ειδικά που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ ο 

ελεγκτής προκειμένου να επαληθεύσει το ύψος των αμοιβών που υπόκεινται σε 

Φ.Μ.Υ, ελέγχει τους αναλυτικούς λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 

του Ε.Γ.Λ.Σ. 60, 54 και 55 και επαληθεύει το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών 

από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του Ι.Κ.Α. 

 

• 

Ο έλεγχος αυτός αφορά τη διαπίστωση της ορθής παρακράτησης και απόδοσης 

του φόρου που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες ακαθάριστες αμοιβές σε 

ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ν.2238/94. Ειδικότερα ελέγχεται: 

Προσωρινός έλεγχος Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών 

• Το είδος της αμοιβής. 

• Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

• Η εμπρόθεσμη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο Δημόσιο. 

• 

Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών 

κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και ενοικιαστών δημόσιων, 

δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, που υπολογίζεται στην αξία του 

κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Ειδικότερα ελέγχεται: 

Προσωρινός έλεγχος Φόρου Εργολάβων 

• Το είδος του εισοδήματος. 

• Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

• Η εμπρόθεσμη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο Δημόσιο. 

• 

Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται 

σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 

του Κ.Β.Σ, για προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη 

έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών 

πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ η έκδοση 

αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών. 

Προσωρινός έλεγχος Φόρου Αμοιβών Τρίτων 

Ο φόρος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, υπολογιζομένου 

επιπλέον του τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%. 

Ειδικότερα, ελέγχεται: 
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• Το είδος των αμοιβών. 

• Η ορθή παρακράτηση του φόρου. 

• Η ορθή και εμπρόθεσμη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών φόρου, καθώς 

και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στο Δημόσιο. 

 

3.3.3. Τακτικός φορολογικός έλεγχος 

Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου, είναι η επαλήθευση της 

ακρίβειας των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που 

υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς 

υποβολής αυτών, η εξεύρεση της φορολογητέας ύλης και ο προσδιορισμός των 

φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις ελεγχόμενες χρήσεις. 

Ο τακτικός έλεγχος στηρίζεται τόσο στα δεδομένα των βιβλίων όσο και σε 

λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή τυχόν διαπιστώνονται ή 

προκύπτουν κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και σε πληροφορίες 

ή στοιχεία τρίτων. 

Ο τακτικός έλεγχος, επαληθεύει την τήρηση του συνόλου των φορολογικών 

διατάξεων που έχουν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση, καθόσον τυχόν 

παράλειψη καταλογισμού διαφορών φόρων σε οποιαδήποτε φορολογία, συνεπάγεται 

και την απώλεια φορολογικών εσόδων για το δημόσιο και την αναποτελεσματικότητα 

του ελέγχου να επιτύχει την οικειοθελή συμμόρφωση των επιτηδευματιών προς τις 

υποχρεώσεις τους. 

Η πληρότητα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου εξαρτάται από τις 

ικανότητες και δεξιότητες του ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει σφαιρική 

προσέγγιση και αναλυτική ικανότητα έτσι ώστε κατά την πορεία του ελέγχου μέσω 

της έρευνάς του να μπορεί, εκτός των άλλων, να εντοπίζει και να αποκαλύπτει τις 

τυχόν ακολουθούμενες μεθόδους φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις. Οι 

διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου αποτυπώνονται στην 

έκθεση ελέγχου, με βάση την οποία γίνονται οι καταλογισμοί των διαφορών φόρων, 

τελών και εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό. 

3.3.3.1. Αντικείμενο του τακτικού ελέγχου 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται πάντα μετά τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου και της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

και αποσκοπεί στην επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων 
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όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση. 

Πρόκειται δηλαδή για πλήρη, εμπεριστατωμένο, ουσιαστικό και οριστικό φορολογικό 

έλεγχο, εφόσον με την ολοκλήρωσή του εκκαθαρίζονται όλες οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου. 

Με τον έλεγχο αυτό, αφενός μεν εισπράττονται σημαντικά φορολογικά έσοδα 

τα οποία συμβάλουν στην ομαλή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, αφετέρου 

δε επιτυγχάνεται η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης των επιτηδευματιών προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος βασίζεται τόσο στα δεδομένα των βιβλίων και 

στοιχείων της επιχείρησης όσο και σε λοιπά στοιχεία και πληροφορίες (τέτοια 

στοιχεία ή πληροφορίες μπορεί να προέρχονται είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε 

από την ελεγκτική υπηρεσία, είτε από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, τραπεζικά 

ιδρύματα κλπ). Πρόκειται για στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή τυχόν 

διαπιστώνονται ή προκύπτουν κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς 

και για πληροφορίες ή στοιχεία από τρίτες πηγές κ.λπ. 

Με άλλα λόγια, κατά τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου δεν θα 

ληφθούν υπόψη μόνο τα δεδομένα των βιβλίων, στοιχείων και των υποβληθέντων 

από την επιχείρηση φορολογικών δηλώσεων, αλλά θα συνεκτιμηθεί και κάθε άλλο 

στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο στην εξακρίβωση των 

πραγματικών φορολογικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις ανακρίβειας των δηλώσεων 

ή μη επίδοσης αυτών. 

 

3.3.3.2. Κριτήρια επιλογής υποθέσεων ελέγχου 

Στην πράξη είναι αδύνατον οι ελεγκτικές αρχές να ελέγχουν το σύνολο των 

ανέλεγκτων κάθε φορά υποθέσεων, καθόσον υφίσταται περιορισμός τόσο στους 

ανθρώπινους πόρους, όσο και στην τεχνική υποδομή. 

Έτσι επιδιώκεται ο έλεγχος επιλεγμένου αριθμού φορολογουμένων κατά 

τρόπο που ο αριθμός αυτός να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της 

συνολικής φορολογητέας ύλης ή της συνολικής πιθανολογούμενης φοροδιαφυγής. 

Για το σκοπό αυτό η φορολογική διοίκηση έχει θεσπίσει συγκεκριμένα 

κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι φορολογούμενοι που θα ελεγχθούν με 

τακτικό φορολογικό έλεγχο. 
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Με βάση την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ. 1037/05, βλ. Παράρτημα), οι 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των φορολογουμένων 

επιλέγονται για τακτικό έλεγχο με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή 

άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή. 

• Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειμένων. 

• Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται 

από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

• Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών 

μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών. 

• Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών 

μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών. 

• Όταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν 

δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών. 

• Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 

εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον 

προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους. 

• Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) και δηλώσεων 

ΦΠΑ. 

• Όταν έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε 

ζημία από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελεύθερου 

επαγγέλματος. 

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει 

χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους. 

• Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει 

συγκεκριμένων διατάξεων. 

• Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται 

υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε 

σχέση με τον συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της. 

• Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην 

αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη 
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μέλη για αμοιβαία συνδρομή, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 

1798/2003. 

• Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα 

εισοδήματα. 

• Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία. 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο εφαρμόζονται για την 

κατά προτεραιότητα επιλογή των εκκρεμών υποθέσεων. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω κριτήρια επιλογής, υποχρεωτικά ελέγχονται 

υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις (π.χ. ελέγχονται υποχρεωτικά 

επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή των μετοχών τους στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεις που αιτούνται επιστροφή πιστωτικού 

υπολοίπου Φ.Π.Α. και διαπιστώνεται ότι έχουν υποπέσει στις ουσιαστικές 

παραβάσεις Κ.Β.Σ. κλπ). 

Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται με ευθύνη των 

προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές 

ελέγχου, καθώς και τους προϊσταμένους των τμημάτων ή των εποπτειών ελέγχου. 

Ακόμη, ποσοστό έως και 10% (0% έως και 10%) των επιλεγόμενων για 

έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα φορολογουμένων, για τους οποίους 

δεν συντρέχουν τα προαναφερόμενα κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για 

υποθέσεις με δύο τουλάχιστον εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους. 

 

3.3.3.3. Διαδικασία Ελέγχου 

Μετά τη επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο, εκδίδεται από τον προϊστάμενο της 

ελεγκτικής υπηρεσίας εντολή ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί, κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/07, η επίδοση μαζί με την εντολή ελέγχου 

πρόκλησης στο φορολογούμενο επί αποδείξει, προκειμένου εφόσον αυτός επιθυμεί, 

να υποβάλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, αρχικές ή 

συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών γενικώς 

φορολογιών, τελών και εισφορών. 

Στην περίπτωση ανταπόκρισης του φορολογούμενου και υποβολής των 

σχετικών δηλώσεων, οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσμων δηλώσεων μειώνονται στο ό. 
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Μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προβλεπόμενης προθεσμίας, η 

παραπάνω δυνατότητα του φορολογούμενου παύει να υφίσταται και ακολουθεί 

έλεγχος της υπόθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για τον τακτικό έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος σχετικές είναι οι διατά-

ξεις του άρθρου 66 του ν.2238/94, για τον έλεγχο ΦΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 48 

του ν. 2859/2000 και για τον ΚΒΣ οι διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/92. 

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής ελέγχει την ακρίβεια των 

δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των 

υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 

Για αυτό το σκοπό δικαιούται να: 

• ζητά από το φορολογούμενο να δώσει μέσα σε σύντομη και τακτή προθεσμία τις 

αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε στοιχείο ή πληροφορία που να 

είναι χρήσιμη για τον καθορισμό των φορολογικών του υποχρεώσεων, 

• ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από φορέα 

ή επαγγελματική οργάνωση οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη 

διευκόλυνση του έργου του, 

• καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και ζητά από αυτό εγγράφως πληροφορίες που 

είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του, 

• ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και 

• ενεργεί ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία φορολογούμενου που 

υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας, που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να 

διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των στοιχείων και βιβλίων 

φορολογούμενου που υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα. 

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος του αντισυμβαλλόμενου φορολογούμενου 

περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή 

λήπτης αυτών, με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων του. 

 

3.3.3.4. Ειδικοί Έλεγχοι 

Σε περιπτώσεις όπου με ειδικές διατάξεις νόμων καθορίζονται συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις ή τίθενται προϋποθέσεις για την τήρηση των διατάξεων αυτών εκ 

μέρους των επιχειρήσεων, διενεργούνται ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι για την 
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επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών, την τήρηση των 

προϋποθέσεων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις 

διατάξεις αυτές (π.χ. έλεγχος ορθής εφαρμογής αναπτυξιακών νόμων, έλεγχος 

αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, έλεγχος υπεραξίας κλπ). 

Οι διαπιστώσεις των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε ιδιαίτερες εκθέσεις 

ελέγχου προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν διαφορές φόρων (Πιερής Μ., 

Κουτσούκος Χ., Χαλβατσιώτης Δ., Μανουσάκης Ι., Τρυποσκούφης Θ., 2008). 

 

3.3.3.5. Έννοια του ουσιαστικού ελέγχου – Χαρακτηρισμός βιβλίων και στοιχείων 

Ουσιαστικός έλεγχος είναι το μέρος εκείνο της ελεγκτικής διαδικασίας που 

πραγματοποιείται στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί: 

α. Αν η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ., με τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης, αν 

είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων στις συναλλαγές που 

έχουν καταχωρηθεί, καθώς και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά. 

β. Αν τα δεδομένα της συναλλακτικής δραστηριότητας που προκύπτουν από τα 

βιβλία που τηρήθηκαν, από τα στοιχεία που εκδόθηκαν, καθώς και από τα 

στοιχεία που λήφθηκαν από τρίτους, είναι αληθή και ακριβή και περιλαμβάνουν 

τη συνολική συναλλακτική κίνηση της ελεγχόμενης χρήσης. 

Με βάση τα αποτελέσματα του ουσιαστικού φορολογικού ελέγχου και ανάλογα 

με τη σοβαρότητα και την έκταση των πράξεων και παραλήψεων που διαπιστώθηκαν, 

τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης χρήσης θα χαρακτηριστούν ως: 

Α) επαρκή και ακριβή, εφόσον δεν διαπιστώθηκαν παραλήψεις που να καθιστούν 

αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ή πράξεις και παραλήψεις που να 

επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό 

προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων, 

Β) ανεπαρκή, εφόσον διαπιστωθούν πράξεις ή παραλήψεις που καθιστούν 

αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, 

Γ) ανακριβή, εφόσον διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά ή καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό προσδιορισμό των 

φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης κριθούν από τον 

έλεγχο ως επαρκή και ακριβή, το αποτέλεσμα προσδιορίζεται λογιστικά, με την 
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προσθήκη τυχόν λογιστικών διαφορών, κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Σε περίπτωση που από τον ουσιαστικό έλεγχο προκύψουν παραλείψεις ή 

παρατυπίες που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/92 

επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων της 

επιχείρησης και καθιστούν αυτά ανεπαρκή ή ανακριβή, το αποτέλεσμα της 

ελεγχόμενης χρήσης προσδιορίζεται εξωλογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 30 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Σημειώνεται ότι μπορούμε να διακρίνουμε δύο πτυχές του εξωλογιστικού 

προσδιορισμού: 

• Στον εξωλογιστικό προσδιορισμό που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

επιχείρησης, αλλά στην ίδια τη φύση των τηρούμενων βιβλίων. Αυτό ισχύει 

πάντοτε για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα 

οποία εξ ορισμού είναι ανεπαρκή για να προσδιορίσουν λογιστικό αποτέλεσμα. 

• Στον εξωλογιστικό προσδιορισμό που οφείλεται σε ουσιαστικές αδυναμίες και 

παραλήψεις των τηρούμενων βιβλίων (ανεπάρκεια - ανακρίβεια). 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι λόγοι που σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία 

(άρθρο 30 του Κ.Β.Σ., όπως αυτό ισχύει σήμερα) οδηγούν σε ανεπάρκεια ή 

ανακρίβεια: 

Τα βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κρίνονται ανεπαρκή 

όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

•  δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο 

τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που 

ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., 

• τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. κατά τρόπο 

που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης 

εκείνης στην οποία εντάσσεται, 

• λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία 

διακίνησης ή αξίας, 

• 

• δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα 

Φορολογικών Αποτελεσμάτων χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ' της 

εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον 

οριζόμενο. 
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παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. ή συντάσσει τον πίνακα αυτόν 

ανακριβώς. 

Όπως αναφέρθηκε, για τα βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν τίθεται θέμα 

ανεπάρκειας, καθόσον τα βιβλία αυτά είναι από τη φύση τους ανεπαρκή και δεν 

προσδιορίζουν λογιστικό αποτέλεσμα. 

1) 

• δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς σ' αυτά αγορές ή καταχωρεί αγορές που 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, 

Τα βιβλία και στοιχεία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κρίνονται ανακριβή όταν ο 

επιτηδευματίας: 

•  δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή 

την αξία ή ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης και 

αξίας ή λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια 

στοιχεία, εμφανίζει αθροιστικά λάθη, 

• 

Σε αυτή την περίπτωση δεν εμπίπτει η μη διαφύλαξη και επίδειξη των βιβλίων 

και στοιχείων, η οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας. 

δεν διαφυλάσσει, ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός 

τακτού ευλόγου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατά 

περίπτωση, το βιβλίο αγορών, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, καθώς και 

τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά, με τα οποία ενεργούνται οι 

πρωτογενείς εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες 

αυτά αφορούν. 

• νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία, 

• δεν τηρεί το βιβλίο Αγορών. 

 Για να κριθούν τα βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανακριβή από τον τακτικό 

φορολογικό έλεγχο, θα πρέπει οι παραπάνω πράξεις ή παραλήψεις να επηρεάζουν 

σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων της χρήσης στην οποία αναφέρονται. 

2) Τα βιβλία και τα στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας κρίνονται ως ανακριβή όταν ο 

υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

• 

• δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέματα ή καταχωρεί αυτά ανακριβώς 

ως προς την ποσότητα, 

δεν εμφανίζει στα βιβλία του έσοδα ή έξοδα, ή εμφανίζει αυτά ανακριβώς, ή 

εμφανίζει έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί για αυτά 

φορολογικό στοιχείο, 
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• 

• δεν εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησής του, για τον 

επιτηδευματία που τηρεί βιβλία της Γ' κατηγορίας, 

δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή, ή εικονικά, ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή 

την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο, φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή 

λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια 

στοιχεία, 

• δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο 

τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, ή δεν 

καταχωρεί τις συναλλαγές ή καταχωρεί σ' αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, 

• δεν διαφυλάσσει, ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο, εντός 

τακτού ευλόγου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατά 

περίπτωση, το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών ή τη μηνιαία 

κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησης των 

βιβλίων ή τα θεωρημένα ημερολόγια και το θεωρημένο βιβλίο εσόδων - εξόδων 

επί χειρόγραφης τήρησης, τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών, καθώς και τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά, με τα οποία ενεργούνται οι 

πρωτογενείς εγγραφές, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες 

αυτά αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση δεν εμπίπτει η μη διαφύλαξη και 

επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων, η οποία οφείλεται σε λόγους 

αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας. 

• νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία, 

• εμφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στη μηνιαία 

κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών, 

• δεν τηρεί κατά περίπτωση τα ημερολόγια ή το ισοζύγιο του γενικού - 

αναλυτικών καθολικών ή το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή τη μηνιαία κατάσταση 

του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο 

αποθήκης ή τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων ή το 

βιβλίο απογραφών όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις. Οι παραπάνω 

πράξεις ή οι παραλείψεις για να οδηγήσουν σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης (ανεπάρκεια ή ανακρίβεια βιβλίων), πρέπει να 

είναι μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη των βιβλίων, ώστε να 

τα επηρεάζουν σημαντικά. 
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Σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνεται ως ανακρίβεια η υπερτίμηση ή υποτίμηση 

κατά την απογραφή των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, η καταχώρηση 

εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά, όταν από τα εμφανιζόμενα 

αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου 

εσόδων - εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών, δεν μειώνεται το λογιστικό 

αποτέλεσμα καθώς και στις περιπτώσεις που γίνεται αποτίμηση των αποθεμάτων με 

τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Εφόσον όμως ζητηθεί από το φορολογικό 

έλεγχο είναι δυνατή η σύνταξη κατάστασης αποτίμησης με τον οριζόμενο τρόπο. 

 Στο Παράρτημα επισυνάπτεται το Άρθρο 30 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) 

(http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/kbs.htm#Άρθρο 1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

4.1. Εισαγωγή 

Μετά την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου για την φοροδιαφυγή, την 

πλαστότητα και εικονικότητα φορολογικών στοιχείων καθώς και τους φορολογικούς 

ελέγχους, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στους κυριότερους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς και οι ανάλυση των αρμοδιοτήτων τους. Απώτερος σκοπός των 

μηχανισμών είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης.  

 

4.2.  ΥΠ.Ε.Ε. (ΠΔ 85/ΦΕΚ 122/25-5-2005) 

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2005, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 

είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπάγεται 

απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, της οποίας προΐσταται 

μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 3296/2004). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 85/2005, η αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε είναι 

ιδίως η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης 

φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών, 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 

σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς 

επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας 

περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων 

πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων 

παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων 

του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.).  

2.- Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 

4, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και ειδικότερα: 

Προβαίνει: 
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α) Στην έρευνα, εντοπισμό και 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 (περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 

3296/2004).  

β) Στον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και σε 

προσωρινό φορολογικό έλεγχο, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 

φόρους, με έμφαση στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε έλεγχο στη 

διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στη διακίνηση, στον εφοδιασμό και τη 

διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σε 

έλεγχο στις φορολογικές αποθήκες, σε έλεγχο προϊόντων που υπάγονται σε ειδικά 

ανασταλτικά καθεστώτα και γενικά σε έλεγχο εφαρμογής της τελωνειακής 

νομοθεσίας. Ειδικά για ελέγχους που πρόκειται να διενεργηθούν σε τελωνειακούς 

περιβόλους, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης ή Ελεύθερες Ζώνες, υπό την 

επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, συνεργάζεται με τον 

Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής (περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 

3296/2004).  

γ) Στην έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, 

απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του 

διαδικτύου και νέων τεχνολογιών (περ. γ΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).  

δ) Σε ενέργειες για την πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων 

παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 

όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά 

υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών καθώς και για 

την εκτροπή προδρόμων ουσιών (περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004). 

ε) Σε ενέργειες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των 

ανταλλάξιμων και δημοσίων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ" αυτών, 

συνεργαζόμενη προς τούτο με τις αρμόδιες, κατά τις κείμενες διατάξεις, Υπηρεσίες 

(περ. ε΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004). 
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στ) Σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και 

άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσής 

τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν (περ. α΄ παρ. 5 άρθρου 30 

του ν. 3296/2004).  

ζ) Σε έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων και σε έρευνες άλλων χώρων 

που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου, 

όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών 

παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή προηγούμενη άδεια του 

αρμόδιου εισαγγελέα και σε περίπτωση έλλειψης αυτού του αρμόδιου δικαστικού 

λειτουργού. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία είναι πάντοτε απαραίτητη η 

παρουσία του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής (περ. β΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 

3296/2004). 

η) Σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, 

αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και 

στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και 

ανάγονται στην καθ ύλην αρμοδιότητα της ΥΠ.Ε.Ε. (περ. γ΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 

3296/2004).  

θ) Σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και 

μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και 

τελωνειακές διατάξεις (περ. δ΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).  

ι) Σε δεσμεύσεις, επί ειδικών περιπτώσεων διασφάλισης συμφερόντων του 

Δημοσίου ή περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης 

φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών 

στοιχείων, κατόπιν έγγραφης εντολής του Προϊσταμένου της αρμόδιας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ενημερώνοντας για την 

ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, τον αρμόδιο εισαγγελέα (περ. ε΄ παρ. 5 

άρθρου 30 του ν. 3296/2004).  

ια) Σε ελέγχους για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος 

(αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.) επί θεμάτων ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού 

ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) που αφορούν κυρίως: 
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- Προμήθειες, χρηματοδοτήσεις, δάνεια και τυχερά παιχνίδια. 

- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες σήματος και συναφή εμπορικά 

δικαιώματα. 

- Παραχάραξη νομισμάτων, τίτλων και αξιών του Δημοσίου. 

- Παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές. 

- Απάτες, παρατυπίες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σε βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 2 περ. α΄ άρθρου 30 ν. 

3296/2004). 

ιβ) Σε δειγματοληπτικό επανέλεγχο των υποθέσεων για τη νομιμότητα και τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αρχικών ελέγχων, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.  

3.- α) Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα για πρόσβαση και λαμβάνει οποιαδήποτε 

πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της 

αποστολής της, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενη σε 

περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενη όμως στην τήρηση των 

διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999 

ΦΕΚ 19 Α΄). 

Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες 

υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους 

υπαλλήλους της ΥΠ.Ε.Ε. καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή 

στοιχείο.  

β) Η ΥΠ.Ε.Ε. συνεπικουρεί, εφόσον της ζητηθεί, την Τράπεζα της Ελλάδος 

και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.  

4.- Η ΥΠ.Ε.Ε. συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και 

φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα 

διϋπηρεσιακά όργανα.  

5.- Η ΥΠ.Ε.Ε. διενεργεί τους ελέγχους της βάσει ειδικού προγραμματισμού, ο 

οποίος καταρτίζεται με θεσμοθετημένα κριτήρια και μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.  

6.- Η ΥΠ.E.E., για την επίτευξη της αποστολής της, λειτουργεί όλο το 

εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του 
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προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά 

τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της. Το 

προσωπικό της ΥΠ.Ε.Ε., το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 

30 του ν. 3296/2004 δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία ή διακριτικά και να 

οπλοφορεί, τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για ταχεία επέμβαση, όταν παρίσταται ανάγκη 

και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε 

φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή της, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας της και τις εντολές των προϊσταμένων.  

7.- Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι των 

Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις 

σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, 

των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων, με εξαίρεση την έκδοση 

καταλογιστικών πράξεων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά ως προς έκδοση 

καταλογιστικών πράξεων σε ειδικές διατάξεις.  

8.- H κατά τόπον αρμοδιότητα της ΥΠ.Ε.Ε. εκτείνεται σε όλη την Ελληνική 

επικράτεια και οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητές της ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία 

και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα 

άρθρα του παρόντος διατάγματος, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (παρ. 8 του άρθρου 30 του 

ν. 3296/2004). 

Στις περιπτώσεις σύμπτωσης ταυτόχρονου ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. και άλλης 

Υπηρεσίας του Υπουργείου, στον ίδιο ελεγχόμενο για το ίδιο αντικείμενο, προηγείται 

η Υπηρεσία η οποία επιλήφθηκε πρώτη του ελέγχου, κατά το σκέλος που την αφορά, 

με την έννοια ότι αυτή πρώτη θεώρησε τα φορολογικά βιβλία ή στοιχεία ή 

παραστατικά, πιστοποιητικά ή άλλα τελωνειακά έγγραφα του ελεγχόμενου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2005, η ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται στην 

Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής, οι οποίες είναι 

Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2005, η Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε. 

διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές μονάδες: 

α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και 

Παραπόνων Πολιτών 

β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  

γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων  
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δ) Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.  

Η Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές 

μονάδες: 

 α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και 

Παραπόνων Πολιτών 

β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  

γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων  

δ) Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.  

(http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/124)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

: Σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3842/2010, η Υπηρεσία Ειδικών 

Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) 

μετονομάστηκε σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).  

4.3.  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 

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 Ελέγχων 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 
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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 

υποθέσεις λαθρεμποριών και οικονομικής απάτης. Επίσης διακινήθηκαν αντίστοιχες 

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

σχετικές έρευνες. Αρμόδια υπηρεσία για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ 

Κρατών-Μελών της Ε.Ε είναι η 14η Δ/νση Φορολογίας (VIES) (Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών, ΥΠΕΕ, Ετήσια Έκθεση 2006). 

 

4.3.1.  Η 14η Δ/νση Φορολογίας (VIES) 

Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το ηλεκτρονικό σύστημα 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα κράτη-μέλη, στα πλαίσια της 

διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Οι πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν στοιχεία της εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και 

στοιχεία που συλλέγονται από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ που 

πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.  

Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών νοείται η πράξη με την οποία αποκτά ένα 

πρόσωπο το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται στην Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή σε 

άλλο κράτος-μέλος ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. (άρθρο 11 

παρ. 1 Ν. 2859/00).  

 Για την ύπαρξη ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών πρέπει να συντρέχουν οι 

εξής προϋποθέσεις: 

α) να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) ο αγοραστής να είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στο 

φόρο νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο. Ως 

υποκείμενος στο φόρο θεωρείται το πρόσωπο που ενεργεί φορολογητέες πράξεις ή 

αφορολόγητες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (εξαγωγικές επιχειρήσεις) 
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ή πράξεις απαλλασσόμενες (εκπαιδευτήρια, νοσηλευτικές μονάδες, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κλπ.), καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 

γ) ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο σε άλλο κράτος-μέλος, να μην 

απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων στη χώρα του, ούτε να 

πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο 

εσωτερικό της χώρας. 

δ) η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία με αντάλλαγμα και 

μέσα στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο 

και του αγοραστή. Στην έννοια της ενδοκοινοτικής απόκτησης εντάσσεται και η 

περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα έτοιμων προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε 

άλλο κράτος-μέλος από υλικά που στάλθηκαν από την Ελλάδα στο κράτος αυτό 

προκειμένου να υποστούν μεταποίηση στα πλαίσια σύμβασης έργου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε κράτος- μέλος υπάρχει ένα κεντρικό μητρώο 

υποκειμένων στο ΦΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) 

που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με την εγγραφή του στο σύστημα, ο 

υποκείμενος λαμβάνει τον «ευρωπαικό αριθμό ΦΠΑ», τον οποίο πρέπει να 

χρησιμοποιεί σε κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή. Ο αριθμός αυτός για την Ελλάδα 

είναι ο ΑΦΜ με τον ειδικό κωδικό EL. Κάθε κράτος – μέλος έχει ειδικό κωδικό.  

Κάθε πρόσωπο που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι υποχρεωμένο 

να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον εξατομικευμένο αριθμό VIES (πρόθεμα 

EL και ΑΦΜ για την Ελλάδα), καθώς και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου 

με τον ανάλογο κωδικό  που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος.  

Στην περίπτωση που ενεργεί για πρώτη φορά ενδοκοινοτική συναλλαγή, έχει 

υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα VIES. Η εγγραφή γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ με 

την υποβολή δήλωσης μεταβολών εγγραφής στο VIES.  

Με το σύστημα VIES ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση 

να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή, τον τόπο εγκατάστασής 

του και κατά συνέπεια διασφαλίζεται ότι ο αγοραστής θα δηλώσει τη συναλλαγή σαν 

ενδοκοινοτική απόκτηση και κατά συνέπεια θα φορολογηθεί στο κράτος- μέλος 

εγκατάστασής του.  

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι τα 

κάτωθι: 
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• Ανακεφαλαιωτικός πινάκας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  (listing) .  

Ο υποκείμενος στο φόρο όταν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έχει την 

υποχρέωση, να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Αποκτήσεων Listing, τόσο για 

τις απλές αποκτήσεις όσο και για τις τριγωνικές αποκτήσεις από τα άλλα κράτη μέλη. 

Επιπλέον η υποχρέωση υποβολής υπάρχει και στην περίπτωση μετακίνησης αγαθών 

από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος προς την Ελλάδα για τις 

ανάγκες της επιχείρησής του καθώς και σε άλλες περιπτώσεις όπως απόκτηση 

καινούριου μεταφορικού μέσου, απόκτηση προϊόντων με ειδικό φόρο κατανάλωσης, 

ευκαιριακή απόκτηση αγαθών από απαλλασσόμενο πρόσωπο κλπ.  

• Η δήλωση intrastat  άφιξης .  

Ο υποκείμενος στο φόρο εφόσον πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα δήλωση INTRASTAT Άφιξης. Με τη δήλωση 

αυτή άρχονται λεπτομερείς πληροφορίες γα τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο της δήλωσης μήνα. Υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης INTRASTAT  Άφιξης έχουν και οι μη υποκείμενοι ή απαλλασσόμενοι, 

εφόσον για τις αποκτήσεις αυτές έχουν υποχρέωση δήλωσης ΦΠΑ, λόγω εγγραφής 

τους στο σύστημα VIES. http://www.statistics.gr   

• Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

Όσοι διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είναι απαραίτητο να απεικονίζουν τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές  στην περιοδική τους δήλωση, επειδή όλες οι αξίες σε 

εθνικό επίπεδο διασταυρώνονται με τα στοιχεία που συλλέγονται σε κοινοτικό 

επίπεδο, (από τις περιοδικές δηλώσεις των συναλλασσόμενων και από τις δηλώσεις 

Listing) ώστε να καθίσταται εφικτός ο φορολογικός έλεγχος.  

Στο άρθρο 12 του Ν. 2859/2000 αναφέρονται οι πράξεις που θεωρούνται ως 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και υπόκεινται σε ΦΠΑ. Πέραν αυτών υπάρχουν 

και πράξεις που εξομοιώνονται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, παρότι δε 

συντρέχουν οι προϋπόθεσης της επαχθούς αιτίας ή της μεταβίβασης  της κυριότητας 

του αγαθού. Αυτές είναι οι εξής: 

α) Παραλαβή αγαθού από υποκείμενο στο ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στο ΦΠΑ 

μεταφέρει από εγκατάστασή του σε κράτος-μέλος, αγαθά της επιχείρησής του και τα 

παραλαμβάνει στην  Ελλάδα, η παραλαβή αυτή εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική 

απόκτηση, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

http://www.statistics.gr/�
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1) τα αγαθά αυτά να έχουν αποκτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο (αγορά, εισαγωγή 

κλπ) στο άλλο κράτος μέλος 

2) τα αγαθά αυτά προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης.  

β) Παραλαβή αγαθού από μη υποκείμενο στο ΦΠΑ νομικό πρόσωπο. 

Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση (α) ισχύουν αντίστοιχα και για την 

περίπτωση που τα αγαθά τα παραλαμβάνει νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο 

ΦΠΑ.  

γ) Η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος – μέλος στο εσωτερικό της χώρας 

θεωρείται  ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. (άρθρο 12 παρ. γ Ν. 2859/00)  

Ολοκληρώνοντας, αναφέρονται παραδείγματα ενδοκοινοτικής απόκτησης 

αγαθών: 

• Η επιχείρηση ΙΝΒG SA  με έδρα την Αγγλία στέλνει στην επιχείρηση  

HELLAS Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα εμπορεύματα αξίας 10.000.000 λιρών τα οποία 

φθάνουν στην επιχείρηση HELLAS Α.Ε. όπου και παραλαμβάνονται.  Η πράξη αυτή 

για την επιχείρηση INBG SA  είναι μια ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών 

απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ στην Αγγλία και για την επιχείρηση HELLAS Α.Ε. 

είναι μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υποκείμενη στο ΦΠΑ στην Ελλάδα.  Στη 

συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο του INTRASTAT  (ανα μήνα), καθώς και το 

έντυπο του listing  μετά τη λήξη του τριμήνου και όταν πωληθούν τα αγαθά αυτά, 

τότε στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδώσει η HELLAS Α.Ε.  θα προσθέσει και 

ΦΠΑ.  

• Το νοσοκομείο «Αγία Όλγα » αγοράζει κατά το έτος 2007 διάφορα 

ιατρικά μηχανήματα από χώρες της Κοινότητας ως εξής: Τον Ιανουάριο από την 

Ιταλία, μηχάνημα αξίας 1000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τον Φεβρουάριο από την Ισπανία 

μηχάνημα αξίας 5000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τον Μάιο από τη Γερμανία μηχάνημα 

αξίας 4600 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Για τις αγορές από τη Ιταλία και την Ισπανία που το 

σύνολό τους δεν υπερβαίνει τις 10.000 (πλαφόν)ευρώ το ΦΠΑ που αναλογεί στις 

αξίες αυτές καταβάλλεται στα αντίστοιχα κράτη-μέλη Ιταλία και Ισπανία κατά το 

χρόνο πραγματοποίησης των αγορών αυτών. Για την αγορά όμως από τη Γερμανία 

επειδή το σύνολο αγορών του έτους 2007 ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ, το ΦΠΑ που 

αναλογεί στην αξία αυτή καταβάλλεται στην Ελλάδα, διότι η αγορά αυτή θεωρείται 

ως ενδοκοινοτική απόκτηση. (γίνεται και εγγραφή στο VIES)  Το ίδιο ισχύει και για 

κάθε επόμενη αγορά από χώρα της κοινότητας εντός των ετών 2007 και 2008. Θα 
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αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα.  Αν το νοσοκομείο «Αγία Όλγα» 

είχε ασκήσει το δικαίωμα επιλογής και θεωρούνταν ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 

τότε όλες οι αγορές θα θεωρούνταν ως ενδοκοινοτικές, υπαγόμενες στο ΦΠΑ στην 

Ελλάδα.  

• Η επιχείρηση Β με έδρα την Ελλάδα στέλνει την εταιρεία Α με έδρα 

την Ιταλία πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων. Η επιχείρηση Α κατασκευάζει 

τα προϊόντα και τα στέλνει στην επιχείρηση Β στην Ελλάδα. Η πράξη αυτή για την 

επιχείρηση Α είναι μια παράδοση αγαθών απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ, ως μη 

φορολογητέα στην Ιταλία και για την επιχείρηση Β είναι μια ενδοκοινοτική απόκτηση 

αγαθών φορολογητέα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που πρόκειται για τριγωνική 

πώληση, δηλαδή που ο εγκαταστημένος στην Ελλάδα αποδείξει ότι τα αγαθά αυτά 

παραδόθηκαν σε άλλο κράτος-μέλος θεωρείται ότι η απόκτηση φορολογήθηκε στο 

άλλο κράτος-μέλος και κατά συνέπεια δεν οφείλεται φόρος στην Ελλάδα. 

•  Παράδειγμα τριγωνικής πώλησης: Επιχείρηση Α εγκαταστημένη στη 

Γερμανία πωλεί αγαθά στην επιχείρηση Β με έδρα την Ελλάδα. Τα ίδια αγαθά η 

επιχείρηση Β τα πωλεί στην Γ εγκαταστημένη στην Ιταλία και δίνει εντολή στην Α να 

αποστείλει απευθείας τα αγαθά από τη Γερμανία στην εγκατάσταση του Γ στην 

Ιταλία. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται δύο πράξεις: 

α) ενδοκοινοτική απόκτηση του Β και  

β) παράδοση του Β προς τον Γ στο εσωτερικό της Ιταλίας.  

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην παράδοση αυτή 

είναι ο αγοραστής Γ ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει την αξία αυτής στις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.  

 

4.4.  ΟLAF (Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε της 28 Απριλίου 1999 για την 

ίδρυση) 

Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης. Αποστολή 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι να 

προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση 

της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράτυπης δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των παραπτωμάτων εντός των ευρωπαϊκών οργάνων. 

Επιδιώκοντας την εκπλήρωση της αποστολής της με τρόπο υπεύθυνο, διαφανή και 

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/mission/mission/index_el.html�
http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html�
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αποδοτικό από πλευράς κόστους, η OLAF αποβλέπει στην παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών στους πολίτες της Ευρώπης. 

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της διεξάγοντας, με πλήρη ανεξαρτησία, 

εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες. Επίσης, οργανώνει τη στενή και τακτική 

συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών αποσκοπώντας στο 

συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Η OLAF παρέχει στα κράτη μέλη την 

απαιτούμενη στήριξη και τεχνογνωσία βοηθώντας τα στις δραστηριότητές τους για 

την καταπολέμηση της απάτης. Συμβάλλει επίσης στη χάραξη της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης και αναλαμβάνει τις 

απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας. 

Οι δραστηριότητες της OLAF διεξάγονται με ακεραιότητα, αμεροληψία και 

επαγγελματισμό, και, σε διαρκή βάση, με σεβασμό των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των ατόμων, ενώ επιδιώκεται να είναι πλήρως συμβατές με τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις. Σήμερα, η OLAF διαθέτει περίπου 400 υπαλλήλους, 

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που δεν υπάγεται στον κανονισμό 

υπηρεσιακής κατάστασης.  

[Στο Παράρτημα επισυνάπτεται ο με αριθμ. 1074/1999 Κανονισμός του 

Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=el&

numdoc=31999R1074&model=guichett)]. 

http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_el.html#4�
http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_el.html#6�
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/partners/eu_en.html�
http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_el.html#5�
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/index_el.html�
http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/mission/mission/index_el.html#7�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Έρευνα 

1. Μεθοδολογία έρευνας 
Το ζητούμενο της έρευνας που διεξήχθη ήταν να εξεταστεί η στάση των 

Ελλήνων απέναντι στην φοροδιαφυγή και τον φορολογικό έλεγχο.  

Προχωρήσαμε στην σύνταξη ενός σύντομου δομημένου ερωτηματολογίου το 

οποίο και υποβάλαμε σε 200 άτομα στο νομό Θεσσαλονίκης. Η δειγματοληψία ήταν 

τυχαία.    

 

2. Συγκέντρωση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων  
Κατά την διεξαγωγή της έρευνας πριν προχωρήσουμε στην πρωτογενή 

έρευνα, συγκεντρώσαμε τις  αναγκαίες δευτερογενείς πληροφορίες. Στην παρούσα 

έρευνα ως δευτερογενή στοιχεία χρησιμοποιήσαμε διάφορα άρθρα που έχουν 

δημοσιευτεί στον τύπο και στο ίντερνετ καθώς και πληροφορίες που συλλέξαμε από 

το site του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης χρησιμοποιήσαμε βιβλιογραφία σχετική 

με την φοροδιαφυγή και την κοινωνική προσέγγιση του θέματος. 

Έχοντας αξιολογήσει τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τη δευτερογενή 

έρευνα προχωρήσαμε στην πρωτογενή έρευνα.   

 

3. Σχεδιασμός και διαδικασία συλλογής των στοιχείων  
Έχοντας επιλέξει το θέμα της έρευνας και έχοντας καταλήξει ποιος είναι ο 

σκοπός μας προχωρήσαμε στο σχεδιασμό της έρευνας. Επιλέχθηκε η προσωπική 

συνέντευξη και το επόμενο βήμα ήταν η οργάνωση της έρευνας.  

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 200 Θεσσαλονικείς. Το ποσοστό 

ανταποκρισημότητας ήταν 72% (144 συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια). Παράλληλα 

υπήρχε και συνοδευτική επιστολή όπου εξηγούσαμε στους συμμετέχοντες τους 

σκοπούς της έρευνας.  

Χρόνος έρευνας: 1-5 Ιουνίου 2010 

Τόπος έρευνας: Δήμος Θεσσαλονίκης 
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4. Μορφή ερωτηματολογίου 
Στο παρόν ερωτηματολόγιο επιλέξαμε κλειστές ερωτήσεις ώστε να είναι πιο 

γρήγορη η συμπλήρωση του αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων. 

Επιπλέον οι ερωτήσεις μας ήταν πολλαπλής επιλογής, όπου παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών προκαθορισμένων απαντήσεων και κάποιες 

ήταν ερωτήσεις κλίμακας ή προτίμησης, στις οποίες δηλώνεται ο βαθμός προτίμησης 

του ερωτώμενου. Αποτελούν τις σημαντικότερες ερωτήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο, 

αφού παρέχουν τη δυνατότητα διαβάθμισης των απόψεων ή στάσεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Οι κλίμακες  που επιλέχτηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν του Likert και 

του Gutman διότι στην έρευνά μας αναζητούμε να βρούμε τη στάση και τηνθέση της 

ηγεσίας. 

Στην κλίμακα Likert η βαθμολόγηση της στάσης ανάλογα της θέσης είναι : 

«συμφωνώ πάρα πολύ» = 5, «συμφωνώ πολύ» = 4, «συμφωνώ αρκετά» = 3, 

«συμφωνώ λίγο» = 2, «δεν συμφωνώ καθόλου» = 1. 

Στην κλίμακα Gutman η βαθμολόγηση της στάσης ανάλογα της θέσης είναι 

«NAI» και «ΟΧΙ». 

Επιπλέον φροντίσαμε το ερωτηματολόγιο να χαρακτηρίζεται από διαύγεια και 

σαφήνεια. Οι ερωτήσεις ήταν σύντομες και σαφής, Οι  αρνητικές ερωτήσεις 

αποφεύχθηκαν καθώς παρανοούνται, δηλ. η αρνητική λέξη παραβλέπεται και ο 

απαντών δίνει μια απάντηση που είναι αντίθετη με την πραγματική του γνώμη. 

Επίσης δεν συμπεριλάβαμε ερωτήσεις με διπλή έννοια, επειδή απαιτούν από τον 

ερωτώμενο να απαντήσει σε δύο χωριστές ιδέες με μια μόνο απάντηση. 

 Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Στην συνέχεια το ερωτηματολόγιο 

εστιάστηκε στο θέμα της φοροδιαφυγή και των φορολογικών ελέγχων.  

Η πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα. 

 

5. Επεξεργασία των δεδομένων 
Μετά την αποστολή των συμπληρωμένων στοιχείων προχωρήσαμε στην 

ποιοτική αξιολόγησή τους  με τη χρήση του Excel.  
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6. Συνοδευτική επιστολή 
 

Αγαπητέ κ…. 

 

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας επέλεξα να 

ασχοληθώ με το θέμα της φοροδιαφυγής, του φορολογικού ελέγχου και των πλαστών 

φορολογικών στοιχείων. Καθοριστική σημασία για την ολοκλήρωση της έρευνάς μου 

έχει η συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου από εσάς. Όπως θα 

διαπιστώσετε είναι σύντομο και δεν θα σας απασχολήσει πολύ. Τα προσωπικά σας 

στοιχεία δεν θα δημοσιοποιηθούν.  

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασίας. 

 

7. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας. 
 

 
Πίνακας 1: Φύλλο ερωτηθέντων 

άντρες
47%

γυναίκες
53%

άντρες
γυναίκες

 
 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. Συγκεκριμένα το 53% των 

συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 47% άνδρες. Τα ποσοστά είναι αρκετά κοντά, 

οπότε, μπορεί να γίνει μία αντικειμενική αξιολόγηση των απόψεων και των δύο 

φύλων.  
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Πίνακας 2: Ηλικία ερωτηθέντων 

18-30
27%

31-15
31%

45-60
36%

61 και άνω
6%

18-30
31-15
45-60
61 και άνω

 
 

Οι ερωτηθέντες ήταν από όλες τις ηλιακές ομάδες. Η πλειονότητα ήταν 

ηλικίας 45-60 ετών (ποσοστό 36%), ενώ η μικρότερη αντιπροσώπευση υπήρχε στην 

ηλικιακή ομάδα 61 και άνω (6%).  Τα ποσοστά όλων των ομάδων εγγυώνται μία 

σφαιρική κάλυψη. 

 
Πίνακας 3: Επάγγελμα ερωτηθέντων 

Ιδ.Υπ.
26%

Δημ.Υπ.
31%

Ελ.Επαγ.
25%

Συνταξ.
5%

άλλο
6%

Άνεργος
7% Ιδ.Υπ.

Δημ.Υπ.
Ελ.Επαγ.
Άνεργος
Συνταξ.
άλλο

 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι (31%) ενώ πολύ 

κοντά ήταν τα ποσοστά των ελεύθερων επαγγελματιών (25%) και των ιδιωτικών 

υπαλλήλων (26%). Το μικρότερο ποσοστό συναντήθηκε στην κατηγορία των 

συνταξιούχων (5%). Οι συμμετέχοντες ανήκαν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες 

και έτσι έχουμε μια σφαιρική κάλυψη των απόψεών τους για τη φοροδιαφυγή και 

τους φορολογικούς ελέγχους.   
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Πίνακας 4: Εκπαίδευση ερωτηθέντων 

ΑΕΙ
41%

ΤΕΙ
17%

ΛΥΚΕΙΟ
27%

ΆΛΛΟ
15%

ΑΕΙ
ΤΕΙ
ΛΥΚΕΙΟ
ΆΛΛΟ

 
 
 

Εντυπωσιακό ήταν ότι το 58% των ερωτηθέντων είχαν πανεπιστημιακή 

μόρφωση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων εξασφαλίζει 

ότι οι ερωτηθέντες είχαν το υπόβαθρο να γνωρίζουν τις συνέπειες τις φοροδιαφυγής 

για το κράτος και ταυτόχρονα να είναι ενήμεροι και να κατανοούν τις φορολογικές 

αλλαγές που συντελούνται στην  χώρα.  

Πίνακας 5: Εισόδημα ερωτηθέντων 
 
 

<1.000€
37%

1.001-2.000€
35%

>2.001€
28%

<1.000€
1.001-2.000€
>2.001€

 
 

Παρότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου 

(58%, ΑΕΙ ή ΤΕΙ), οι περισσότεροι λάμβαναν μισθό μικρότερο από 1.000€. Αυτό 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς στη συνέχεια θα εξετάσουμε κατά πόσο 

επηρεάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων το ύψος των οικονομικών απολαβών 

τους. 
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Πίνακας 6:  
Αν μου δινόταν η δυνατότητα να φοροδιαφύγω θα το έκανα. 

 

συμφωνώ 
απόλυτα

16%

συμφωνώ
18%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

25%

διαφωνώ
26%

διαφωνώ 
απόλυτα

15%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Η έκτη ερώτηση αφορούσε το αν, δοθεί η ευκαιρία, ο ερωτηθέν θα επέλεγε να 

φοροδιαφύγει.  Το 41% επέλεξε διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα,  ενώ, το 36% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα το έκανε. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό αν λάβουμε 

υπόψη μας το γεγονός ότι, στην έβδομη ερώτηση, μόλις το 25 % των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι φοροδιαφεύγει. Προφανώς, το ποσοστό δεν είναι υψηλότερο επειδή οι 

ερωτηθέντες δεν έχουν την δυνατότητα να φοροδιαφύγουν. 

Ο ακόλουθος πίνακας φανερώνει το Μέσο Όρο ανά εισοδηματική ομάδα. 

Όπως φαίνεται υψηλότερο μέσο όρο έχει η ομάδα με το χαμηλότερο εισόδημα (Μ.Ο. 

3,32). Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το ίδιο το εισόδημα που λαμβάνουν, το 

οποίο είναι χαμηλό (κάτω από χίλια ευρώ) και δείχνουν να είναι λιγότερο 

διατεθειμένοι να είναι τυπικοί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

 

 
 
 
 

VALID FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
<1.000€ 

FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

1.001-2.000€ 

FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
>2.001€ 

PERCENT 

Συμφωνώ απόλυτα(5) 8 6 9 25% 
Συμφωνώ(4) 10 14 5 39% 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ(3) 

14 10 9 24% 

Διαφωνώ(2) 12 18 10 11% 
Διαφωνώ πολύ (1) 6 4 9 1% 

Μ.Ο 3,32 2,98 2,93 100% 
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Πίνακας 7:  
Έχω φοροδιαφύγει στο παρελθόν. 

ΝΑΙ
25%

ΌΧΙ
75%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

 
Το 25% των ερωτηθέντων έχει δηλώσει ότι έχει φοροδιαφύγει στο παρελθόν, 

ενώ το 75%  έδωσε αρνητική απάντηση. Στην συνέχεια, εξετάζουμε τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι ερωτηθέντες ανάλογα με το επάγγελμά τους. Διαπιστώνουμε ότι μόλις 

το 11% των Δημοσίων υπαλλήλων έχει φοροδιαφύγει, ενώ εξίσου χαμηλό είναι το 

ποσοστό και των συνταξιούχων, 14%. Υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής 

σημειώνουν οι  ελεύθεροι επαγγελματίες 56%, ενώ το 36% των ιδιωτικών υπαλλήλων 

δήλωσε ότι φοροδιαφεύγει. Είναι προφανές ότι, λόγω επαγγέλματος, οι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι δεν έχουν δυνατότητα να φοροδιαφύγουν, καθώς 

δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα. Αντιθέτως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 

αυτοί που φοροδιαφεύγουν περισσότερο από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες.  

 
Πίνακας 8:  

Συμφωνώ με την αύξηση των μέτρων της πολιτείας για την ένταση των ελέγχων 

κατά της φοροδιαφυγής 

συμφωνώ 
απόλυτα

33%

συμφωνώ
35%

διαφωνώ
8%

διαφωνώ 
απόλυτα

9%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

15%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα
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Στην 8η ερώτηση διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων, με ποσοστό 

68%, συμφωνεί με την αύξηση των μέτρων της πολιτείας για την ένταση των ελέγχων 

κατά της φοροδιαφυγής. Αυτό δείχνει ότι, η πλειονότητα των ερωτηθέντων γνωρίζει 

την αναγκαιότητα να ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και δεν 

εναντιώνεται στα μέτρα της κυβέρνησης. 

 

 

Πίνακας 9: 

Η ένταση των φορολογικών ελέγχων στρέφεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αφήνοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις ανέγγιχτες 

συμφωνώ 
απόλυτα

48%
συμφωνώ

32%

διαφωνώ
6%

διαφωνώ 
απόλυτα

3%
ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

11%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Στην 9η ερώτηση υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ταύτισης των απόψεων 

των ερωτηθέντων, καθώς το 80% συμφωνούσε ότι η ένταση των φορολογικών 

ελέγχων στρέφεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφήνοντας τις μεγάλες 

επιχειρήσεις ανέγγιχτες. Το αποτέλεσμα αυτό, δείχνει ένα έντονο αίσθημα 

δυσαρέσκειας καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης ότι τα μέτρα στρέφονται με την ίδια 

ένταση προς όλους. 
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Πίνακας 10: 
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα οφείλεται κατά 

ένα μεγάλο μέρος στην φοροδιαφυγή. 

συμφωνώ 
απόλυτα

19%

συμφωνώ
31%

διαφωνώ
23%

διαφωνώ 
απόλυτα

8%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

19%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
Η δέκατη ερώτηση εξέτασε μία άποψη που έχει τεθεί πρόσφατα σύμφωνα με 

την οποία η οικονομική κατάσταση της χώρας οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην 

φοροδιαφυγή. Οι απόψεις που αποδίδουν ένα μεγάλο μέρος της κρίσης και της 

έλλειψης χρημάτων στην φοροδιαφυγή δεν βρίσκουν σύμφωνους τους ερωτηθέντες, 

οι οποίοι συμφωνούν κατά ποσοστό 31% και διαφωνούν κατά ποσοστό 23%. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις βάσει του επαγγέλματος των ερωτηθέντων, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ομάδα που φοροδιαφεύγει περισσότερο, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι αυτοί που σημειώνουν τον χαμηλότερο μέσο όρο, 

δηλαδή 2,65, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σημειώνουν χαμηλά ποσοστά 

φοροδιαφυγής, έχουν μέσο όρο 3,62.  

 
 
 

VALID FREQUENCY 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠ. 

FREQUENCY 
ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. 

FREQUENCY 
ΕΛΕΥΘ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ.. 

FREQUENCY 
ΑΝΕΡΓΟΣ 

FREQUENCY 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

FREQUENCY 
ΑΛΛΟ 

PERCENT 

Συμφωνώ 
απόλυτα(5) 

7 11 6 1 1 2 19% 

Συμφωνώ(4) 13 16 3 5 2 4 31% 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ(3) 

9 9 7 1 1 1 19% 

Διαφωνώ(2) 7 8 13 2 2 1 23% 
Διαφωνώ πολύ (1) 2 1 7 1 1  8% 

Μ.Ο 3,41 3,62 2,65 3,3 2,99 3,875 100% 
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Πίνακας 11: 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει φορολογικός έλεγχος των εισοδημάτων μου 

συμφωνώ 
απόλυτα

20%

συμφωνώ
41%

διαφωνώ
17%

διαφωνώ 
απόλυτα

4%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

18%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
Το 41% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει 

φορολογικός έλεγχος των εισοδημάτων του ενώ μόλις το 17% διαφωνεί. 

 
 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις, σύμφωνα με το επάγγελμα των ερωτηθέντων, 

διαπιστώνουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα να ελεγχθεί φορολογικά το εισόδημά τους και παρ’ όλα αυτά είναι η 

ομάδα επαγγελματιών που φοροδιαφεύγει περισσότερο.    

 

 
 

 

VALID FREQUENCY 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠ. 

FREQUENCY 
ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. 

FREQUENCY 
ΕΛΕΥΘ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ.. 

FREQUENCY 
ΑΝΕΡΓΟΣ 

FREQUENCY 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

FREQUENCY 
ΑΛΛΟ 

PERCENT 

Συμφωνώ 
απόλυτα(5) 

5 13 
 

8 2 2 1 20% 

Συμφωνώ(4) 4 16 17 4 3 4 41% 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ(3) 

8 8 6 3 0 2 18% 

Διαφωνώ(2) 8 6 4 0 1 1 17% 
Διαφωνώ πολύ (1) 1 2 1 1 1  4% 

Μ.Ο 3,13 3,39 3,66 3,6 3,52 3,625 100% 
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Πίνακας 12: 

Αν μου γινόταν φορολογικός έλεγχος και είχα υποπέσει σε φορολογικά 

αδικήματα θα επιχειρούσα να δωροδοκήσω για να αποφύγω την ποινή 

συμφωνώ 
απόλυτα

11% συμφωνώ
17%

διαφωνώ
26%

διαφωνώ 
απόλυτα

31%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

15%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
Εντυπωσιακά θετικές ήταν οι απαντήσεις στην 12η ερώτηση, όπου μόλις το 

11% των ερωτηθέντων συμφώνησε απόλυτα ότι θα κατέφευγε στην δωροδοκία, αν 

του γινόταν φορολογικός έλεγχος. Το 31% δήλωσε ότι διαφωνεί απόλυτα και αυτό 

δείχνει μία σημαντική αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών αυτής της χώρας, οι οποίοι 

πλέον έχουν καταλάβει ότι η δωροδοκία δεν αποτελεί λύση των προβλημάτων τους 

και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης των υποχρεώσεών 

των πολιτών έναντι του κράτους. 
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Πίνακας 13: 

Είναι εύκολο να φοροδιαφύγει κάποιος αν το θέλει 

 

συμφωνώ 
απόλυτα

27%

συμφωνώ
50%

διαφωνώ
3%

διαφωνώ 
απόλυτα

1%
ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

19%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα στην 13η ερώτηση ήταν αποθαρρυντικά. Το 27% 

των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 50% συμφωνεί ότι είναι εύκολο να 

φοροδιαφύγει κάποιος αν το επιθυμεί. Η Πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη την 

συγκεκριμένη γνώμη των πολιτών αν θέλει να βελτιωθεί το φορολογικό σύστημα στη 

χώρα μας. Οι πολίτες πιστεύουν ότι, είναι εύκολο να φοροδιαφύγει κάποιος αν το 

θέλει και ότι πάντα υπάρχουν τρόποι για να απαλλαγούν από τα φορολογικά τους 

βάρη. 
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Πίνακας 14:  
Πιο εύκολα φοροδιαφεύγουν όσοι έχουν πολλά εισοδήματα σε σχέση με όσους 

έχουν λίγα εισοδήματα 

 

συμφωνώ 
απόλυτα

55%

συμφωνώ
37%

διαφωνώ
1%

διαφωνώ 
απόλυτα

1%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

6%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Ακόμα μία ερώτηση, που οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ταυτίστηκαν σε 

υψηλό επίπεδο ήταν η 14η. Ερωτήθηκαν αν φοροδιαφεύγουν ευκολότερα όσοι έχουν 

υψηλά εισοδήματα σε σχέση με όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Το 55% 

συμφώνησε απόλυτα, ενώ το 37% απλά συμφώνησε με αυτήν την άποψη. Είναι 

προφανές ότι  οι «έχοντες» μπορούν να γλυτώσουν από τις υποχρεώσεις τους και 

αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πολύ σοβαρά καθώς δείχνει την 

έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ισότητα των νόμων.  
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Πίνακας 15: 
Πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή είναι πολύ σοβαρή πράξη, ισότιμη πράξη με την 

κλοπή. 

 

συμφωνώ 
απόλυτα

25%

συμφωνώ
39%

διαφωνώ
11%

διαφωνώ 
απόλυτα

1%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

24%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Εξετάζοντας την ηθική διάσταση της φοροδιαφυγής διαπιστώνουμε ότι το 

39% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η φοροδιαφυγή είναι μία πολύ σοβαρή πράξη. 

Μάλιστα, θεωρούν ότι είναι ισότιμη πράξη με την κλοπή. Και ενώ μόνο το 12% 

διαφωνεί, σε προηγούμενη ερώτηση, είδαμε ότι το 25% φοροδιαφεύγει. Αυτό 

φανερώνει ότι, παρότι γνωρίζουν ότι δεν είναι νόμιμη και ηθική η πράξη της 

φοροδιαφυγής, καταφεύγει σε αυτήν ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων 

μας.  

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ανάλογα με το φύλο τους, 

διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος των ανδρών είναι υψηλότερος των γυναικών, 

φανερώνοντας ότι οι γυναίκες είναι ελαφρώς πιο ελαστικές ως προς τον 

χαρακτηρισμό της φοροδιαφυγής ως πράξης ισότιμης με την κλοπή.  

 

 
 

VALID FREQUENCY 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

FREQUENCY 
ΑΝΤΡΕΣ 

PERCENT 

Συμφωνώ απόλυτα(5) 19 19 25% 
Συμφωνώ(4) 27 27 39% 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ(3) 

19 15 24% 

Διαφωνώ(2) 10 6 11% 
Διαφωνώ πολύ (1) 1 1 1% 

Μ.Ο 3,69 3,83 100% 
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Πίνακας 16:  
 

Αν διατηρούσα επιχείρηση δεν θα δήλωνα όλα τα έσοδά μου 

συμφωνώ 
απόλυτα

16%

συμφωνώ
19%

διαφωνώ
32%

διαφωνώ 
απόλυτα

9%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

24%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
 

Η 16η ερώτηση ζητά από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σχετικά με το αν 

θα δήλωναν όλα τους τα εισοδήματα, αν διατηρούσαν επιχείρηση. Το 35% των 

ερωτηθέντων (16% συμφωνώ απόλυτα και 19% συμφωνώ) δήλωσαν πρόθυμοι να 

δηλώσουν ψευδή στοιχεία. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι το ελεύθερο επάγγελμα, ως 

επί το πλείστον, είναι συνδυασμένο με την φοροδιαφυγή. Μάλιστα, όπως είδαμε και 

νωρίτερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών που συμμετείχαν 

στην έρευνα, φοροδιαφεύγουν. 

Εξετάζοντας το μέσο όρο των απαντήσεων των ερωτηθέντων, σύμφωνα με το 

εισόδημά τους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μικρή απόκλιση και είναι 

σχεδόν ίδιοι. 

 
 

 

VALID FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
<1.000€ 

FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

1.001-2.000€ 

FREQUENCY 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
>2.001€ 

PERCENT 

Συμφωνώ απόλυτα(5) 9 6 8 25% 
Συμφωνώ(4) 6 14 8 39% 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ(3) 

16 10 10 24% 

Διαφωνώ(2) 19 18 10 11% 
Διαφωνώ πολύ (1) 2 4 6 1% 

Μ.Ο 3 2,98 3,03 100% 
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Πίνακας 17:  
Όλοι οι πολίτες υποχρεούμαστε ηθικά να δηλώνουμε το αληθές εισόδημά μας 

 

συμφωνώ 
απόλυτα

34%συμφωνώ
49%

διαφωνώ
2% διαφωνώ 

απόλυτα
0%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

15%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, διαπιστώνουμε ότι το 83% των 

συμμετεχόντων συμφωνούν ότι οι πολίτες υποχρεούνται ηθικά να δηλώνουν το 

εισόδημά τους. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία, είδαμε ότι το 75% 

φοροδιαφεύγει. Οι απαντήσεις αυτές, υποδηλώνουν ότι, παρόλο που γνωρίζουν ότι 

είναι ηθική τους υποχρέωση, δεν το κάνουν.  

Εξετάζοντας, στη συνέχεια, την απάντηση ανάλογα με το φύλο των 

ερωτηθέντων, διαπιστώνουμε ότι οι άντρες έχουν υψηλότερο μέσο όρο από τις 

γυναίκες, οι οποίες δεν δίνουν την ίδια ηθική βαρύτητα στο θέμα με τους άνδρες. 

 
 

 
 
 

 

 

VALID FREQUENCY 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

FREQUENCY 
ΑΝΤΡΕΣ 

PERCENT 

Συμφωνώ απόλυτα(5) 24 28 25% 
Συμφωνώ(4) 38 29 39% 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ(3) 

12 10 24% 

Διαφωνώ(2) 2 1 11% 
Διαφωνώ πολύ (1) 0 0 1% 

Μ.Ο 4,1 4,21 100% 
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Πίνακας 18:  
Πολλά άτομα του οικείου μου περιβάλλοντος φοροδιαφεύγουν 

συμφωνώ 
απόλυτα

15%

συμφωνώ
23%

διαφωνώ
30%

διαφωνώ 
απόλυτα

7%

ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

25%

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

- 
 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα στην τελευταία ερώτηση του 

ερωτηματολογίου, θα λέγαμε ότι, με το 30% να διαφωνεί και το 23% να συμφωνεί, 

και μόλις το 7% να διαφωνεί απόλυτα, είναι εμφανές ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

γνωρίζουν άτομα που φοροδιαφεύγουν, είτε πολλά είτε λίγα.  
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Κεφάλαιο 6ο  
Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η εξέταση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, των νόμων καθώς και διαφόρων ερευνών που εξετάζουν το θέμα της 

φοροδιαφυγής κατέδειξαν το πραγματικό μέγεθος του φαινομένου.  

Σήμερα η Ελλάδα ταλανίζεται από μία έντονη οικονομική κρίση και η 

εσωτερική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα μαζί με την εξεύρεση πόρων, 

αποτελούν βασικό στόχο της εφαρμόζουσας κυβερνητικής πολιτικής. Η εφαρμογή 

εντατικών φορολογικών ελέγχων με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν 

ένα μέτρο που αν δεν συνδυαστεί με την αλλαγή νοοτροπίας των Ελλήνων, δεν 

πρόκειται να στεφθεί με επιτυχία. 

Η ελληνική κυβέρνηση με σταθερά βήματα προχωρά στη λήψη πολλών 

μέτρων, όπως στην αντικατάσταση  Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. (Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών), όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην απόδοση εσόδων και 

σημαντικές αποκλίσεις στην επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον, αν και εντείνει 

τους εξονυχιστικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων, σύμφωνα με έρευνες, 

ένας στους δύο νέους Έλληνες δηλώνει πρόθυμος να φοροδιαφύγει αν του δοθεί η 

ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι, πρώτα απ΄ όλα πρέπει να δοθεί έμφαση στην Παιδεία 

και στην Εκπαίδευση των νέων για να αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα περιορίσουν τη 

διαφθορά στις συναλλαγές των Ελλήνων με το Δημόσιο.  Επιβάλλεται η στρατηγική 

που θα εφαρμοστεί να διακρίνεται από αναπτυξιακή προοπτική.  Ο συνεχής 

εντοπισμός οικονομικών πράξεων που δεν καταγράφονται και βοηθούν να 

καταγράφεται σημαντική φοροδιαφυγή σε πολλά επαγγέλματα (π.χ. ιατρών, 

δικηγόρων) είναι ένα απαραίτητο μέτρο, όπως και η λήξη της ομηρίας των 

επιχειρήσεων με την τήρηση βιβλίων πέρα της δεκαπενταετίας. 

Προτείνεται, επίσης, ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» κρίσιμων επαγγελμάτων 

της Δημόσιας Διοίκησης (Πολεοδομίες, Τελωνεία, Εφορίες, Ιατρών κ.λπ)  και η 

ανάρτηση ισολογισμών Α.Ε στο site του Υπουργείου Οικονομικών ή στο site των 

Επιμελητηρίων.   

Κατά την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και της πρότασης μέτρων 

για αναστροφή του κλίματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανεπάρκεια της δημόσιας 
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διοίκησης που πολλές φορές επέχει θέση κινήτρου για την ανάπτυξη 

παραοικονομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον Καλυβιανάκη (1993), η έλλειψη 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, οι ατέρμονες γραφειοκρατικές διατυπώσεις και οι 

αργοπορίες που παρατηρούνται, είναι ασυμβίβαστες με την ταχύτητα και την 

πολυπλοκότητα της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας και οδηγούν πολύ συχνά 

σε παρατυπίες. 

Μία άλλη πρόταση, είναι η αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας της 

εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ταυτόχρονα η λήψη άμεσων μέτρων  για την  

καταπολέμηση της μάστιγας του παραεμπορίου που πλήττει ιδιαίτερα την ελληνική 

βιοτεχνία.   

Προτείνεται, επίσης, η ενίσχυση των τεκμηρίων καθώς και ο περιορισμός των 

συναλλαγών με μετρητά. Έτσι, δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί το «μαύρο χρήμα» 

καθώς οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται, θα καταγράφονται και θα συσχετίζονται 

με τις εισοδηματικές δηλώσεις των φορολογουμένων.  

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, προτείνεται να επιτραπεί στις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών να έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία των 

φορολογουμένων. Έτσι, δεν θα μπορούν οι φορολογούμενοι να αποκρύπτουν 

στοιχεία και κυρίως να πιστεύουν ότι υπάρχουν τρόποι να αποκρύπτουν επιτυχώς το 

εισόδημά τους. 

Ένα σημαντικό βήμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι και ο έλεγχος 

των συναλλαγών μεταξύ εταιριών offshore. Πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια πολλές 

περιπτώσεις εταιριών που φοροδιαφεύγουν και χρησιμοποιούν εταιρίες offshore. 

Προκειμένου η νέα φορολογική πολιτική να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να βρει 

τρόπους να ελέγξει και να φορολογήσει τις εν λόγω εταιρίες.  

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ακρογωνιαίος 

λίθος όλων των μέτρων, είναι ο περιορισμός της σπατάλης του δημοσίου χρήματος το 

οποίο αφενός επιδεινώνει την ήδη δυσμενή οικονομική θέση της χώρας και αφετέρου, 

διακυβεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ισχύ των μέτρων και στο κατά πόσο 

καλείται το σύνολο των Ελλήνων πολιτών να προχωρήσει στις ίδιες θυσίες.  
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http://news.pathfinder.gr/culture/cinema/437544.html στις 4-5-2010. 

2) Στεργίου Λ., (2008), Άρθρο με θέμα: «Φοροδιαφυγή: Μία ιστορία 3.000 

ετών» που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_02/02/2007_18052

3 στις 5-5-2010. 

3)  Άρθρο με θέμα: «Στα 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται στην Ελλάδα η 

"βιομηχανία της... μίζας"» που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100010_30/11/2006_2

07075 στις 7-5-2010. 

4) Περιοδικό e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας (Danopoulos G.P. and 

Znidaric B.). 

5) Άρθρο 30 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/kbs.htm#Άρθρο 1 στις 8-8-2010. 
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6) Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 85 που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/124 στις 9-8-2010. 

7) Κανονισμός 1074/1999 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999, ο οποίος 

ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&

lg=el&numdoc=31999R1074&model=guichett στις 10-8-2010. 

8)  http://news.ert.gr/el/oikonomia/eidiseis/36844-entatikoi-elegxoi-gia-

forodiafygi 

9)  www.voria.gr/details.php?id=12696  

10)  http://anamorfosis.net/blog/?p=869  

11)  http://www.statistics.gr  
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1.Έγγραφα μεταφοράς 
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2. Ερωτηματολόγιο 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο 

Άρρεν   Θήλυ 

 

2. Ηλικία 

 

18-30          31-45     45-60          61 και άνω  

 

3. Επάγγελμα  

Ιδ. Υπάλληλος   

Δημ. Υπάλληλος   

Ελ. Επαγγελματίας  

Άνεργος  

Συνταξιούχος 

Άλλο  

4. Εκπαίδευση  

Άλλο  

 

Λύκειο 

 

ΤΕΙ 

 

ΑΕΙ 

 

5. Εισόδημα  

<1.000€  1.001€-2.000€  >2.000€ 

 

6. Αν μου δινόταν η δυνατότητα να φοροδιαφύγω θα το έκανα  
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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7. Έχω φοροδιαφύγει στο παρελθόν. 

 

Ναι   Όχι  

 

8. Συμφωνώ με την αύξηση των μέτρων της πολιτείας για την ένταση των 

ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

9. Η ένταση των φορολογικών ελέγχων στρέφεται κυρίως σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις αφήνοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις ανέγγιχτες  
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

10. Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα οφείλεται 

κατά ένα μεγάλο μέρος στην φοροδιαφυγή. 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

11. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει φορολογικός έλεγχος των 

εισοδημάτων μου 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

12. Αν μου γινόταν φορολογικός έλεγχος και είχα υποπέσει σε φορολογικά 

αδικήματα θα επιχειρούσα να δωροδοκήσω για να αποφύγω την ποινή 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

13. Είναι εύκολο να φοροδιαφύγει κάποιος αν το θέλει 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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14. Ποιο εύκολα φοροδιαφεύγουν όσοι έχουν πολλά εισοδήματα σε σχέση με 

όσους έχουν λίγα εισοδήματα  
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

 

15. Πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή είναι πολύ σοβαρή πράξη, ισότιμη πράξη με 

την κλοπή. 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

16. Αν διατηρούσα επιχείρηση δεν θα δήλωνα όλα τα έσοδά μου 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

17. Όλοι οι πολίτες υποχρεούμαστε ηθικά να δηλώνουμε το αληθές εισόδημά 

μας 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

18. Πολλά άτομα του οικείου μου περιβάλλοντος φοροδιαφεύγουν 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ         ΣΥΜΦΩΝΩ         ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ      ΔΙΑΦΩΝΩ        ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας 
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