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Δπραξηζηίεο 

 

 
 Ζ πξνζπΪζεηα απηά θαζψο θαη ε νινθιάξσζε ηεο κεηαπηπρηαθάο κνπ εξγαζέαο 

νθεέιεηαη θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ ελζΪξπλζε θαη ηελ θαζνδάγεζε ηνπ επηβιΫπνληα θαζεγεηά 

κνπ Γξ Γεκάηξε Γθέλνγινπ  ηνλ νπνέν επραξηζηψ πνιχ θαζψο επέζεο θαη ζηε βνάζεηα  ηεο 

νηθνγΫλεηαο κνπ θαη ησλ θέισλ κνπ . 
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θνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

 
 ηελ εξγαζέα απηά γέλεηαη πξνζπΪζεηα λα πξνζεγγέζνπκε ην κεγΪιν ζΫκα ησλ 

ειΫγρσλ πνπ γέλνληαη απφ ηηο ειεγθηηθΫο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ  θαη νη 

νπνένη ζπκβΪινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ  ηεο θνξνδηαθπγάο πνπ καζηέδεη ηηο 

νηθνλνκέεο θαη εηδηθΪ ηελ νηθνλνκέα ηεο ρψξαο καο, ε νπνέα ην ηειεπηαέν δηΪζηεκα βξΫζεθε 

ζε δχζθνιε ζΫζε πξνθεηκΫλνπ λα κπνξΫζεη λα αληηκεησπέζεη ηνλ δηεζλά αληαγσληζκφ θαη ηα 

πξνβιάκαηα ρξΫνπο πνπ Ϋρεη. Γέλεηαη επέζεο πξνζπΪζεηα λα πεξηγξΪςεη φιεο ηηο πηπρΫο ηνπ 

ειΫγρνπ ψζηε λα γλσξέδνπλ νη επηρεηξάζεηο θαη φζνη αζρνινχληαη κε απηΫο ηηο δηαδηθαζέεο 

ηνπ ειΫγρνπ πψο λα ηηο εθαξκφδνπλ  απνηειεζκαηηθφηεξα. Άιισζηε πνιιΫο θνξΫο ε 

θνξνδηαθπγά γέλεηαη απφ Ϊγλνηα ησλ επηπηψζεσλ  πνπ Ϋρεη ν Ϋιεγρνο θαη ησλ πξνζηέκσλ πνπ 

επηβΪιεη. 

 Δπέζεο ε εξγαζέα απηά θηινδνμεέ λα δψζεη ην Ϋλαπζκα ζηνπο θνηηεηΫο λα 

αζρνιεζνχλ θαη λα γλσξέζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο δηαδηθαζέεο ηνπ ειΫγρνπ ψζηε σο απξηαλΪ 

ζηειΫρε ησλ επηρεηξάζεσλ λα ζπκβνπιεχνπλ ζσζηΪ ηηο επηρεηξάζεηο  γηα λα απνθεχγνληαη 

ιΪζε, παξαηππέεο πνπ νδεγνχλ ζε ππΫξνγθα πξφζηηκα θαη θΪπνηεο θνξΫο ζε θιεέζηκν ησλ 

επηρεηξάζεσλ . 

 Πξνβιάκαηα πεξηνξηζκνέ:Ζ εξγαζέα απηά πξαγκαηνπνηάζεθε ζε κέα πεξένδν 

κεγΪισλ θαη ζπλερψλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ ιφγσ ηεο δχζθνιεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο 

θξέζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο.εκεηψλεηαη φηη αθνινπζεέηε κηα γεληθφηεξε πξνζΫγγηζε ησλ 

ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη ζε πνιχ ιέγεο πεξηπηψζεηο γέλεηαη αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

δηαηΪμεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζπκπεξηιακβΪλνληαο κεξηθΫο απφ ηηο αιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ γέλεη 

κε ηνπο  ηειεπηαένπο θνξνινγηθνχο λφκνπο. 
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Πεξίιεςε  

 

 
 Σα ηειεπηαέα δχν ρξφληα ε ρψξα καο, θαζψο θαη πνιιΫο Ϊιιεο επξσπατθΫο ρψξεο σο 

γλσζηφλ αληηκεησπέδνπλ Ϋληνλα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πξνβιάκαηα, φπσο αζθπθηηθΪ πςειφ 

δεκφζην ρξΫνο, πςειΪ ειιεέκκαηα, Ϋληνλεο πιεζσξηζηηθΫο πηΫζεηο ζηελ νηθνλνκέα, ην 

απνθαινχκελν δειαδά γεληθΪ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα σο νηθνλνκηθά  θξέζε.Δπηπξφζζεηα ε 

ρψξα καο αληηκεησπέδεη θαη ην ζεκαληηθφ θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγάο πνπ πξΫπεη λα 

αληηκεησπηζηεέ Ϊκεζα.Καζέζηαηαη ινηπφλ επηηαθηηθά αλΪγθε λα αλαβαζκηζζεέ ξηδηθΪ ν ξφινο 

ηνπ ειΫγρνπ θαη νη ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο  γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πΪηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγάο θαη ηελ εέζπξαμε ησλ εζφδσλ  ηνπ θξΪηνπο.ΑπηΪ ηα ζΫκαηα  ζα αλαιχζεη  ε 

παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα θαη ζα πξνζπαζάζεη λα δψζεη κηα δηαθνξεηηθά Ϊπνςε.  

 Ζ δηπισκαηηθά απηά εξγαζέα δηαηξεέηαη ζηα  παξαθάησ θεθάιαηα: 

 ην πξώην θεθάιαην ηεο εξγαζέαο δέλεηαη ν νξηζκφο ηεο ειεγθηηθήο θαη αλαιχεηαη 

ην αληηθεέκελν ηεο.ηε ζπλΫρεηα γέλεηαη ηζηνξηθά αλαδξνκά ηνπ ειΫγρνπ   

 ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε Ϋλλνηα ηνπ θόξνπ θαη αλαθΫξνληαη νη θπξηφηεξεο 

δηαθξέζεηο ησλ θφξσλ.Αλαιχεηαη επέζεο ε Ϋλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο, κειεηψληαη  ζε πνηνπο 

παξΪγνληεο νθεέιεηαη θαζψο θαη πνηα ηα κΫηξα αληηκεηψπηζεο ηεο. 

 ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε Ϋλλνηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, ν ζθνπφο ηνπ, ηα 

φξγαλα θαη ηα εέδε ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ, ε κνξθά θαη ην θνξνινγηθφ αληηθεέκελν θαζψο 

θαη νη ειάρηζηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιΫπνληαη.Αλαθεξφκαζηε ζηνλ 

πξνιεπηηθό έιεγρν πνπ δηελεξγεέηε εληφο θαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθάο εγθαηΪζηαζεο, ζηελ 

Ϋλλνηα ηνπ, ζην αληηθεέκελν ηνπ, ζηα φξγαλα πνπ εέλαη  αξκφδηα γηα ηε δηελΫξγεηα ηνπ  θαη 

ζηηο δηαδηθαζέεο πνπ αθνινπζνχληαη κε παξαδεέγκαηα  ειΫγρνπ. 

 ηε ζπλΫρεηα ζην θεθΪιαην απηφ πεξηγξΪθνπκε ηνλ πξνζσξηλό έιεγρν, ηελ Ϋλλνηα θαη ηνλ 

ζθνπφ ηνπ, πνηνπο αθνξΪ, πνπ δηελεξγεέηαη  θαη ηηο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ζηε Φνξνινγέα 

Δηζνδάκαηνο, ΦΠΑ, ΦΜΤ, Φφξνπ ΔιεπζΫξσλ Δπαγγεικαηηψλ, Φφξνπ ΔξγνιΪβσλ, Φφξνπ 

Ακνηβψλ Σξέησλ, Υαξηνζάκνπ επέ αλαιάςεσο ά θαηΪζεζεο ρξεκΪησλ απφ κεηφρνπο, Φφξνπ 

Απνδεκηψζεσλ ΑπνιπνκΫλσλ, Φφξνπ επέ κηζζψλ ζε ΜΫιε Γ.., Δηδηθάο ΔηζθνξΪο ππΫξ 

ΔΛΓΑ, Φφξνπ ΜεγΪιεο Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε παξαδεέγκαηα. 

Δπέζεο ζην θεθΪιαην απηφ αλαιχεηαη ν ηαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο, ην αληηθεέκελν ηνπ, 

πνηα  δηαδηθαζέα αθνινπζεέηε ηελ πξψηε κΫξα ηνπ ειΫγρνπ, πνηεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο 

γέλνληαη ζηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ, πνηεο επαιεζεχζεηο γέλνληαη κε βΪζεη ηα  
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ππεξεζηαθΪ ζηνηρεέα θαη πνηεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο αθνινπζνχληαη, πξνθεηκΫλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηπρψλ εηθνληθΪ, πιαζηΪ ά λνζεπκΫλα ζηνηρεέα.Γέλεηαη επέζεο ε Ϋλλνηα ηεο 

εηθνληθφηεηαο ά πιαζηφηεηαο ησλ ζηνηρεέσλ  θαη νη ελδεέμεηο εηθνληθφηεηαο πνπ πξΫπεη λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε.ΠεξηγξΪθεηαη ν Ϋιεγρνο ηνπ ΦΠΑ ζε πεξέπησζε κεηαηφπηζεο  ησλ 

ζπληειεζηψλ, ησλ πξνβιΫςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηάζεσλ, ησλ απνζβΫζεσλ θαη 

Ϊιιεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ζε επηρεηξάζεηο κε Β΄θαη Γ΄θαηεγνξέαο βηβιέα ηνπ ΚΒ (πδ 

186/92).Γέλνληαη επέζεο παξαδεέγκαηα ηαθηηθνχ ειΫγρνπ θαη γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ 

δπλαηφηεηα πνπ Ϋρνπλ νη επηρεηξάζεηο λα πεξαηψζνπλ ηηο αλΫιεγθηεο ρξάζεηο ηνπο ρσξέο 

ηαθηηθφ Ϋιεγρν . 

 ην ηέηαξην  θεθάιαην αλαιχνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη πνηα 

δηαδηθαζία αθνινπζεέηαη κεηά ηνλ έιεγρν. 

 ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ ειεγθηώλ. 

 ην έθην   θεθάιαην  γέλεηαη ε Ϋξεπλα καο κε ζηνηρεέα απφ ηε Γεληθά Γξακκαηεέα 

Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ ηα νπνέα εέλαη δηαζΫζηκα ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ ( www.gsis.gr ) θαζψο θαη απφ ηελ ηζηεζειέδα ηνπ  Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο 

πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο ηνπ ΟΟΑ (www.oecd.org). 

 Ζ  Ϋξεπλα επαιάζεπζε ηελ αξρηθά ππφζεζε καο φηη δειαδά νη κηζζσηνέ θαη 

ζπληαμηνχρνη ζπκκεηΫρνπλ ζηα θνξνινγηθΪ βΪξε  θαηΪ πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο  

Ϋκπνξνπο –βηνκάραλνπο θαη ηνπο  ειεχζεξνπο  επαγγεικαηέεο .   

 ΠξνΫθπςαλ επέζεο ζπκπεξΪζκαηα φηη ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππΪξρνπλ  

ξπζκέζεηο–απαιιαγΫο νη νπνέεο επλννχλ πεξηζζφηεξν ηηο πςειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο, ιέγν 

ηηο κεζαέεο θαη θαζφινπ ηηο ρακειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο . 

 ην έβδνκν θεθάιαην ε δηπισκαηηθά νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξΪζεζε 

ζπκπεξαζκΪησλ θαη πξνηΪζεσλ . 
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Δηζαγσγή 
 

 άκεξα ε θνξνδηαθπγά εέλαη Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα πνπ θαιεέηαη ε 

θπβΫξλεζε θαη εηδηθφηεξα ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ λα αληηκεησπέζεη πξνθεηκΫλνπ λα 

πεηχρεη αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο.  

 Όκσο ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγάο δελ απαζρνιεέ κφλν ηηο εζληθΫο αξρΫο αιιΪ θαη 

πνιιΪ θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπαηθάο Έλσζεο αθνχ ην θαηλφκελν απηφ εκθαλέδεηαη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ αιιΪ δηαθΫξεη σο πξνο ηελ Ϋληαζε, ηελ Ϋθηαζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνένπο εθδειψλεηαη.Οη δηαθνξΫο νθεέινληαη ζηε δνκά ηεο νηθνλνκέαο, ην κΫγεζνο ησλ 

επηρεηξάζεσλ, ηελ ιεηηνπξγεέα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ νξγΪλσζε ησλ 

θνξνηερληθψλ  ππεξεζηψλ. 

 Ζ θνξναπνθπγά επέζεο κεηψλεη ηα δεκφζηα Ϋζνδα  γη΄ απηφ νη θπβεξλάζεηο πξΫπεη λα 

απνθεχγνπλ ηε θνξναπνθπγά ά λα ηελ δηαηεξνχλ  εληφο ησλ νξέσλ. Ο πξνθαλάο ηξφπνο γηα 

λα γέλεη απηφ εέλαη λα πιαηζηψζεη θνξνινγηθνχο θαλφλεο, Ϋηζη ψζηε λα κελ  ππΪξρεη 

πεξηζψξην γηα θνξναπνθπγά.ηελ πξΪμε θΪηη ηΫηνην δελ άηαλ εθηθηφ θαη Ϋρεη νδεγάζεη ζε 

κηα ζπλερά κΪρε κεηαμχ ησλ θπβεξλάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε θαη ηελ εμεχξεζε λΫσλ 

πεδέσλ  εθαξκνγάο ηεο λνκνζεζέαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπκβνχισλ γηα θνξνδηαθπγά.Σν 

ζΫκα απηφ ην επηβεβαηψλεη θαη κηα παξαηάξεζε ηεο  θηιαλζξσπηθάο νξγΪλσζεο  ην 2008, ηεο 

CHRISTIAN AID ε νπνέα δεκνζέεπζε κηα Ϋθζεζε, «ζΪλαηνο θαη  θφξνη» θαη επΫθξηλε φηη ε  

θνξναπνθπγά απφ νξηζκΫλεο κεγΪιεο εηαηξεέεο ζηνλ θφζκν, ζπλδεφηαλ κε  ηε θνξνδηαθπγά  

θαη ηνλ ζΪλαην εθαηνκκπξέσλ παηδηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο .   

Δπέζεο κε ην ζΫκα ηεο θνξνδηαθπγάο αζρνιάζεθε θαη ν νηθνλνκηθφο μΫλνο ηχπνο 

φπσο:Financial Times ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν  ππΪξρεη κηα απμαλφκελε ηΪζε απφ ηηο 

θηιαλζξσπηθΫο νξγαλψζεηο λα ζΫζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα, σο Ϋλα βαζηθφ δάηεκα εθζηξαηεέαο, 

ηελ πΪηαμε ηεο θνξνδηαθπγάο, κε ηνπο θνξεέο ρΪξαμεο πνιηηηθάο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

γηα λα εμαιεθζεέ εληειψο ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγάο. 

 ΠεξαηηΫξσ ην 2010 ε απνθπγά ηνπ θφξνπ Ϋρεη γέλεη Ϋλα κεγΪιν ζΫκα ζην ΖλσκΫλν 

Βαζέιεην.Πνιινέ μεθέλεζαλ λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηα ηνπηθΪ θαηαζηάκαηα, ηηο πνιιΫο 

κεγΪιεο επηρεηξάζεηο θαη ηνπο πινχζηνπο αλζξψπνπο  πνπ  απνθεχγνπλ ηελ θαηαβνιά θφξνπ, 

ελψ ππΪξρνπλ ηεξΪζηηεο πεξηθνπΫο ζην δεκφζην ηνκΫα.Υξεζηκνπνηνχληαη ηζηνζειέδεο 

θνηλσληθάο δηθηχσζεο γηα λα νξγαλψζνπλ δηακαξηπξέεο γξάγνξα ζε πνιιΪ δηαθνξεηηθΪ κΫξε 

ζε φιε ηε ρψξα γηα ηηο εκΫξεο  ηεο καδηθάο δξΪζεο. 

( http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance_and_tax_evasion, ζηηο 13/6/2011) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance_and_tax_evasion
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 ην νδπλεξφ απηφ θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγάο νδεγεέ πνιιΫο θνξΫο ην έδην ην 

ζχζηεκα κε ηηο αδπλακέεο ηνπ φπσο απηΫο ππΪξρνπλ:ζην θνξνινγηθφ  ζχζηεκα, ζηελ 

ππΪξρνπζα δηαπιεθφκελε πνιπλνκέα, ζηηο  αζΪθεηεο ησλ δηαηΪμεσλ, ζηελ  αλεπαξθά θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά νξγΪλσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.Γηα παξΪδεηγκα ε πεξαέσζε 

αλΫιεγθησλ ρξάζεσλ ρσξέο ηαθηηθφ Ϋιεγρν, νη ζπρλΫο ξπζκέζεηο νθεηιψλ, ε Ϋιιεηςε 

θνξνινγηθάο ζπλεέδεζεο, ην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα δηΪθνξεο 

θαηεγνξέεο εηζνδεκΪησλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηΪμεσλ, δεκηνπξγνχλ Ϋλα Ϋληνλν αέζζεκα  

δηαθνξεηηθάο αληηκεηψπηζεο θαη  αδηθέαο θαη ρΪλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ε απαξαέηεηε 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ θαη θξΪηνπο.  

 Δηδηθφηεξα ζηελ ΔιιΪδα ε παξανηθνλνκέα θαη ε θνξνδηαθπγά εέλαη ζηελΪ 

ζπλεθαζκΫλεο Ϋλλνηεο.Έηζη ζηελ πξΪμε κεγΪινο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκΫλσλ φπσο 

κεηαλΪζηεο, επνρηθνέ ά κεξηθψο απαζρνινχκελνη,(ζπληαμηνχρνη, γπλαέθεο νηθηαθνέ βνεζνέ), 

αλαπηχζνπλ αδάισηε επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα.(δεχηεξε αδάισηε εξγαζέα θιπ).Ζ 

καχξε αγνξΪ εξγαζέαο εκθαλέδεηαη θπξέσο ζηελ ηνπξηζηηθά θαη ζηελ νηθνδνκηθά 

δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκΫα ησλ ππεξεζηψλ . 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο θνξνδηαθπγάο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειΫγρνπ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ κε λφκνπο φπσο ν  λφκνο 

3842/2010 θαη 3943/2011 θ.α. φξηζε κηα ζεηξΪ κΫηξσλ πξνθεηκΫλνπ λα απνθαηαζηαζεέ ε 

θνξνινγηθά δηθαηνζχλε, λα εληνπηζηεέ ε θνξνινγεηΫα χιε, λα  εληζρπζεέ ε θνξνινγηθά 

ζπκκφξθσζε, λα βειηησζεέ θαη λα επηηαρπλζεέ ε  εηζπξαμηκφηεηα ησλ βεβαησζΫλησλ εζφδσλ 

θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 
 

 

 

1.1.  Ηζηνξηθή αλαδξνκή  ηνπ ειέγρνπ 
 

 

Ο Ϋιεγρνο, αλαπηχρζεθε κφλν ηα ηειεπηαέα ρξφληα, παξ’ φιν πνπ ε αλΪγθε ηνπ εθδειψζεθε 

ζε παιαηφηεξε επνρά. ΠΪληα άηαλ ζπλδεδεκΫλνο κε ηηο ινγηζηηθΫο πξΪμεηο ησλ αλζξψπσλ ζε 

φιεο ηηο επνρΫο ηεο ηζηνξέαο. Απφ ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα πνπ βξΫζεθαλ, ν Ϋιεγρνο 

πξσηνεκθαλέζηεθε κε ηελ αληαιιαγά ησλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απφ πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο. 

 Σελ επνρά απηά ε αλΪγθε ηεο απεηθφληζεο ησλ απαηηάζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ 

δεκηνχξγεζε ε αληαιιαγά ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ε αμηνπηζηέα ησλ ζηνηρεέσλ ζηηο 

ζπλαιιαγΫο απηΫο, θαηΫζηεζε αλαγθαέα ηελ εκθΪληζε ηεο πξψηεο ινγηζηηθάο εγγξαθάο θαη 

ηαπηφρξνλα επεζάκαλε θαη ηελ αλΪγθε ηνπ ειΫγρνπ κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκΫλσλ 

πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ. 

ηελ αξραέα Αζάλα, άδε απφ ην 300 π.Υ. ππάξρε Ϋλα ζχζηεκα ειΫγρνπ ησλ δεκνζέσλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο πφιεο-θξΪηνπο. Οη ινγηζηΫο ζ’ απηφ ην ζχζηεκα ειΫγρνπ ζπληζηνχζαλ κηα 

δεκφζηα αξρά, παξφκνηα πξνο ην ζεκεξηλφ Διεγθηηθφ πλΫδξην. Οη ρξεκαηηθνέ ππφινγνη ηνπ 

Γάκνπ θαη ησλ αξρφλησλ, ππνρξεψλνληαλ απφ ην Νφκν λα θαηαρσξνχλ ζε ινγαξηαζκνχο ηα 

Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα. Με ηνπο ινγαξηαζκνχο φκσο δελ παξαθνινπζνχζαλ κφλν απηΪ, αιιΪ 

θαη ηα δεκφζηα δΪλεηα, πνπ νη ηξαπεδέηεο Ϋδηδαλ πξνο ηηο πφιεηο ρσξέο ηφθν. 

 ηελ επνρά ηνπ Πεξηθιά, θΪζε πνιέηεο άηαλ θαη ειεγθηάο, γηαηέ θαη’ Ϋζηκν νη 

εξγνιΪβνη αλεγΫξζεσο δεκνζέσλ θηηξέσλ Ϋγξαθαλ ππνρξεσηηθΪ, ζε εληνηρηζκΫλεο πηλαθέδεο 

ζε ιέζν ηεο νηθνδνκάο ηα Ϋζνδα θαη ηα Ϋμνδα ηνπο. Αξγφηεξα, ζηελ Αζάλα, ην 400 π.Υ., ν 

λφκνο επηβΪιιεη ηε δεκνζέεπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ εηαηξηψλ. ηελ ππφινηπε αξραέα 

ΔιιΪδα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηελ Αρατθά πκπνιηηεέα, ν Ϋιεγρνο γηλφηαλ απφ ηνπο εμεηαζηΫο, 

ηνπο ζπλεγφξνπο, ηνπο δνθηκαζηάξαο. ηε Βνησηέα απφ ηνπο θαηφπηαο, ζηε Φζηψηηδα απφ 

ηνπο αξρεζθφπνπο θαη ζηε ΘΪζν απφ ηνπο απνιφγνπο. 

ηελ ΔιιΪδα ε πξψηε εκθΪληζε νξγαλσκΫλνπ ειεγθηηθνχ επαγγΫικαηνο Ϋγηλε ην 

1956 κε ηε ζχζηαζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.), (Ν.6.3329/55), κε ηε 

βνάζεηα Άγγισλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη θΪησ απφ ηνλ Ϋκκεζν Ϋιεγρν ηνπ θξΪηνπο.  
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Απφ ην 1992 δφζεθε ε επρΫξεηα ηεο έδξπζεο πνιιψλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα 

κε ηα αγγιηθΪ θαη ακεξηθαληθΪ πξφηππα θαη θαη’ επηηαγά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κΫζσ ηεο 

8
εο 

  Οδεγέαο ηεο. 

άκεξα, ε Διεγθηηθά Ϋρεη επεθηαζεέ ζ’ φιν ην θΪζκα ηεο δηνηθεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ιεηηνπξγέαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα. Σν βαζηθφ ελδηαθΫξνλ αιιΪ θαη ε επζχλε 

ηεο Διεγθηηθάο Ϋρεη κεηαηνπηζηεέ απφ ηελ αλαθΪιπςε ηεο ελδερφκελεο δηαρεηξηζηηθάο απΪηεο 

ζηε δηαπέζησζε ηεο νξζφηεηαο κε ηελ νπνέα νη ρξεκαηννηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο 

παξνπζηΪδνπλ ηελ νηθνλνκηθά ζΫζε θαη ηα απνηειΫζκαηα δξΪζεσο ησλ ειεγρφκελσλ 

κνλΪδσλ, θαζψο θαη ηελ γεληθά απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. Γηα λα θαιπθζνχλ νη 

απμεκΫλεο αλΪγθεο ζνβαξνχ ειΫγρνπ, ιφγσ ηεο αλΪπηπμεο κεγΪισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη 

επηρεηξάζεσλ, ζπζηάζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ κεγΪιεο ειεγθηηθΫο εηαηξέεο γηα εμσηεξηθφ 

Ϋιεγρν.ΔμεηδηθεπκΫλνη πιΫνλ εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο ζηειερψλνπλ ηηο κεγΪιεο νηθνλνκηθΫο 

κνλΪδεο.(Γξ.Φιηηνχξεο ΑζαλΪζηνο,Δζσηεξηθφο -Δμσηεξηθφο θαη Φνξνινγηθφο  Ϋιεγρνο) 

 

1.2. Οξηζκόο Διεγθηηθήο 
 

 Διεγθηηθή εέλαη, φπσο πεξηγξΪθεη ν θ. Καδαληδάο Υξάζηνο αλΪκεζα ζε πνιινχο 

νξηζκνχο πνπ Ϋρνπλ δνζεέ απφ γλσζηνχο επηζηάκνλεο, ν Δπηζηεκνληθφο θιΪδνο ηεο 

ζπζηεκαηηθάο δηαδηθαζέαο ζπγθΫληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξέσλ, απφ Ϋλα 

αλεμΪξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξέπησζε πξφζσπν, ηα νπνέα αθνξνχλ κεηξάζηκεο 

πιεξνθνξέεο ζπγθεθξηκΫλεο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεέ θαη λα 

γλσζηνπνηεζεέ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξάζηεο θαηΪ πφζν νη πιεξνθνξέεο απηΫο 

αληαπνθξέλνληαη ζε πξνθαζνξηζκΫλα θξηηάξηα. 

 Γέλεηαη ν φξνο ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζεκαέλεη ινγηθά, θαιΪ δνκεκΫλε θαη 

νξγαλσκΫλε ζεηξΪ βεκΪησλ ά δηεξγαζηψλ.Ο φξνο ζπγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε 

ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ πνπ ζεκαέλεη ζπγθΫληξσζε θαη εμΫηαζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ 

ειΫγρνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν, ειεγθηηθφ ηεθκάξην, ειεγθηηθά καξηπξέα δειαδά θΪζε 

πιεξνθνξέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνλ Ϋιεγρν.Ο βαζκόο αληαπόθξηζεο αλαθΫξεηαη ζην 

πφζν θνληΪ κπνξεέ λα βξέζθνληαη νη κεηξάζηκεο πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα ραξαθηεξέδνληαη 

απφ επαιεζεπζηκφηεηα γηα λα εέλαη θαηΪιιειεο.Δπέζεο ε Ϋθθξαζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο 

κπνξεέ λα εέλαη πνηνηηθά, δειαδά αμηφπηζηε, αιιΪ θαη πνζνηηθά. ΠξνθαζνξηζκΫλα θξηηάξηα 

κπνξεέ λα εέλαη ζπγθεθξηκΫλεο θαλνληζηηθΫο δηαηΪμεηο, λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο, 

πξνυπνινγηζκνέ θαη εζληθΪ ά δηεζλά πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. ΚαηΪ ηνλ 

Ϋιεγρν γηα παξΪδεηγκα ελφο λενθαηαζθεπαζζΫληνο θηηξένπ εέλαη δπλαηφλ λα εμεηαζζεέ 

αλαπηφ Ϋρεη θαηαζθεπαζζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ.ε θΪζε πεξέπησζε  
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ηα θξηηάξηα εμαξηψληαη απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειΫγρνπ.Ηθαλό θαη 

αλεμάξηεην πξόζσπν εέλαη ν ειεγθηάο πνπ πξΫπεη λα δηαζΫηεη φια εθεέλα ηα επαγγεικαηηθΪ 

θαη επηζηεκνληθΪ πξνζφληα πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηε δηελΫξγεηα ηνπ ειΫγρν, αιιΪ 

ηαπηφρξνλα πξΫπεη λα παξακΫλεη αλεπεξΫαζηνο θαη αλεμΪξηεηνο.ην ηέινο ηα επξήκαηα  

ηνπ ειέγρνπ θαη ε ηειηθή γλώκε ηνπ ειεγθηή πξέπεη  λα γλσζηνπνηεζνύλ εγγξΪθσο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρξάζηεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.Απηφ γέλεηαη κΫζσ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ εθζΫζεσλ ειΫγρνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ειεγθηάο απμΪλεη ά 

κεηψλεη ηελ αμηνπηζηέα ησλ κεηξάζηκσλ πιεξνθνξηψλ .(Καδαηδάο Υξάζηνο, ειεγθηηθά-

εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο). 

 

1.3. Αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο 
 

1.3.1. Δζσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο, ν νπνένο απνηειεέ εζσηεξηθφ ηκάκα ηεο δηνηθεηηθάο ηεξαξρέαο 

ηεο επηρεέξεζεο, θηλεέηαη θαη επεθηεέλεηαη πΫξα απφ ινγηζηηθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο 

ιεηηνπξγέεο. Δλεξγεέ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθά πνπ ραξΪζζεη ε δηνέθεζε. ΚΪζε επηρεέξεζε 

Ϋρεη ηνλ δηθφ ηεο εζσηεξηθφ Ϋιεγρν, ν νπνένο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην νηθνλνκηθφ 

κΫγεζνο ηεο επηρεέξεζεο, ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηε ζηξαηεγηθά ηεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζΫηεη. θνπφο ησλ επηρεηξάζεσλ, κε ηε ζχζηαζε ηκάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, εέλαη: 

1. Να δηαζθαιηζηνχλ απφ αμηφπηζηεο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηΪ ηνπο. 

2. Να πξνζηαηεχζνπλ ηα πεξηνπζηαθΪ ηνπο ζηνηρεέα απφ θινπΫο, ζπαηΪιεο, θ.ι.π. 

3. Να ππΪξρεη ζσζηά δηαρεέξηζε ησλ απνζεκΪησλ ηνπο. 

4. Να ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απνθΪζεηο ηεο φια ηα φξγαλα ηεο δηνέθεζεο. 

5. Να ειΫγρεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ ηεο επηρεέξεζεο θαη ε αθξέβεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηεο επηρεέξεζεο.(Γξ.Φιηηνχξεο ΑζαλΪζηνο, Δζσηεξηθφο -

Δμσηεξηθφο θαη Φνξνινγηθφο  Ϋιεγρνο). 

 

1.3.2.Έιεγρνο νξθσηώλ ειεγθηώλ 

 

Ο Ϋιεγρνο, πνπ δηελεξγεέηαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηΫο, Ϋρεη σο ζηφρν, ηελ 

δηαπέζησζε ηεο νξζάο παξνπζέαζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ζΫζεο, δειαδά ηελ πεξηνπζηαθά 

θαη θεθαιαηαθά δηΪξζξσζε ηεο κνλΪδαο ζηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελέα, θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιΫο απηάο σο απνηΫιεζκα ηεο δξαζηεξηνπνέεζεο ηεο, θαηΪ ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, 

αιιΪ θαη Ϊιισλ ελεξγεηψλ, π.ρ. ρξεκαηνδφηεζεο θιπ. 

 Οη νξθσηνέ ειεγθηΫο αληινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο πιεξνθνξέεο απφ: 
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Α. Σηο εηάζηεο θαη ελδηΪκεζεο ινγηζηηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

Β. Απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη ζην ρξεκαηηζηάξην. 

Γ. Απφ δηΪθνξεο αλαθνηλψζεηο, ζε Ϋληππα θαη ειεθηξνληθΪ κΫζα. 

Γ. Απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο επηρεέξεζεο. 

Δ. Απφ ρξεκαηηζηεξηαθΪ ζηνηρεέα (ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ρξεκαηηζηάξην). 

η. Απφ ηηο εθζΫζεηο ησλ αλαιπηψλ. 

Ε. Απφ ηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

Δπέζεο πιεξνθνξέεο αληινχληαη απφ ηα νηθνλνκηθΪ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, φπσο, 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα δηαθφξσλ θξαηηθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ά ζηαηηζηηθΫο ηδησηηθψλ 

θνξΫσλ.Πιεξνθνξέεο επέζεο αληινχληαη απφ εθεκεξέδεο, επαγγεικαηηθΪ πεξηνδηθΪ, 

δηαθεκηζηηθΫο θακπΪληεο, δηθαζηηθΫο απνθΪζεηο, αηηάκαηα θαη δηακαξηπξέεο πξνζσπηθνχ, 

λνκνζρΫδηα θαη λφκνπο, εθζΫζεηο πξντφλησλ, ηξΪπεδεο θαη πξνζσπηθΫο επαθΫο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κΫρξη ζάκεξα πεγά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ παξακΫλεη 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο επηρεέξεζεο, ζηεξηδφκελν ζηηο αξρΫο ηεο ινγηζηηθάο ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο. Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απνηεινχλ ηα ζπνπδαηφηεξα αξηζκεηηθΪ ζηνηρεέα απ’φιεο ηηο 

ππφινηπεο πιεξνθνξέεο πνπ εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειεγθηά θαη 

αλαιπηά. (Γξ.Φιηηνχξεο ΑζαλΪζηνο,Δζσηεξηθφο -Δμσηεξηθφο θαη Φνξνινγηθφο  Ϋιεγρνο) 

 

1.3.3. Ο θνξνινγηθόο έιεγρνο 

Οη θνξνινγηθνέ Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθΫο αξρΫο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα, απφ ηηο Γ.Ο.Τ, ηα ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα θαη ηo ψκα Γέσμεο Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιάκαηνο. (.Γ.Ο.Δ.). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν  

 

ΦΟΡΟ –ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 
 

 

 

2.1. Έλλνηα ηνπ  θόξνπ θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ 
 

Σα Ϋζνδα ηνπ  Γεκνζένπ ηνκΫα πξνΫξρνληαη απφ δηΪθνξεο πεγΫο. Οη πεγΫο απηΫο εέλαη νη 

θφξνη(θπξέσο), δηΪθνξα Ϋζνδα θαη ηΫιε, ν δαλεηζκφο, Ϋζνδα απφ επηρεηξεκαηηθά 

δξαζηεξηφηεηα, Ϋζνδα απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο θιπ. 

 Φόξνο είλαη ε αλαγθαζηηθά εηζθνξΪ, πνπ θαηαβΪιιεηαη απφ ηνλ πνιέηε, ρσξέο εηδηθά 

αληηπαξνρά θαη ηελ εηζπξΪηηεη ην ΚξΪηνο γηα λα αληηκεησπέζεη ηηο δεκφζηεο αλΪγθεο ηνπ.  

 Οη δηαθξίζεηο ησλ θόξσλ είλαη πνιιΫο πρ θφξνο εηζνδάκαηνο, θφξνο θεθαιαένπ 

θφξνο θαηαλΪισζεο θα. Ζ θπξηφηεξε δηΪθξηζε ηνπο φκσο εέλαη ζε <Ϊκεζνπο> θαη 

<Ϋκκεζνπο>. Ζ δηΪθξηζε απηά εέλαη αλΪινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ εηζπξΪηηνληαη θαη αλΪινγα κε 

ην θαηλφκελν ηεο επέπησζεο ηνπ θφξνπ. Έηζη  Ϊκεζνη θφξνη εέλαη ν θφξνο εηζνδάκαηνο, ν 

θφξνο θιεξνλνκηψλ θ.α. θαη εέλαη ν θφξνο πνπ επηβΪιιεηαη ζε πξφζσπν, ην νπνέν θαηΪ ηελ 

πξφζεζε ηνπ λνκνζΫηε νθεέιεη λα θαηαβΪιεη ην θφξν ζην Γεκφζην. Γειαδά ν πιεξσηάο ηνπ 

θφξνπ θαη εθεέλνο πνπ επηβαξχλεηαη πξαγκαηηθΪ εέλαη ην έδην πξφζσπν. Έκκεζνη θφξνη εέλαη 

ν Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο(ΦΠΑ), ν θφξνο θαηαλΪισζεο, νη δαζκνέ, ηα ηΫιε 

ραξηνζάκνπ θαη εέλαη ν θφξνο πνπ επηβΪιιεηαη ζε πξφζσπν, ην νπνέν ηειηθψο δελ ζα ππνζηεέ 

απηφ ην έδην ηε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε γηαηέ θαηΪ ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζΫηε απηά ηελ 

επηβΪξπλζε ζα ηελ ππνζηεέ Ϋλα ηξέην πξφζσπν, ζην νπνέν ζα Ϋρεη επέπησζε ν θφξνο.Ο 

πιεξσηάο δειαδά ηνπ θφξνπ δελ εέλαη ην έδην πξφζσπν κε εθεέλν πνπ επηβαξχλεηαη 

πξαγκαηηθΪ κε ην θφξν. 

 Δπέζεο ππΪξρεη θαη ε δηΪθξηζε ησλ θφξσλ αλΪινγα κε ην θνξνινγηθφ αληηθεέκελν 

πνπ εδψ ιακβΪλεηαη ππφςε ε θνξνδνηηθά ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ.Ο Ϊκεζνο θφξνο 

επηβΪιιεηαη ζην παξαγφκελν εηζφδεκα ά ζηελ πεξηνπζέα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ ελψ ν 

Ϋκκεζνο θφξνο επηβΪιιεηαη ζην εηζφδεκα  πνπ δαπΪλεζε ν θνξνινγνχκελνο . 

 

2.1.1. Πιενλεθηήκαηα ησλ άκεζσλ θόξσλ  

 

• Γηθαηφηεξνη 

• ΠαξνπζηΪδνπλ ζηαζεξφηεηα απφδνζεο  

• ΥξεηΪδνληαη κηθξφηεξα Ϋμνδα γηα ηελ εέζπξαμε ηνπο 
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• Ο θνξνινγνχκελνο γλσξέδεη αθξηβψο ην πνζφ πνπ ζα πιεξψζεη  

 

2.1.2. Μεηνλεθηήκαηα ησλ άκεζσλ θόξσλ  

 

• Γελ Ϋρνπλ Ϊκεζε απφδνζε φπσο νη Ϋκκεζνη θφξνη 

• Δπλννχλ ηε θνξνδηαθπγά  

• ΠαξνπζηΪδνπλ δπζθνιέεο ζηελ εέζπξαμε ηνπο 

 

2.1.3. Πιενλεθηήκαηα ησλ έκκεζσλ θόξσλ  

 

• εχθνιε εέζπξαμε  

• δελ επλννχλ ηε θνξνδηαθπγά  

• παξνπζηΪδνπλ κεγΪιε απφδνζε  

• εηζπξΪηηνληαη απφ ηνπο μΫλνπο ηνπξέζηεο 

 

2.1.4. Μεηνλεθηήκαηα ησλ έκκεζσλ θόξσλ 

 

• δελ Ϋρνπλ ζηαζεξφηεηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξέζεσλ  

• ε εέζπξαμε ηνπο εέλαη δαπαλεξά  

 

2.2. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο θνξνινγίαο  

 

 Ζ επηβνιά θνξνινγέαο Ϋρεη δηΪθνξεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δσά, 

κεξηθΫο απφ ηηο νπνέεο εέλαη: 

Α)Δπέπησζε ζηελ απνηακέεπζε:Ζ βαξηΪ Φνξνινγέα πεξηνξέδεη ηελ απνηακέεπζε, δηφηη 

αθαηξεέ κεγΪιν κΫξνο απφ ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ θαη Ϋηζη δελ απνκΫλεη εηζφδεκα 

γηα απνηακέεπζε ά ην απνηακηεπφκελν πνζφ εέλαη κηθξφ.Τπνζηεξέδεηαη φκσο απφ κεξηθνχο 

δεκνζηνλφκνπο φηη ε βαξηΪ θνξνινγέα κπνξεέ ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο λα εληζρχζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ, ψζηε λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ηεο απνηακέεπζεο . 

β)Δπέπησζε ζην βηνηηθφ επέπεδν ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ:Όηαλ ε θνξνινγέα επηβΪιιεηαη 

ππΫξκεηξα ζηα εέδε πξψηεο αλΪγθεο πιάηηνληαη φζνη Ϋρνπλ κηθξΪ εηζνδάκαηα θαη Ϋηζη 

κεηψλεηαη ην βηνηηθφ ηνπο επέπεδν. 

γ)Δπέπησζε ζηηο επηρεηξάζεηο:Δπηβνιά βαξηΪο θνξνινγέαο ζηα θΫξδε ησλ επηρεηξάζεσλ 

πεξηνξέδεη ηηο επελδχζεηο θαη αλαγθΪδεη πνιιΫο θνξΫο λα απνθεχγνπλ λα αλαιακβΪλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο.Γειαδά, πεξηνξέδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά ηνπο δξΪζε.(Σφηζεο Ν.,Σφηζεο Υ., 

Δξκελεέα Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο ΦΠ θαη ΝΠ.) 

 

 



 17 

 

 

2.3. Έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο  
 

 Φνξνδηαθπγή είλαη ε κεέσζε ηεο λφκηκεο θνξνινγηθάο ππνρξΫσζεο κε παξΪλνκεο 

ελΫξγεηεο θαη  απνηειεέ θαηαζηξαηάγεζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. 

 ΠαξΪλνκε Φνξνδηαθπγά  ππΪξρεη φηαλ ν θνξνινγνχκελνο απνθεχγεη λα θαηαβΪιεη 

ηνλ επηβιεζΫληα θφξν, θαηΪ παξΪβαζε λφκνπ.Ζ παξΪλνκε θνξνδηαθπγά απνηειεέ απΪηε, θαη 

Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηΪ ηνπ Γεκνζένπ.Ο παξαβΪηεο Ϋρεη ζνβαξΫο νηθνλνκηθΫο θαη 

πνηληθΫο επζχλεο. 

 Ζ Φνξνδηαθπγά δηαθξίλεηαη, αθεηΫξνπ ζε εζσηεξηθά θαη δηεζλά.Ζ δηεζλάο 

θνξνδηαθπγά εέλαη απνηΫιεζκα ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ θαη ηεο δηεζλνχο θέλεζεο ησλ 

θεθαιαέσλ.Γηα ηελ απνθπγά ηεο ζπλΪπηνληαη δηεζλεέο ζπκβΪζεηο αλΪκεζα ζηα θξΪηε. 

 Ζ Φνξνδηαθπγά εθδειώλεηαη θπξίσο ζηελ Ϊκεζε θνξνινγέα.Απηά ε θνξνινγέα, 

ζηελ ΔιιΪδα επεηδά Ϋρεη πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηΫο θαη πξννδεπηηθφηεηα, εέλαη 

πνιχ βαξηΪ, ηδέσο ζηα κεγΪια θαη κεζαέα εηζνδάκαηα. Έηζη αλαγθΪδεηαη ν θνξνινγνχκελνο 

λα ρξεζηκνπνηάζεη θΪζε κΫζν γηα λα απνθχγεη ην βΪξνο ηεο.Οη Ϋκκεζνη θφξνη 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηηκά ησλ αγαζψλ θαη Ϋηζη δελ γέλνληαη ακΫζσο αηζζεηνέ ζην 

θνξνινγνχκελν.Καηαξξέπηεηαη Ϋηζη ε αληέιεςε πνπ επηθξαηνχζε παιαηφηεξα θαηΪ ην 19
ν
 

αηψλα, αλΪκεζα ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο φηη ν Ϊκεζνο θφξνο εέλαη δάζελ ν κφλνο δέθαηνο 

θφξνο. 

 Έηζη απφ ζεσξεηηθά θαη λνκηθά Ϊπνςε ν Ϊκεζνο θφξνο εέλαη δηθαηφηεξνο απφ ηνλ 

Ϋκκεζν, αιιΪ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πΪζρεη ζνβαξΪ αθνχ θαηαιάγεη ζε Ϊληζε κεηαρεέξηζε  

ησλ πνιηηψλ θαη επνκΫλσο κε αληέζηξνθν ηξφπν, θαηαληΪεη Ϊδηθνο. 

 ΠξΪγκαηη ν Ϊκεζνο θφξνο εέλαη επηδεθηηθφο επξεέαο θνξνδηαθπγάο θαη ηηο ζπλΫπεηεο 

ηηο πθέζηαληαη νη εηιηθξηλεέο θνξνινγνχκελνη θαη θπξέσο νη κηζζσηνέ θαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ 

ηα εηζνδάκαηα ηνπο εέλαη θαλεξΪ θαη δελ κπνξνχλ λα απνθξπβνχλ, ελψ πνιιΫο θαηεγνξέεο 

θνξνινγνπκΫλσλ θνξνδηαθεχγνπλ.Έηζη αλαπηχζζεηαη ν αζΫκηηνο αληαγσληζκφο αλΪκεζα ζε 

εηιηθξηλεέο θνξνινγνπκΫλνπο θαη ηνπο θνξνθπγΪδεο θαη  ρΪλεηαη  ην λφεκα ηεο θνξνινγηθάο 

δηθαηνζχλεο ηελ νπνέα δάζελ εμαζθαιέδεη ν Ϊκεζνο θφξνο. Ζ λεφηεξε αληέιεςε κεξηθψλ 

νηθνλνκνιφγσλ γηα ην δέθαην θφξν ζηεξέδεηαη φρη ζην ραξαθηάξα  ηνπ θφξνπ σο Ϊκεζνπ ά 

Ϋκκεζνπ, αιιΪ ζηελ Ϋθηαζε ηεο θνξνδηαθπγάο πνπ δηαθξέλεη Ϋλα θφξν. 

  

 2.3.1. Παξάδεηγκα πξάμεσλ θνξνδηαθπγήο 

 ΠαξΪδεηγκα πξΪμεσλ θνξνδηαθπγάο απνηεινχλ ε κε ππνβνιά θνξνινγηθάο δάισζεο 

ά ε ππνβνιά αλαθξηβνχο θνξνινγηθάο δάισζεο, πξνθεηκΫλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκά  
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θφξνπ εηζνδάκαηνο, απνθξχπηνληαο θαζαξΪ εηζνδάκαηα απφ νπνηαδάπνηε πεγά εηζνδάκαηνο  

 Χο απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκΪησλ λνεέηαη θαη ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα 

θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιέα εηθνληθΫο νιηθΪ ά κεξηθΪ δαπΪλεο ά γέλεηαη επέθιεζε ζηε 

θνξνινγηθά δάισζε ηΫηνησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ εκθαλέδνληαη θαζαξΪ εηζνδάκαηα ά λα 

εκθαλέδνληαη απηΪ κεησκΫλα . 

 Αδίθεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη θαη φπνηνο πξνθεηκΫλνπ λα απνθχγεη ηελ 

πιεξσκά θφξνπ πινέσλ δελ απνδέδεη ζην δεκφζην ην θφξν απηφ . 

 Δπέζεο αδέθεκα θνξνδηαθπγάο δηαπξΪηηεηαη κΫζσ ηεο ρξάζεο εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ επηδηψθεηαη ε κε θαηαβνιά ά ε κεέσζε θαηαβνιάο ησλ πνζψλ, 

ηφζν Ϋκκεζσλ φζν θαη Ϊκεζσλ θφξσλ θαη ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο ε ηαθηνπνέεζε 

ινγηζηηθψλ-θνξνινγηθψλ αηαζζαιηψλ πνπ πΪληα πξνΫξρνληαη απφ ηελ πξνζπΪζεηα ησλ 

επηηεδεπκαηηψλ θαη επηρεηξάζεσλ λα κελ θαηαβΪινπλ θφξνπο, αθνχ πξνεγάζεθαλ Ϊιιεο 

κΫζνδνη θνξνδηαθπγάο. 

 Ζ κε θαηαβνιά Ϋκκεζσλ θφξσλ ά ε θαηαβνιά κεησκΫλνπ πνζνχ θφξνπ εζηηΪδεηαη 

θπξέσο ζην Φ.Π.Α. κε ηε δηφγθσζε ηνπ Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ, ν νπνένο ζπκςεθέδεηαη κε ην 

Φ.Π.Α. ησλ εθξνψλ, κε θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα θπξέσο γηα αλχπαξθηεο αγνξΫο θαη δαπΪλεο. 

 Ζ κε θαηαβνιά ά ε κεέσζε θαηαβνιάο Ϊκεζσλ θφξσλ επηδηψθεηαη κΫζσ ηεο κεέσζεο 

ησλ θεξδψλ, κε ηελ αχμεζε εέηε ησλ δαπαλψλ, εέηε ηνπ θφζηνπο πσιεζΫλησλ πξντφλησλ ά 

εκπνξεπκΪησλ ά παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, κε θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα γηα αλχπαξθηεο 

δαπΪλεο ά αγνξΫο, πνπ Ϋρνπλ ζαλ απνηΫιεζκα ηε κεηαβνιά ησλ απνηειεζκΪησλ (κεέσζε ησλ 

θεξδψλ, κεέσζε ά κεδεληζκφ ηεο δεκέαο). 

 ηηο ελδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο ην ηειεπηαέν δηΪζηεκα δηαπηζηψλεηαη φηη πθέζηαηαη 

ζεηξΪ ζπλαιιαγψλ νη νπνέεο απνηεινχλ κΫξνο θπθιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζθνπφ Ϋρνπλ εέηε 

λα εηζπξΪμνπλ πνζφ Φ.Π.Α. κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο επηζηξνθάο πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ην 

Φ.Π.Α., εέηε λα κελ απνδνζεέ πνηΫ ην πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεέ ζηηο ζπλαιιαγΫο απηΫο, 

κε ηε βνάζεηα θαηαζθεπαζκΫλσλ θπθισκΪησλ απφ εκπιεθφκελεο επηρεηξάζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλΫο επέπεδν (π.ρ. απΪηε ηχπνπ ΚαξνπδΫι ά θπθιηθά απΪηε) 

 Οη ζπλαιιαγΫο απηΫο Ϋρνπλ, ζπλάζσο, σο αληηθεέκελν ηελ εκπνξέα θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, ηελ εκπνξέα εμαξηεκΪησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ εκπνξέα 

θνζκεκΪησλ, κεηαρεηξηζκΫλσλ αγαζψλ ηνπ πεξηζσξένπ θΫξδνπο θ.ιπ. 

 Ζ ηάζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνο θνξνδηαθπγή πξνζδηνξέδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο ησλ νπνέσλ νη ζπνπδαηφηεξνη εέλαη : 
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 H ακνηβαέα δπζπηζηέα θξΪηνπο θαη πνιηηψλ πνπ Ϋρεη θΪλεη ηελ πνιηηεέα λα 

αληηκεησπέδεη ην θνξνινγνχκελν εθ ησλ πξνηΫξσλ σο θνξνθπγΪδα θαη ηνλ πνιέηε λα 

κεηΫξρεηαη δηΪθνξα ηερλΪζκαηα πξνθεηκΫλνπ λα απνθξχςεη  θνξνινγεηΫα χιε. 

 Ζ αδπλακέα αληηθεηκεληθνχ πνιιΫο θνξΫο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο πνπ 

Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ά ηελ απζαέξεηε θξέζε ησλ νξγΪλσλ ησλ Γ.Ο.Τ. ά ηελ 

ππνεθηέκεζε ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο απφ ην θνξνινγνχκελν  γηα ιφγνπο Ϊκπλαο . 

 Ζ αληζφηεηα ζηηο θνξνινγηθΫο επηβαξχλζεηο . 

 Ζ αλεπΪξθεηα θαη πνιιΫο θνξΫο αζπλΫπεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηάκαηνο, ε 

ιαλζαζκΫλε ξχζκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ε αηειάο ζεηηθά θΪιπςε ηνπ  

 πιάζνπο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε πνιπλνκέα θαη ε ζπρλά αιιαγά ηεο θνξνινγηθάο 

 λνκνζεζέαο.  

 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε απνθαηΪζηαζε ηεο θνξνινγηθάο 

δηθαηνζχλεο απνηειεέ ζηφρν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο, γηαηέ ε θνξνδηαθπγά εέλαη Ϋλα 

θαηλφκελν πνπ νδεγεέ ζε ζνβαξΫο θνηλσληθΫο αδηθέεο. 

 Ζ Φνξνδηαθπγή θαηαπνιεκείηαη κε ηε ιάςε κΫηξσλ απφ ηα νπνέα ζεκεηψλνπκε ηα 

αθφινπζα.(Σφηζεο Ν,Σφηζεο Υ. Δξκελεέα Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο ΦΠ  θαη ΝΠ) : 

 H επηβνιά θφξνπ λα γέλεηαη ζε ινγηθΪ επέπεδα , ψζηε λα κελ Ϋρεη ζπκθΫξνλ ν 

θνξνινγνχκελνο λα δηαθηλδπλεχζεη ζνβαξΫο θπξψζεηο ζε βΪξνο ηνπ.Ζ βαξηΪ 

θνξνινγέα απνηειεέ ηελ θπξηφηεξε αηηέα θνξνδηαθπγάο . 

 Όπνπ εέλαη δπλαηφλ, λα πξνζδηνξέδεηαη ε θνξνινγεηΫα  χιε κε βΪζε ηεθκάξηα 

καρεηΪ ά ακΪρεηα. 

 Ζ ηειεηνπνέεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ, ν νπνένο πξΫπεη λα δηεμΪγεηαη κεηΪ απφ ηε 

ζπγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε θνξνινγεηΫα χιε ησλ θνξνινγνπκΫλσλ. 

 Ζ κεραλνξγΪλσζε ησλ δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ θαη ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 Ζ επηβνιά θπξψζεσλ βαξηΪο κνξθάο νηθνλνκηθψλ θαη πνηληθψλ ζε πξνθιεηηθΫο 

πεξηπηψζεηο , ηδέσο γηα κεγΪια εηζνδάκαηα θαη πεξηνπζέεο . 

2.3.2. Μέηξα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο (άξζξν 

4 λ 3610/07 ) 

 Δθηφο απφ ηηο πνηληθΫο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ  Ν 2523/1997 

γηα φζνπο δελ δειψλνπλ ηα εηζνδάκαηα ηνπο ά δειψλνπλ απηΪ αλαθξηβψο, πξνβιΫπνληαη θαη 

κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ  λ 3610/07 . 
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Κίλεηξα εζεινληηθήο ζπκκόξθσζεο 

 

 Οη ζχγρξνλεο θνξνινγηθΫο δηνηθάζεηο πηνζεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα ζηξαηεγηθΫο πνπ απνζθνπνχλ ζηε κεέσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ηνπ ειΫγρνπ, 

επηδηψθνληαο παξΪιιεια ηελ εκπΫδσζε κεγαιχηεξεο θνξνινγηθάο ζπλεέδεζεο ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο.  

 ην πιαέζην ησλ παξαπΪλσ ζηξαηεγηθψλ πξνβιΫπεηαη ε παξνρά ζεκαληηθψλ 

θηλάηξσλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ δηαρξνληθΪ αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ εζεινπζέαο ζπκκφξθσζεο. 

 Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ππφςε Ϊξζξνπ πξνβιΫπεηαη ε παξνρά ηΫηνηνπ εέδνπο θηλάηξσλ, 

πξνθεηκΫλνπ αθ’ ελφο κελ λα επηηπγρΪλεηαη κεέσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ 

θαη αθ’ εηΫξνπ λα απνθαιχπηνληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο δηαπξαρζεέζεο 

παξαβΪζεηο θαη παξαηππέεο, ε πηζαλφηεηα απνθΪιπςεο ησλ νπνέσλ ζα άηαλ, ζε θΪπνηεο 

πεξηπηψζεηο, πξαθηηθΪ κηθξά, θαζφζνλ εέηε ν θνξνινγνχκελνο κπνξνχζε λα κελ επηιεγεέ γηα 

Ϋιεγρν εέηε ν Ϋιεγρνο λα κελ εμαθξέβσλε ην ζχλνιν ησλ παξαβΪζεσλ θαη παξαηππηψλ απηψλ. 

 Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ πξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιάο εθ κΫξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ αξρηθψλ ά ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ, ζηελ 

πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθά ππεξεζέα γηα πξνζσξηλφ ά ηαθηηθφ 

Ϋιεγρν, θαηφπηλ ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. Δθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο απνθαζέζεη λα 

θΪλεη ρξάζε ηνπ παξερφκελνπ δηθαηψκαηνο εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα εκεξψλ, 

ηφηε νη πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη θφξνη ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2523/1997 επέ εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ κεηψλνληαη ζην 1/2 (απφ 1% ζε 0,5% θαη απφ 1,5% 

αε 0,75%, θαηΪ πεξέπησζε). 

 Με ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ πξνβιΫπεηαη φηη ζηελ πεξέπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο αληαπνθξηζεέ ζηελ Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθάο αξράο 

θαη ππνβΪιιεη ζρεηηθΫο αξρηθΫο ά ζπκπιεξσκαηηθΫο δειψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, 

κεηψλνληαη ζην 1/5 θαη ηα πξφζηηκα ησλ Ϊξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Ν. 2523/1997 γηα θνξνινγηθΫο 

παξαβΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ηηο εθπξφζεζκα ππνβαιιφκελεο αξρηθΫο ά 

ζπκπιεξσκαηηθΫο δειψζεηο ά ηε δεισζεέζα θνξνινγεηΫα χιε. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζηέκσλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ϊξζξν 5 ηνπ Ν. 

2523/1997, ε πξναλαθεξφκελε κεέσζε ζην 1/5 ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνξνινγεηΫα 

χιε πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο ζρεηηθΫο παξαβΪζεηο δειψλεηαη ζε φιεο ηηο θνξνινγέεο πνπ 

ζπλαξηψληαη ά επεξεΪδνληαη απφ απηΫο. 
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 Δπέ δάισζεο κΫξνπο ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο κε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, ε βΪζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ νηθεένπ πξνζηέκνπ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2523/1997 πεξηνξέδεηαη αλΪινγα, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξΫρεη ηΫηνηα πεξέπησζε. 

 Πξνυπφζεζε ζε θΪζε πεξέπησζε κεέσζεο ησλ πξνζηέκσλ ησλ Ϊξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Ν. 

2523/1997, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, εέλαη ε ππνγξαθά εληφο ζπγθεθξηκΫλεο πξνζεζκέαο ηεο 

ζρεηηθάο πξΪμεο ζπκβηβαζκνχ, κεηΪ ηελ ππνβνιά εθ κΫξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηδηθάο 

δάισζεο-αλαθνξΪο γηα ην εέδνο ηεο παξΪβαζεο. 

 Με ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 4 αληηκεησπέδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε Ϊκεζεο θαηαβνιάο 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ επέ ζπκβηβαζκψλ Ϊκεζα θαηαβιεηΫνπ πνζνζηνχ (1/5) ηνπ βΪζεη 

ζπκβηβαζκνχ πνζνχ πξνζηέκσλ, θαζψο επέζεο θαη νη πεξηπηψζεηο ζπκβηβαδφκελσλ 

πξνζηέκσλ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2523/1997, γηα ηα νπνέα δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχηαη ε 

πξναλαθεξζεέζα πξνυπφζεζε, λα Ϋρεη δειαδά δεισζεέ ε θνξνινγεηΫα χιε πνπ ζρεηέδεηαη κε 

ηηο νηθεέεο παξαβΪζεηο ζε φιεο ηηο θνξνινγέεο πνπ ζπλαξηψληαη ά επεξεΪδνληαη απφ απηΫο. 

2.3.3. Πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο –παξαδείγκαηα 

 1.Έλαο επηηεδεπκαηέαο κε βηβιέα β΄θαηεγνξέαο –θνξνδηαθπγΪο, πρ θαθεηΫξηα, 

αγνξΪδεη εκπνξεχκαηα κε απφδεημε ιηαληθάο πψιεζεο απφ επηρεέξεζε κε βηβιέα γ΄θαηεγνξέα 

πνπ Ϋρεη ζεσξεκΫλε απνζάθε. ηε πεξέπησζε απηά  γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε ζπλαιιαγά Ϋρεη 

εθδνζεέ ην κε πξνζάθνλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν ζην νπνέν εθφζνλ πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζηνλ 

ηα δεδνκΫλα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνηρεένπ, Ϋρεη εθδνζεέ ζηνλ νξηδφκελν γηα απηφλ ρξφλν θαη 

θΫξεη ζεψξεζε ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη  δελ επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ηνπ Ϊξζξνπ 5 λ 

2523/97  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζηνηρεέν απηφ Ϋρεη  θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα θαη ησλ δχν 

επηρεηξάζεσλ θαη δελ ππάξμε δφινο  ά Ϋγηλε εθ παξαδξνκάο. ηελ πεξέπησζε φκσο πνπ 

ζπζηεκαηηθΪ απφ ηνλ ζπγθεθξηκΫλν επηηεδεπκαηέα -θνξνδηαθπγΪ ιακβΪλεηαη  απφδεημε 

ιηαληθάο πψιεζεο γηα ηελ αγνξΪ εκπνξεπκΪησλ, ζηφρνο ηνπ εέλαη:α) ε απφθξπςε αγνξψλ 

ζηα βηβιέα ηνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα ε απφθξπςε εζφδσλ κε ηελ κε Ϋθδνζε απνδεέμεσλ ιηαληθάο 

πψιεζεο. β) ε κε πιεξσκά θφξνπ πνπ ζα πιάξσλε γηα ην θΫξδνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζε 

αλ εκθΪληδε φια ηα Ϋζνδα ηνπ θαη γ) ε πψιεζε ζε ρακειφηεξεο αληαγσληζηηθΫο ηηκΫο ηνπ 

θαθΫ, ησλ πνηψλ θιπ πξνθεηκΫλνπ λα θεξδέζεη πειαηεέα.ηελ πεξέπησζε ηνπ πξνκεζεπηά 

πνπ εθδέδεη ην κε πξνζάθνλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν δελ ππΪξρεη απφθξπςε εζφδσλ, νχηε 

πξφβιεκα ζηελ απνζάθε ηνπ αιιΪ εμππεξεηεέ ηνλ πειΪηε ηνπ πξνθεηκΫλνπ λα ηνλ 

ηθαλνπνηάζεη θαη λα ηνλ θξαηάζεη.Ζ πεξέπησζε απηά αληηκεησπέδεηαη κε αηθληδηαζηηθνχο 

ειΫγρνπο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ ά θαηΪ ηελ κεηαθνξΪ ησλ εκπνξεπκΪησλ ζε  
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απηνθέλεηα ηνπ πξνκεζεπηά  κε ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηεέ ην .Γ.Ο.Δ.  ηνπ 

ππνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ . 

 2.Έλαο επηηεδεπκαηέαο πρ κέα αηζζεηηθφο πνπ ηεξεέ πξφζζεην βηβιέν  θαη δελ 

θαηαρσξεέ κέα πειΪηηζζα ηεο θαηΪ ηελ εέζνδν ηεο ζην ηλζηηηνχην, Ϋρεη ζθνπφ ηελ απφθξπςε 

ηεο ζπλαιιαγάο θαη ηελ κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ Ϊξα θαη ηελ απφθξπςε εζφδσλ ηεο θαη ηελ κε 

πιεξσκά ηνπ θφξνπ.Ζ πεξέπησζε απηά αληηκεησπέδεηαη κε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν.ΓεληθΪ ε 

θνξνδηαθπγά ζηνλ ηνκΫα ησλ  ππεξεζηψλ θαέλεηαη φηη εέλαη εχθνιε θαη αξθεηΪ δηαδεδνκΫλε 

θαη νθεέιεηαη ζηε θχζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ πνπ δελ επηηξΫπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν αθνχ 

ν ειεχζεξνο επαγγειακηέαο κπνξεέ λα κελ εθδψζεη απφδεημε  παξνράο ππεξεζηψλ ά λα 

εθδψζεη κε αλαγξαθφκελν ζε απηφ ηέκεκα κηθξφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ. 

 3.Να ιακβΪλεη ν θνξνδηαθπγΪο εηθνληθΪ ηηκνιφγηα απφ πξνκεζεπηΫο ά απφ Ϊιιεο 

επηρεηξάζεηο, ζηα νπνέα λα αλαγξΪθνληαη εηθνληθΫο αγνξΫο αγαζψλ πνπ απμΪλνπλ ην πΪγην 

ελεξγεηηθφ ά ηα γεληθΪ Ϋμνδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμΪλνληαη νη δαπΪλεο ρξάζεο, εέηε κΫζσ 

απνζβΫζεσλ (φζνλ αθνξΪ ηα αγνξαζκΫλα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα), εέηε κΫζσ γεληθψλ 

εμφδσλ θαη επνκΫλσο λα εκθαλέδνληαη κεησκΫλα θαζαξΪ θΫξδε.Σνλ ηξφπν απηφ πξνηηκΪ 

(πξνο φθεινο ηνπ θνξνδηαθπγΪ ) θπξέσο ν δηεπζπληάο πνπ ειΫγρεη ην ηακεέν ηεο επηρεέξεζεο 

γηαηέ Ϋηζη κπνξεέ λα εθηακηεχεη πνζΪ απφ ην ηακεέν θαη πξνο έδην φθεινο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηΫο αγνξΪδνληαη πιηθΪ θπξέσο ζε εέδε πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη΄αμέαλ 

επαθξηβψο ζ΄Ϋλαλ ελδερφκελν Ϋιεγρν. Γη΄απηφ ζα πξΫπεη ν ειεγρηάο θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

βηβιέσλ ηεο επηρεέξεζεο λα εέλαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζε εέδε πνπ εθ πξψηεο φςεο θαέλνληαη 

αζάκαληα γηα ηελ επηρεέξεζε (βιΫπε ζει 373 <Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθΪ επηρνξεγάζεηο 

απηφκαηε πεξαέσζε θνξνινγηθψλ δειψζεσλ–θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο επηρεηξάζεσλ> 

Γεκάηξηνπ ΚαξαγηΪλλε –ΗσΪλλε ΚαξαγηΪλλε-Αηθαηεξέλεο ΚαξαγηΪλλε, Θεζ/λέθε 2008.) 

 4.Μέα Ϊιιε  πεξέπησζε θνξνδηαθπγάο εέλαη ε απφθξπςε εηζνδάκαηνο απφ δεχηεξε ά 

παξΪιιειε απαζρφιεζε.Απηφ παξαηεξεέηαη ζπρλΪ ζε ζηειΫρε ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα πρ 

θαζεγεηΫο, γηαηξνέ ζηνπο  νπνένπο ν λφκνο απαγνξεχεη λα Ϋρνπλ δεχηεξε απαζρφιεζε . 

 5.Ζ απφθξπςε απαζρφιεζεο θαη θαη΄ επΫθηαζε ε απφθξπςε ηνπ εηζνδάκαηνο γηα λα 

κελ ππΪξμεη πεξηθνπά επηδφκαηνο αλεξγέα ά ζχληαμεο. ηελ πεξέπησζε απηά ε απφθξπςε 

ηεο απαζρφιεζεο γέλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε ν νπνένο σθειεέηαη θαη απηφο γηαηέ 

θαηαβΪιεη κηζζφ ρακειφηεξν θαη επηπιΫνλ δελ επηβαξχλεηαη κε εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο.  
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 6.Αθφκε θνξνδηαθπγά ππΪξρεη  ζηνλ ηνκΫα ησλ επηζθεπψλ ησλ απηνθηλάησλ  θαη 

εθδειψλεηαη θπξέσο κε ηε κε Ϋθδνζε  θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ γηα ηα πνζΪ πνπ Ϋρνπλ 

εηζπξαρζεέ, ηελ Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ ζηα νπνέα αλαγξΪθνληαη πνζΪ ρακειφηεξα ησλ 

πξαγκαηηθψλ, ηελ Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ ζηα νπνέα αλαγξΪθεηαη ην ηέκεκα πνπ αληηζηνηρεέ κφλν  

ζηα αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθΪ θαη φρη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο ά αληηζηξφθσο θ.ν.θ. 

ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε ηα ζηνηρεέα πνπ εθδέδνληαη θαηΪ ηελ αγνξΪ ησλ αλαισζέκσλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ απηψλ εέλαη ζπλάζσο ζην φλνκα ηνπ επαγγεικαηέα, ν νπνένο δηνγθψλεη ηηο 

δαπΪλεο ηνπ παξ΄ φιν πνπ κε ην θφζηνο αγνξΪο ηνπο Ϋρεη επηβαξπλζεέ ν πειΪηεο. Δλψ δελ 

εέλαη ιέγεο νη θνξΫο πνπ ηα ζηνηρεέα ησλ αληαιιαθηηθψλ επηδεηθλχνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ Ϋλα πειΪηεο.Φνξνδηαθπγά επέζεο εθδειψλεηαη θαη ζηνλ θιΪδν ελνηθέαζεο ησλ 

απηνθηλάησλ κε ηελ απφθξπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ελνηθέαζεο ησλ απηνθηλάησλ, 

αθάλνληαο ζην ζπκβφιαην ελνηθέαζεο αλνηρηά ηελ εκεξνκελέα επηζηξνθάο ηνπ απηνθηλάηνπ .  

 

 7.Φνξνδηαθπγά  ππΪξρεη φηαλ νη ηξαγνπδηζηΫο θαη κνπζηθνέ ζε ζπλεξγαζέα κε ηα 

θΫληξα δηαζθΫδαζεο αλαγξΪθνπλ ζηα ζπκθσλεηηθΪ ηνπο κηθξφηεξα πνζΪ απφ ηα πξαγκαηηθΪ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν  

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 

3.1. Έλλνηα  ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ  

 
Δέλαη ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

(ειεγθηΫο) κε ζθνπφ λα ειεγρζεέ : 

• ΔΪλ εθαξκφδνληαη νξζΪ νη δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο 

• ΔΪλ ηεξάζεθαλ ηα βηβιέα θαη ππνβιάζεθαλ νη δειψζεηο πνπ πξνβιΫπεη ε θνξνινγηθά 

λνκνζεζέα. 

• ΔΪλ νη δειψζεηο πνπ ππνβιάζεθαλ ζπκθσλνχλ κε ηα δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ. 

• ΔΪλ ηεξάζεθαλ ηα βηβιέα ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθά λνκνζεζέα θαη ηηο αξρΫο ηεο 

ινγηζηηθάο επηζηάκεο. 

• ΔΪλ γηα ηηο νηθνλνκηθΫο ζπλαιιαγΫο ηεο επηρεέξεζεο εθδέδνληαη θαη ιακβΪλνληαη ηα 

πξνζάθνληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα. 

• ΔΪλ  ππΪξρνπλ πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ζπλεπεέα ησλ νπνέσλ:α) δελ απνδφζεθαλ ζην 

δεκφζην νθεηιφκελνη θφξνη, ηΫιε θαη εηζθνξΫο, β) απΫβιεπαλ  κεζνδεπκΫλα ά ζπλεηδεηΪ 

ζηε κε εθπιάξσζε ησλ θνξνινγηθψλ   ππνρξεψζεσλ.             

•  ν θαζνξηζκφο  ησλ ελ γΫλεη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

(Πηεξάο Μ.,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο<Οδεγφο Φνξνινγηθνχ 

ΔιΫγρνπ) 

 

3.2. θνπόο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

 
 θνπφο ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ εέλαη λα επαιεζεπηεέ ε αθξέβεηα ησλ θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ θαη ζε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ηνπο, λα εμεπξεζεέ ε θνξνινγεηΫα χιε θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Οη θνξνινγηθνέ Ϋιεγρνη πξΫπεη λα δηεμΪγνληαη, πΪληα ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη λα 

απνζθνπνχλ ζηελ εμεχξεζε  θαη ηελ επαιάζεπζε ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο κε ηξφπν δηαθαλά, 

αληηθεηκεληθφ, δέθαην γηαηέ κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγρΪλεηαη ε δηαζθΪιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ Γεκνζένπ θαη  ζπγρξφλσο δέθαηε θαηαλνκά ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, πξνζηαζέα ησλ  
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πγηψλ επηρεηξάζεσλ απφ ηνλ αζΫκηην αληαγσληζκφ θαη αχμεζε ηεο εζεινχζηαο ζπκκφξθσζεο 

κΫζα απφ ηελ εκπΫδσζε ηεο θνξνινγηθάο ζπλεέδεζεο. 

 

3.3. Όξγαλα Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 
 

   Οη θνξνινγηθνέ Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθΫο αξρΫο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα απφ ηηο Γ.Ο.Τ., ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα (Π.Δ.Κ. – Γ.Δ.Κ.) θαη απφ ην ΧΜΑ 

ΓΗΧΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ (ΓΟΔ). 

 

3.4. Γηαθξίζεηο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 
 

  Δίδνο – Μνξθή: 

- Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο 

- Πξνζσξηλφο Έιεγρνο 

- Σαθηηθφο Έιεγρνο 

- Δηδηθνέ Ϋιεγρνη 

 

 Φνξνινγηθό Αληηθείκελν: 

- Έιεγρνο Κ.Β.. 

- Έιεγρνο Φνξνινγέαο  Δηζνδάκαηνο. 

- Έιεγρνο Φ.Π.Α. 

- Έιεγρνο Φ.Μ.Τ., ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (Ε΄ πεγάο, εξγνιΪβσλ, Ν 2112/20 πεξέ 

απνδεκηψζεσλ απνιπφκελσλ θιπ.) 

- Έιεγρνο επελδχζεσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Κηλάηξσλ. 
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3.4.1. Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο 
 

3.4.1.1. Έλλνηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

 

Δέλαη ν Ϋιεγρνο πνπ γέλεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπέζησζε εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Κ.Β.., 

θαζψο θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ελ γΫλεη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεέξεζεο. 

Ο πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο ζηνρεχεη θπξέσο, κε ηελ αηθλέδηα παξνπζέα ησλ 

ππαιιάισλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο ά εθηφο απηάο θαηΪ ηε δηαθέλεζε, κε ζθνπφ λα 

απνηξΫςεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηε δηΪπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβΪζεσλ. 

 Με ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ειΫγρνληαη πξΪμεηο ά παξαιάςεηο ηεο επηρεέξεζεο πνπ αλΪγνληαη 

ζηελ ηξΫρνπζα ρξάζε, ρσξέο φκσο λα απνθιεέεηαη λα ειεγρζνχλ θαη παιαηφηεξεο ρξάζεηο, εθφζνλ 

απηφ επηβΪιιεηαη κε βΪζε ηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα ηεο ειεγρφκελεο ππφζεζεο. 

           ΚαηΪ ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ιακβΪλεηαη  γλψζε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ βηβιένπ ά ζηνηρεένπ ά 

εγγξΪθνπ, εθηφο απφ απηΪ πνπ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθΪ ά πξναηξεηηθΪ, θαζψο θαη θΪζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρεένπ, πνπ βξέζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα  

 Δπέζεο, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ειΫγρνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ πνπ βξέζθνληαη ζηελ Ϋδξα 

ά ζε Ϊιιε επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηφζν ηνπ ειεγρφκελνπ επηηεδεπκαηέα φζν θαη θΪζε Ϊιινπ 

ζπλαιιαζζφκελνπ κε απηφλ. 

 

3.4.1.2. Αληηθείκελν πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ  

 

-Γηαθέλεζε αγαζψλ  

-ΔλεκΫξσζε βηβιέσλ  

-Έιεγρνο απνζεκΪησλ –πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ  

-Έιεγρνο  Ϋθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ 

-Έιεγρνο ηάξεζεο ησλ εηδηθψλ –πξφζζεησλ βηβιέσλ  

-Έιεγρνο λνκηκφηεηαο θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ  

-Έιεγρνο  γηα ηε δηαπέζησζε Ϋθδνζεο –ιάςεο  πιαζηψλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ . 

-Έιεγρνο  γηα ηε δηαπέζησζε χπαξμεο αλεπέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ  θ.ν.θ 

 

3.4.1.3. Πνηνο είλαη αξκόδηνο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

 

            Ο Ϋιεγρνο απηφο επηβΪιιεηαη λα εέλαη νπζηαζηηθφο θαη ζχληνκνο θαη αζθεέηαη θπξέσο απφ ην 

ΧΜΑ ΓΗΧΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ (ΓΟΔ.), αιιΪ θαη ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα 

ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα (Π.Δ.Κ. – Γ.Δ.Κ.). 

 ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ ην ΧΜΑ ΔΘΧΞΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ 

ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (ΔΟΕ.),  κπνξεέ λα πξνβαέλεη: 
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-ε ειΫγρνπο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, θαηαζηεκΪησλ, απνζεθψλ θαη Ϊιισλ ρψξσλ φπνπ βξέζθνληαη 

αγαζΪ. 

-ε Ϋξεπλεο εγγξΪθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ, φπσο θαη Ϋξεπλεο ζε Ϊιινπο ρψξνπο πνπ δελ αθνξνχλ 

ηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

-ε ζπιιάςεηο θαη αλαθξέζεηο πξνζψπσλ θαη Ϋξεπλεο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, αγαζψλ, πξνζψπσλ, 

θαηαζηεκΪησλ, απνζεθψλ, νηθηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, σο θαη ηε δηελΫξγεηα εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ 

πξΪμεσλ γηα ηα αδηθάκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη αλΪγνληαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΟΕ. 

-ε θαηαζρΫζεηο βηβιέσλ, εγγξΪθσλ, αγαζψλ, κΫζσλ κεηαθνξΪο θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο θΪζε θνξΪ θνξνινγηθΫο θαη ηεισλεηαθΫο δηαηΪμεηο. 

-ε πεξηπηψζεηο δηαπέζησζεο κεγΪιεο Ϋθηαζεο θνξνδηαθπγάο, ζηε δΫζκεπζε ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ πξνζψπσλ κε Ϊκεζε ελεκΫξσζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα. 

 

 3.4.1.4. Γηαηάμεηο πεξί ηεο δηελέξγεηαο πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

 

            χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/92), ν πξντζηΪκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 

θαη ν ππΪιιεινο πνπ νξέδεηαη απφ απηφλ δηθαηνχηαη, νπνηαδάπνηε εξγΪζηκε γηα ηνλ ππφρξεν ψξα, λα 

ιακβΪλεη γλψζε, λα ειΫγρεη θαη λα ζεσξεέ φια ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 

απηφ ά Ϊιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηΪ πνπ ηεξνχληαη πξναηξεηηθΪ απφ ηνλ ππφρξεν θαη λα ιακβΪλεη 

γλψζε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ βηβιένπ, εγγξΪθνπ ά ζηνηρεένπ θαη θΪζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ πνπ 

βξέζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα ά ζην θαηΪζηεκα θΪζε Ϊιινπ 

ππφρξενπ. 

 

3.4.1.5. Γηαδηθαζία ειέγρνπ  

 

 ε ειΫγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο ηα 

θνξνινγηθΪ φξγαλα ζα πξΫπεη λα επηδεέμνπλ πξηλ απφ ηνλ Ϋιεγρν ηε ζρεηηθά εληνιά ειΫγρνπ θαη ηελ 

ππεξεζηαθά ά αζηπλνκηθά ηνπο ηαπηφηεηα. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ ζηα γξαθεέα ηεο ειεγθηηθάο ππεξεζέαο, εηδνπνηεέηαη ε 

επηρεέξεζε, γξαπηψο ά πξνθνξηθψο, λα πξνζθνκέζεη ζηελ ππεξεζέα ηα βηβιέα θαη ηα ζηνηρεέα ηεο, 

εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκέαο. 

πλάζσο ν ηφπνο πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ εέλαη  εληόο ηεο επαγγεικαηηθάο εγθαηΪζηαζεο  πνπ 

Ϋρεη ζθνπφ ηε δηαπέζησζε εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ΚΒ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρεέξεζεο αιιΪ θαη εθηόο πνπ Ϋρεη ζθνπφ ηε δηαπέζησζε ηεο δηαθέλεζεο ησλ αγαζψλ κε 

θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ( πρ ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ) 
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 ΔηδηθΪ γηα ηνπο πξνγξακκαηηζκΫλνπο πξνιεπηηθνχο ειΫγρνπο εληφο ά εθηφο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηεο επηρεέξεζεο, απαηηεέηαη ε θαηΪιιειε πξνεηνηκαζέα ησλ 

ειεγθηηθψλ νξγΪλσλ. 

Πξνεηνηκαζέα  

-Σν ζρεκαηηζκφ ηνπ θαθΫινπ ηεο ππφζεζεο κε ηελ εχξεζε ησλ δειψζεσλ φισλ ησλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, 

-ηελ θαηΪξηηζε «πιΪλνπ ειΫγρνπ» κε ηηο ειΪρηζηεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

δηελεξγεζνχλ, 

-ηελ ελεκΫξσζε απφ ην ηκάκα ΚΒ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηεγνξέα ησλ βηβιέσλ πνπ ηεξεέ ε 

επηρεέξεζε, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ βηβιέσλ ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ ΚΒ, 

-ηελ ελεκΫξσζε απφ ηα ζηνηρεέα θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ πθέζηαληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα        

παξαβΪζεηο πνπ θαηαινγέζηεθαλ απφ πξνεγνχκελνπο ειΫγρνπο ά γηα Γειηέα Πιεξνθνξηψλ ά Ϊιια 

ελ γΫλεη επηβαξπληηθΪ ζηνηρεέα, 

-ηελ ελεκΫξσζε γηα ην πιάζνο θαη ηνπο αξηζκνχο κεηξψνπ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θ.η.κ. ά 

κεραληζκψλ, 

-ηελ ελεκΫξσζε γηα ην εέδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ Ϋρεη ζεσξάζεη, 

-ηελ ελεκΫξσζε γηα ηηο επαγγεικαηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ δηαζΫηεη ε επηρεέξεζε (ππνθαηαζηάκαηα, 

απνζάθεο θιπ) 

 

3.4.1.6. Έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη εθηόο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 

Γηελεξγεέηαη θπξέσο απφ ην ΓΟΔ 

Α)Γηαθέλεζε αγαζψλ, ηάξεζε δηαηΪμεσλ ΚΒ  

Β)Ννκηκφηεηα κΫζσλ κεηαθνξΪο   

3.4.1.6.1. Γηαδηθαζία ειέγρνπ -ειεγθηηθέο ελέξγεηεο. Παξάδεηγκα. 

 

 ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ εθηφο ηεο επαγγεικαηηθάο εγθαηΪζηαζεο, ζηε δηαθέλεζε, 

γέλνληαη νη παξαθΪησ ειεγθηηθΫο ελΫξγεηεο: 

-ΔιΫγρεηαη αλ ππΪξρνπλ ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα  πνπ πξΫπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα κεηαθεξφκελα 

εκπνξεχκαηα .ε πεξέπησζε Ϋθδνζεο  θνξησηηθάο αλ επεδεέρζεζαλ αληέζηνηρα ζηνηρεέα δηαθέλεζεο. 

-ΛακβΪλεηαη  δεέγκα απφ ηα κεηαθεξφκελα πγξΪ πξντφληα (ζε βπηηνθφξα νράκαηα) 

-ε ειΫγρνπο δηαθέλεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξεέσλ ειΫγρεηαη αλ ππΪξρεη ζεσξεκΫλν δειηέν θέλεζεο 

γηα ηελ κεηαθνξΪ επηβαηψλ, αλ Ϋρνπλ  εθδνζεέ  πξνο ηνπο πειΪηεο ζεσξεκΫλεο Α.Π.Τ., αλ ππΪξρεη 

ζεσξεκΫλν απφ ηε Γ.Ο.Τ ζπκθσλεηηθφ κεηαθνξΪο . 

ΔλδεηθηηθΫο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 Ν. 3446/2006 
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-Γέλεηαη Ϋιεγρνο ηνπ  θνξηεγνχ νράκαηνο γηα ην αλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϊδεηα θπθινθνξέαο ά φρη ά εέλαη κε 

λφκηκε ε Ϊδεηα ά Ϋρεη αθαηξεζεέ ά Ϊδεηα (Ϊξζξν 4 §1.9) 

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο ηνπ  θνξηεγνχ νράκαηνο αλ Ϋρεη  πηλαθέδεο θπθινθνξέαο ά Ϋγηλε κεηΪζεζά ηνπο απφ 

Ϊιιν φρεκα ά εέλαη παξαπνηεκΫλεο (Ϊξζξν 4 §1.11 )       

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη κέζζσζε αιινδαπνχ νράκαηνο απφ κεηαθνξΫα 

εγθαηεζηεκΫλν ζηελ ΔιιΪδα (Ϊξζξν 4 § 1.14, απαγνξεχεηαη  απφ ην π.δ. 91/89 )  

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη παξΪλνκε αιιαγά θαηεγνξέαο ΦΓΥ, σο πξνο ην 

εέδνο ησλ κεηαθεξνκΫλσλ αγαζψλ – εκπνξεπκΪησλ (Ϊξζξν 4 § 1.16 )      

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη παξΪβαζε ησλ φξσλ δηελΫξγεηαο ζπλδπαζκΫλεο 

κεηαθνξΪο (Ϊξζξν 4 § 1.24- χπαξμε ζρεηηθνχ εγγξΪθν, π.δ. 431/95)      

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη παξαβέαζε ησλ φξσλ δηελΫξγεηαο ελδνκεηαθνξψλ – 

CABOTAGE (πξνζσξηλΫο κεηαθνξΫο θνηλνηηθνχ κεηαθνξΫα ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα κΫρξη 10 εκΫξεο θΪζε εκεξνινγηαθνχ κάλα αιιΪ κεηΪ ην θΪζε δξνκνιφγην πξΫπεη λα 

αθνινπζεέ δηαθνπά ηνπιΪρηζηνλ κηαο εκΫξαο, ζρεη. ε Β4?23810?1829/17.04.06 ΠξΪμε ηνπ γελ. 

ΓξακκαηΫα ΤΠΜΔ, Ϊξζξν  4 § 1.25  )  

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη παξαρψξεζε ρξάζεο ηνπ ΦΗΥ ζε ηξέην πξφζσπν 

(Ϊξζξν 4§1.30)  

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ρξεζηκνπνηεέηαη ην ΦΗΥ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ ην 

ζθνπφ ηεο Ϊδεηαο (Ϊξζξν 4 §1.31) 

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη  κεηαθνξΪ κε ΦΗΥ βπηηνθφξν ρσξέο ηα απαξαέηεηα 

ζπλνδεπηηθΪ  Ϋγγξαθα κεηαθνξΪο (δει. θνξ. ζηνηρεέν, βηβιέν δηαθέλεζεο πεηξειαένπ, πηζηνπνηεηηθφ 

ADR ηνπ νράκαηνο θαη ζεσξεκΫλε αλΪ δέκελν βεβαέσζε ηνπ Τπ. Απαζρφιεζεο φηη ν νδεγφο 

εμαθνινπζεέ λα εξγΪδεηαη κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο Ϊξζξν 4 § 1.40)  

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη  κεηαθνξΪ  κε ΦΗΥ βπηηνθφξν πγξψλ θαπζέκσλ, 

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Ϊδεηα θπθινθνξέαο 

-Γέλεηαη Ϋιεγρνο  γηα λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη   δηελΫξγεηα εζληθάο κεηαθνξΪο κε θνξηεγφ  φρεκα 

ηξέηεο ρψξαο (Ϊξζξν 4§1.46)   

 

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο δηαηάμεσλ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..), ζηε Γηαθίλεζε αγαζώλ  κε 

αλαθξηβέο ζπλνδεπηηθό ζηνηρείν 
 

 ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνέεζε ην  .Γ.Ο.Δ  ζρεηηθΪ κε ηε δηαθέλεζε ησλ αγαζψλ, 

δηαπηζηψζεθαλ  ηα αθφινπζα: 

 Σν Φνξηεγφ Ηδησηηθάο Υξάζεο  απηνθέλεην ηδηνθηεζέαο  ηνπ  <Υ >, πνπ νδεγνχζε ν έδηνο  

θαη   ην νπνέν ζηακΪηεζε κεηΪ απφ επέδεημε ζηνλ νδεγφ ηνπ ππεξεζηαθνχ ζάκαηνο  STOP   κεηΫθεξε 

ηα αθφινπζα αγαζΪ : 
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α/α ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

ΠΩΛΖΘΔΝΣΑ ΜΔ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΚΑΣΑΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΞΗΑ 

1 Άξηνο 50  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 50  ηεκΪρηα 0 € 
2 θνπινχξηα 10  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 10  ηεκΪρηα 0 € 
3 ηπξφπηηεο 10  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 10  ηεκΪρηα 0 € 
4 ζπαλαθφπηηεο  0  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα   4  ηεκΪρηα 2,00 € 
5 δακπνλνθαζεξφπηηα  0  ηεκΪρην 0  ηεκΪρην   1  ηεκΪρην 0,50 € 

 

 Ζ αμέα γηα ηα κεηαθεξφκελα εέδε πξνζδηνξέζηεθε βΪζεη ησλ ζηνηρεέσλ Ϋθδνζεο ηεο 

επηρεέξεζεο.Απφ ηνλ νδεγφ δεηάζακε λα καο επηδεέμεη ηα θνξνινγηθΪ ζπλνδεπηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ 

ζπγθεθξηκΫλε κεηαθνξΪ. Απηφο επΫδεημε ζηνλ Ϋιεγρν ηα κπινθ κε ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα πνπ εέρε 

καδέ ηνπ, φπσο:α) .Γ.Α ην νπνέν ν Ϋιεγρνο ζεψξεζε θαη Ϋιαβε ηα Νν 975 & 976/28-05-10 β) Α.Λ.Π  

ην νπνέν  ν Ϋιεγρνο ζεψξεζε θαη Ϋιαβε ην Νν 7969.Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ  ν 

Ϋιεγρνο δηαπέζησζε ηελ αλαθξηβά Ϋθδνζε ζπλνδεπηηθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκΫλε κεηαθνξΪ σο πξνο ηελ πνζφηεηα. 

  ηε ζπλΫρεηα ν Ϋιεγρνο πξαγκαηνπνέεζε δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν κεηαμχ ησλ .Γ.Α πνπ 

εθδφζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο εκΫξεο θαη ησλ Α.Λ.Π πνπ εθδφζεθαλ γηα ηηο αληέζηνηρεο πσιάζεηο θαη 

δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ: 

 

α/α Μ ΔΣΑΦΔΡΘΔΝΣΑ  

ΔΗΓΖ 

 κε ην ΓΑ 971 

ηελ 22-05-2010 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

      ΠΩΛΖΘΔΝΣΑ 

ΜΔ  

ΑΛΠ 7953 - 7956 

ΔΠΗΣΡΔΦ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

κε ην ΓΑ 

971/22-05-10 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

 ΑΞΗΑ 

1 Άξηνο      100  ηεκΪρηα 50  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 80,00 € 
2 θνπινχξηα 10  ηεκΪρηα 10  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 0 € 
3 ηπξφπηηεο 10  ηεκΪρηα 10  ηεκΪρηα 0  ηεκΪρηα 0 € 

  

 Γειαδά ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε ηελ 22-05-2010 εκθαλέδεηαη λα κεηΫθεξε πξνο πψιεζε 100 

ηεκΪρηα Ϊξηνπ θαη λα εμΫδσζε Α.Λ.Π γηα πψιεζε 50 ηεκαρέσλ Ϊξηνπ ζχκθσλα κε ηηο εθδνζεέζεο 

Α.Λ.Π 7953-7954-7955-7956/22-05-10, ελψ ζην .Γ.Α 971/22-05-10 εκθαλέδεη επηζηξνθΫο 0 

ηεκαρέσλ Ϊξηνπ. Άξα δελ εμΫδσζε ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αμέαο (Α.Λ.Π) γηα 

πψιεζε 50 ηεκαρέσλ Ϊξηνπ αμέαο 50Υ0,80 € = 40,00 € 

 Ο Ϋιεγρνο ζεψξεζε θαη παξΫιαβε ην πξσηφηππν .Γ.Α 971/22-05-10 

 χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

-ηνπ Ϊξζξνπ 13 § 1 ηνπ ΚΒ ν επηηεδεπκαηέαο πνπ ηεξεέ βηβιέα δεχηεξεο ά ηξέηεο θαηεγνξέαο γηα 

θΪζε πψιεζε  αγαζψλ, ……….εθδέδεη Α.Λ.Π ά Α.Π.Τ θαηΪ πεξέπησζε 

- ηνπ Ϊξζξνπ 13 § 2 ηνπ ΚΒ πνπ αλαθΫξεη φηη ζηελ Α.Λ.Π ά Α.Π.Τ αλαγξΪθεηαη θαηΪ ζπληειεζηά 

Φ.Π.Α ε αμέα  ηεο  πψιεζεο ά ηεο παξνράο  ηνπ Ϊξζξνπ 13§3 ¨…ε πεξέπησζε παξνράο ππεξεζέαο 

ε απφδεημε εθδέδεηαη ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξαγξΪθσλ 14 θαη 15 ηνπ 

Ϊξζξνπ 12…¨ηνπ Ϊξζξνπ 5 § 8α ηνπ Ν.2523/97 ην νπνέν αλαθΫξεη φηη θαηαινγέδνληαη απηνηειεέο 

παξαβΪζεηο γηα ηελ παξΪιεηςε  Ϋθδνζεο θΪζε ζηνηρεένπ πνπ νξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ 
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-Γηεπθξηλέδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ. 10 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 2523/97, ζε 

πεξέπησζε δηαπέζησζεο παξαβΪζεσλ κε Ϋθδνζεο ά αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ γηα ηηο νπνέεο δελ 

πξνθχπηεη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ  ά ην χςνο θΪζε κηαο ζπλαιιαγάο μερσξηζηΪ, επηβΪιιεηαη Ϋλα 

πξφζηηκν έζν κε ηελ ζπλνιηθά απνθξπβεέζα αμέα φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ εθφζνλ απηά πξνθχπηεη απφ 

ζπγθεθξηκΫλα ζηνηρεέα , ην νπνέν φκσο πξφζηηκν ζπκβηβΪδεηαη ζην 1/3 ηεο αμέαο.  

 Δπεηδά νη παξαπΪλσ παξαιεέςεηο (ηεο αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο ζπλνδεπηηθνχ  θνξνινγηθνχ 

ζηνηρεένπ γηα ηελ κεηαθνξΪ αγαζψλ θαη ηεο κε Ϋθδνζεο ζηνηρεένπ αμέαο) ζπληζηΪ παξΪβαζε ησλ 

δηαηΪμεσλ ηνπ ΠΓ 186/92 θαηαινγέζηεθαλ νη εμάο παξαβΪζεηο : 

Α)ΜεηαθνξΪ εκπνξεπκΪησλ ηελ 28-05-10, κε ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν (πγθεληξσηηθφ 

Γειηέν Απνζηνιάο  κε Νν 975/28-05-10) κε αλαθξέβεηα  σο πξνο ηελ πνζφηεηα  ζπλνιηθάο  αμέαο 

2,50 € )  θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ: Άξζξα 2§1,  11§ 3 & 5 θαη 16 § 1 ηνπ   Π.Γ. 

186/1992, πνπ επηζχξνπλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 5 § 1,2 θαη 8γ,  9, 13, 25 θαη 38  ηνπ Ν. 

2523/1997 φπσο ηζρχεη.  

Β)Με Ϋθδνζε ηνπιΪρηζηνλ κέαο (1) ρεηξφγξαθεο Α.Λ.Π, γηα πψιεζε 50 ηεκαρέσλ Ϊξηνπ ηελ 22-05-

2010, ζπλνιηθάο αμέαο 40,00 €, θαηΪ παξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ 13§1,2, 3, θαη  2 §1 ηνπ Π.Γ. 186/92 

(Κ.Β.) φπσο ηζρχεη   

 Οη αλσηΫξσ παξαβΪζεηο επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηα Ϊξζξα  5 § 8 α΄, 9, 

25,38 ηνπ Ν. 2523/97, φπσο ηζρχεη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν.2948/2001 

(Ϊξζξα 9-21) πεξέ επξψ θαη ηνπ  Ν. 3522/2006 

 

3.4.1.7.Έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη εληόο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο-Διεγθηηθέο 

επαιεζεύζεηο πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ 

 

 Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πξνεγεέηαη ε ζεψξεζε ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο, ε νπνέα γέλεηαη θΪησ απφ ηελ ηειεπηαέα εγγξαθά ζηα 

ηεξνχκελα ππνρξεσηηθψο θαη πξναηξεηηθψο βηβιέα θαη ζην ακΫζσο επφκελν κεηΪ ην ηειεπηαέν 

εθδνζΫλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν.ηελ πξΪμε ζεψξεζεο αλαγξΪθεηαη: α) ε ππεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ηνλ 

Ϋιεγρν θαη β) ε εκεξνκελέα θαη ψξα πξαγκαηνπνέεζάο ηνπ θαη ηα ζηνηρεέα ησλ ειεγθηψλ. 

 Δθφζνλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ειΫγρνπ δηαπηζησζεέ ε χπαξμε βηβιέσλ, εγγξΪθσλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρεέσλ απφ ηα νπνέα εέλαη ελδερφκελν λα πξνθχπηεη απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο, ελεξγεέηαη 

θαηΪζρεζε απηψλ απφ ηνπο ππαιιάινπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη παξΪδνζά ηνπο ζηνλ 

πξντζηΪκελν ηεο ειεγθηηθάο ππεξεζέαο. ηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ ε επεμεξγαζέα ησλ θαηαζρεζΫλησλ 

γηα εληνπηζκφ ηπρφλ απνθξπβεέζαο θνξνινγεηΫαο χιεο ά ηε δηαπέζησζε θνξνινγηθψλ ελ γΫλεη 

παξαβΪζεσλ. 

 Γηα θΪζε θαηΪζρεζε ζπληΪζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθζεζε θαηΪζρεζεο ζηελ νπνέα 

αλαγξΪθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεέα πνπ θαηαζρΫζεθαλ.Ζ Ϋθζεζε απηά ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ απφ ηα φξγαλα ηνπ ειΫγρνπ θαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηέα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ  
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θαη ζε πεξέπησζε απνπζέαο απηνχ απφ παξηζηΪκελν ππΪιιειν ηεο επηρεέξεζεο, ελψ αληέγξαθν ηεο 

Ϋθζεζεο θαηΪζρεζεο παξαδέδεηαη ζηελ επηρεέξεζε.ε πεξέπησζε Ϊξλεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ λα 

ππνγξΪςεη ά λα παξαιΪβεη ηελ Ϋθζεζε, γέλεηαη ζρεηηθά κλεέα επέ ηνπ ζψκαηνο απηάο. 

 ΔηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ, απηΪ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ 

θαη κε απφδεημε παξαιαβάο. 

 Οη αλσηΫξσ ελΫξγεηεο (θαηΪζρεζε επηζάκσλ ά αλεπηζάκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ, παξαιαβά 

επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ) πξΫπεη λα γέλνληαη κε ηε δΫνπζα πξνζνρά, ψζηε λα θαζηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφ ην δηελεξγνχκελν πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν. 

 ΓεληθΪ, γηα ηηο επηδφζεηο ζηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθάο Γηθνλνκέαο (λ. 2717/99). 

 

3.4.1.7.1.Έιεγρνο εκπξόζεζκεο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ 
  

 ΜεηΪ ηε ζεψξεζε ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηεο επηρεέξεζεο γέλεηαη Ϋιεγρνο γηα ηε 

δηαπέζησζε ηεο εκπξφζεζκεο ελεκΫξσζεο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 17 ηνπ Κ.Β.. Έρεη δηαπηζησζεέ φηη επηρεηξάζεηο πνιιΫο θνξΫο δελ ηεξνχλ ηηο νξηδφκελεο κε 

ηηο αλσηΫξσ δηαηΪμεηο πξνζεζκέεο ελεκΫξσζεο ησλ βηβιέσλ επεηδά: 

-ΑπνβιΫπνπλ ζηε κεηαρξνλνιφγεζε θΪπνησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο (π.ρ. κεηαθχιεζε πιεξσκάο ΦΠΑ 

ζε κεηαγελΫζηεξεο θνξνινγηθΫο πεξηφδνπο). 

-ΑλακΫλνπλ ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνθεηκΫλνπ λα Ϋρνπλ ηελ 

επρΫξεηα επηινγάο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ζα θαηαρσξάζνπλ ζηα ηεξνχκελα βηβιέα. 

 Σα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο ηεξνχληα εέηε ρεηξφγξαθα, εέηε κεραλνγξαθηθΪ ζηελ επηρεέξεζε ά 

ζε ινγηζηηθφ γξαθεέν.εκεηψλεηαη φηη αλεμΪξηεηα απφ ηελ θαηεγνξέα ησλ βηβιέσλ (Α' ά Β' ά Γ' 

θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β..) θαη ηνλ ηξφπν ηάξεζάο ηνπο (ρεηξφγξαθα ά κεραλνγξαθηθΪ), ε πξνζεζκέα 

ελεκΫξσζάο ηνπο εέλαη κΫρξη ηελ 15ε εκΫξα ηνπ επνκΫλνπ κάλα απφ ηελ Ϋθδνζε ά ηε ιάςε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ. 

 ΠεξαηηΫξσ, αλαδεηνχληαη επέζεο θαη ειΫγρνληαη ηα εθδνζΫληα θαη ιεθζΫληα θνξνινγηθΪ 

ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ην ελδηΪκεζν δηΪζηεκα απφ ηελ ηειεπηαέα ελεκΫξσζε ησλ βηβιέσλ κΫρξη θαη 

ηελ εκΫξα θαη ψξα ηνπ ειΫγρνπ, πξνθεηκΫλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ζπλαιιαγΫο γηα ηηο νπνέεο Ϋρεη 

παξΫιζεη ε πξνζεζκέα θαηαρψξεζάο ηνπο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθΪ, ειΫγρεηαη εΪλ ν 

ρξφλνο εθηχπσζεο ηνπο εέλαη κΫρξη ην ηΫινο ηνπ επφκελνπ κάλα απηνχ πνπ αθνξνχλ νη 

πξαγκαηνπνηεζεέζεο ζπλαιιαγΫο ηεο επηρεέξεζεο (π.ρ. εΪλ ν Ϋιεγρνο γέλεηαη ζε επηρεέξεζε κε βηβιέα 

Β' θαηεγνξέαο ηελ 10/1/2008, ζα πξΫπεη λα Ϋρεη εθηππσζεέ ε κεληαέα θαηΪζηαζε ηνπ βηβιένπ 

εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ κελφο Ννεκβξένπ 2007). 
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 ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, ν Ϋιεγρνο πξΫπεη λα αλαδεηΪ ην εγρεηξέδην ρξάζεο ηνπ ινγηζηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο, ελψ ε επηρεέξεζε κε ηε ζεηξΪ ηεο πξΫπεη λα δηαζΫζεη ζηνπο ειεγθηΫο ην θαηΪιιειν 

πξνζσπηθφ ψζηε λα εθηππσζνχλ ά λα εκθαληζζνχλ ζηελ νζφλε, ηα ζηνηρεέα πνπ ζα δεηεζνχλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα γέλνπλ νη δΫνπζεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιέα θαη λα δηαπηζησζεέ ε εγθπξφ-

ηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ. 

 εκεηψλεηαη φηη ε ελεκΫξσζε ηνπ βηβιένπ απνζάθεο γέλεηαη πνζνηηθΪ εληφο 10 εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβά ά ηελ παξΪδνζε ά κε θΪζε Ϊιιν ηξφπν δηαθέλεζε ηνπ αγαζνχ, ελψ ε αμέα ησλ αγαζψλ 

ζπκπιεξψλεηαη κΫρξη ηελ 15ε εκΫξα ηνπ επφκελνπ κάλα απφ ηελ Ϋθδνζε ά ιάςε ηνπ ζηνηρεένπ 

αμέαο.ε πεξέπησζε πνπ ην βηβιέν απνζάθεο δελ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ηεξνχκελν 

πξφγξακκα, ν ειεγθηάο νθεέιεη λα πΪξεη φια ηα κε θαηαρσξεζΫληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα (Γ.Α, Σ.Π., 

θ.ιπ) πνπ ε επηρεέξεζε Ϋρεη εθδψζεη ά Ϋρεη ιΪβεη θαη απφ κηα αλεπέζεκε εθηχπσζε ηνπ βηβιένπ 

απνζάθεο λα ζπγθξέλεη θαη λα ειΫγμεη εΪλ ην παξαπΪλσ βηβιέν ελεκεξψλεηαη εκπξφζεζκα. 

 Δπηζεκαέλεηαη φηη κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 παξ. 4 ηνπ λ. 3522/06, ε Ϋλλνηα ηεο 

εθπξφζεζκεο ελεκΫξσζεο ησλ βηβιέσλ απφ ηελ Ϋλλνηα ηεο κε ηάξεζεο απηψλ. Έηζη, ηα βηβιέα θαη 

ζηνηρεέα (πιελ ησλ πξφζζεησλ βηβιέσλ ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ 

βηβιένπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ), ζεσξνχληαη φηη δελ Ϋρνπλ ηεξεζεέ εθφζνλ δελ ελεκεξψλνληαη ά 

δελ εθηππψλνληαη ά δελ εγγξΪθνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθΪ κΫζα, θαηΪ πεξέπησζε, κΫρξη ην ηΫινο 

ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ. 

(Πηεξάο,Κνπηζνχθνο Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο <Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>) 

 

3.4.1.7.2. Έιεγρνο νξζήο ηήξεζεο βηβιίσλ, έθδνζεο θαη ιήςεο ζηνηρείσλ 

 

 ΔιΫγρεηαη ε νξζά θαηαρψξεζε ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο ησλ εζφδσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ 

κε βΪζε ηα πΪζεο θχζεσο ζηνηρεέα (αζξνέζκαηα «Ε» ησλ θ.η.κ. ά κεραληζκψλ, Α.Λ.Π., Α.Π.Τ. 

ηηκνιφγηα, απνδεέμεηο εέζπξαμεο, δηαζαθάζεηο θ.ι.π.). 

 ηηο πεξηπηψζεηο ειΫγρνπ κεγΪισλ επηρεηξάζεσλ, επηιΫγεηαη ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδνο, 

αλΪινγα κε ηα εθΪζηνηε πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

Δηδηθφηεξα, θαηΪ ηελ επαιάζεπζε απηά, ζα πξΫπεη λα εμεηΪδνληαη ηα εμάο:  

     Αλ Ϋρεη γέλεη ζσζηά θαηαρψξηζε ηεο αμέαο θαη ηνπ Φ.Π.Α. ησλ εζφδσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ, 

ζηηο αληέζηνηρεο ζηάιεο ηνπ βηβιένπ ά ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΓΛ. 

    Αλ Ϋρνπλ γέλεη νη νξζνέ ππνινγηζκνέ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., εηδηθΪ 

ζε πεξηπηψζεηο ρεηξφγξαθσλ ηηκνινγέσλ πνπ απεηθνλέδνπλ ζπλαιιαγΫο πνπ ππΪγνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηΫο Φ.Π.Α. 

 Δπέζεο, ειΫγρεηαη ε λνκηκφηεηα-θαλνληθφηεηα ηεο Ϋθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ 

ζπλέζηαηαη ζηελ εμΫηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκΪησλ πνπ ζα πξΫπεη λα θΫξεη 

θΪζε θνξνινγηθφ ζηνηρεέν, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε απζεληηθφηεηα θαη κνλαδηθφηεηΪ ηνπ ζηα 
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πιαέζηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρεέξεζεο.ΚαηΪ πεξέπησζε δειαδά, κε ηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν 

εξεπλΪηαη ε νξζά ζεψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ, ά ε λφκηκε απαιιαγά απφ απηάλ θαη ζηελ πεξέπησζε 

κεραλνγξαθηθάο Ϋθδνζάο ηνπο, ε ζάκαλζε απηψλ κε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, θ.ιπ. 

 Δηδηθφηεξα, φπνπ πξνβιΫπεηαη ζεψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ κε δηΪηξεζε απηψλ ζην 

ηκάκα ηνπ Κ.Β. ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ, ζα πξΫπεη λα εμεηΪδεηαη εΪλ ε δηΪηξεζε απηά ζπγθεληξψλεη 

νξηζκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ (Ϋλαλ ηεηξαςάθην αξηζκφ πνπ εέλαη ν θσδηθφο ηεο Γ.Ο.Τ φπνπ 

ζεσξάζεθαλ ηα ζηνηρεέα, δχν γξΪκκαηα πνπ θαζνξέδνληαη αλΪ κάλα απφ ηε Γ.Ο.Τ, δχν αξηζκνχο 

πνπ δειψλνπλ ην κάλα ζεψξεζεο ησλ ζηνηρεέσλ θαη δχν αξηζκνχο πνπ δειψλνπλ ηα δχν ηειεπηαέα 

ςεθέα ηνπ Ϋηνπο ζεψξεζεο). 

 ΚΪζε παξαηάξεζε επέ ησλ ειεγρφκελσλ ζηνηρεέσλ ε νπνέα δεκηνπξγεέ ζηνλ Ϋιεγρν ππφλνηεο 

γηα πιαζηφηεηα ησλ εθδνζΫλησλ ζηνηρεέσλ πξΫπεη απαξαέηεηα λα ειΫγρεηαη, ιακβαλνκΫλνπ ππφςε 

θαη ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο, ηδέσο φηαλ απηά πεξηιακβΪλεηαη ζηηο 

επνλνκαδφκελεο νκΪδεο "πςεινχ θηλδχλνπ", φπσο: 

-ΓηαθεκηζηηθΪ εέδε - Γηαθεκέζεηο. 

-Δκπνξέα - παξαγσγά - ηππνπνέεζε ειαηνιΪδνπ. 

-Δκπνξέα δεξκΪησλ - επεμεξγαζέα. 

-ΟηθνδνκηθΪ πιηθΪ. 

-Πνιχηηκνη ιέζνη θαη κΫηαιια. 

-ΠαιαηΪ ζέδεξα, ζθξΪπ θ.ι.π. 

  ε φηη αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκφ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ 

φηη γέλεηαη Ϋιεγρνο ησλ ζηνηρεέσλ γεληθΪ, ηδηαέηεξα απηψλ κε κεγΪιε αμέα, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ 

ειεγθηά αλΪινγα θαη κε ην βαζκφ θηλδχλνπ δηΪπξαμεο θνξνδηαθπγάο, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηνλ 

Ϋιεγρν ηεο νξζάο Ϋθδνζάο ηνπο θαη κε παξΪιιειε ζπλεθηέκεζε θαη ηνπ ηξφπνπ εμφθιεζεο. 

 Έηζη, ζα πξΫπεη λα δέλεηαη κεηαμχ Ϊιισλ πξνζνρά: 

-ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά λα πσιεέ ην ζπγθεθξηκΫλν εέδνο αγαζνχ ά λα παξΫρεη ηε 

ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα. 

-ηε ζπλΪθεηα ησλ αγνξαζζΫλησλ εηδψλ κε ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο. 

-ην χςνο ηεο ζπλαιιαγάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλέδεηαη ν πειΪηεο / 

πξνκεζεπηάο ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο 

-ην ρξφλν Ϋθδνζεο ά ιάςεο ησλ ζηνηρεέσλ ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο, δεδνκΫλνπ φηη παξαηεξεέηαη 

ην θαηλφκελν λα θαηαρσξνχληαη εηθνληθΪ ζηνηρεέα κεγΪιεο αμέαο ζην ηΫινο ηεο δηαρεηξηζηηθάο 

πεξηφδνπ κε ζθνπφ λα επεξεαζηνχλ, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα, ηα 

απνζΫκαηα θαη νη δαπΪλεο. 

 Δπέζεο, ν Ϋιεγρνο ζα πξΫπεη λα δηεξεπλάζεη ηνλ ηξφπν δηαθέλεζεο θαη κεηαθνξΪο ησλ 

αγαζψλ θαη ηελ Ϋθδνζε ησλ νηθεέσλ ζηνηρεέσλ (δειηέα απνζηνιάο, θνξησηηθΫο). 
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 θφπηκν εέλαη λα γέλνληαη δεηγκαηνιεπηηθΪ δηαζηαπξσηηθΫο επαιεζεχζεηο ησλ ιεθζΫλησλ 

(πξσηφηππσλ) ζηνηρεέσλ κε ηα αληέζηνηρα ζηειΫρε ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ επηρεηξάζεσλ. 

 ηελ πεξέπησζε Γειηέσλ Απνζηνιάο πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ΔΑΦΓ, ζα πξΫπεη λα δέλεηαη 

ηδηαέηεξε πξνζνρά γηαηέ ε επηρεέξεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγξΪςεη ρεηξφγξαθα ηελ ψξα Ϋλαξμεο 

ηεο απνζηνιάο, θαη ζηε ζπλΫρεηα κε ην έδην Γειηέν Απνζηνιάο λα εθηειΫζεη πνιιΫο κεηαθνξΫο ά γηα 

ηνλ έδην ιφγν λα αλαπαξΪγεη ζε θσηναληέγξαθα ην έδην Γειηέν Απνζηνιάο. 

 ε θΪζε πεξέπησζε ζα δέλεηαη ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηνλ Ϋιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγάο 

ηεο επηρεέξεζεο θαη ηεο επΪξθεηαο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ απνζάθεπζε φπσο θαη ζηε 

δπλαηφηεηα δηαθέλεζεο κεγΪιεο ηδέσο αμέαο αγαζψλ κε βΪζε ηα ειεγρφκελα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα. 

 ε θΪζε πεξέπησζε φκσο, ε δηακφξθσζε αζθαινχο θξέζεο ζρεηηθΪ κε ηα παξαπΪλσ πξΫπεη 

λα γέλεηαη κεηΪ απφ ζπλεθηέκεζε φισλ ησλ ζπλαθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ (αληηθεέκελν 

εξγαζηψλ, επαγγεικαηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, κεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελα κΫζα, απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηερλνινγέα παξαγσγάο θ.ι.π.). 

(Πηεξάο,Κνπηζνχθνο Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο <Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>) 

 

3.4.1.7.3.Έιεγρνο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (ΦΣΜ)  -  Νόκνο  1809/88 

 

Ο ΦΣΜ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ Ϋθδνζε Α.Λ.Π.  θαη Α.Π.Τ.  

-Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ΦΣΜ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ελδερφκελεο αλεπέζεκεο ρξεζηκνπνέεζεο . 

-Έιεγρνο ζηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ΦΣΜ . Ο  αξηζκφο εέλαη κνλαδηθφο θαη απνηειεέηαη απφ  ζπλδπαζκφ 

δχν ά ηξηψλ γξακκΪησλ θαη ( 8  )νθηψ ςεθέσλ. Απφ ηα ςεθέα απηΪ ηα δχν  πξψηα αλαθΫξνληαη ζην 

ρξφλν θαηαζθεπάο ,παξεκβΪιινληαη κεδεληθΪ θαη αθνινπζεέ ν αξηζκφο ζεηξΪο παξαγσγάο ηεο ΦΣΜ   

πρ ΟΛ 93002150. 

 

Σξόπνο ειέγρνπ ΦΣΜ 

 

 ΛακβΪλεηαη κέα απφδεημε κηθξάο αμέαο (π.ρ. 0,10 €) 

 ΔιΫγρεηαη αλ αλαγξΪθεηαη ε Ϋλδεημε "ΝΟΜΗΜΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ" 

 πγθξέλεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ κε απηφλ πνπ Ϋρνπλ ηα εκεξάζηα δειηέα "Ε" ηα νπνέα Ϋρνπλ 

θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα. 

 ΔιΫγρεηαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο θ.η.κ. απφ ηε κεηαιιηθά ηακπΫια πνπ θΫξεη 

θΪζε ηακηαθά κεραλά. Αλ δελ ππΪξρεη ζπκθσλέα κεηαμχ ησλ αξηζκψλ απηψλ, ζεκαέλεη φηη ε 

επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ θ.η.κ. γηα ζπλαιιαγΫο πνπ δελ εκθαλέδεη ζηα βηβιέα. 

 ΔιΫγρεηαη ην βηβιέν ζπληάξεζεο ηεο Φ.Σ.Μ. γηα ηπρφλ παξαηεξάζεηο ηνπ ππεπζχλνπ 

ηερληθνχ ζπληάξεζεο. 
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 ΔιΫγρεηαη ε θαλνληθφηεηα ηεο ζθξΪγηζεο ηεο βέδαο πνπ αζθαιέδεη ηε θ.η.κ. θαη ζε πεξέπησζε 

πνπ δηαπηζησζεέ απνζθξΪγηζά ηεο εμεηΪδεηαη αλ απηφ Ϋρεη γέλεη κε ηελ επΫκβαζε ηνπ 

εμνπζηνδνηεκΫλνπ ηερληθνχ ζπληάξεζεο, κε ζρεηηθά αλαθνξΪ ζην βηβιέν ζπληάξεζεο ηεο 

θ.η.κ. 

 ΔιΫγρεηαη ε ηπρφλ εκθΪληζε ζηα εκεξάζηα δειηέα "Ε" ά ζηηο αλαθνξΫο ηεο 

 κλάκεο ηεο Ϋλδεημεο "ΒΛΑΒΖ CMOS". Έηζη, ζε πεξέπησζε πνπ δέπια απφ ηελ Ϋλδεημε απηά 

αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο κεδΫλ (0) δελ απαηηεέηαη πεξαηηΫξσ Ϋιεγρνο, ελψ ζε πεξέπησζε πνπ 

δέπια απφ ηελ Ϋλδεημε αλαγξΪθεηαη νπνηνζδάπνηε Ϊιινο αξηζκφο (π.ρ. 1,2,3), ζεκαέλεη φηη 

Ϋρνπλ κεδεληζζεέ ηα εκεξάζηα αζξνέζκαηα ηζΪξηζκεο θνξΫο κε ην πιάζνο πνπ δειψλεη ν 

αξηζκφο, νπφηε ν Ϋιεγρνο νθεέιεη λα εμεηΪζεη ηελ αηηέα ηνπ κεδεληζκνχ. ε πεξέπησζε πνπ 

Ϋρεη επΫκβεη ηερληθφο γηα απνθαηΪζηαζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο θ.η.κ., ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη θαη 

αληέζηνηρε εγγξαθά ζην βηβιέν ζπληάξεζεο, ελψ εΪλ ν κεδεληζκφο νθεέιεηαη ζε εζθεκκΫλε 

ελΫξγεηα πξνθεηκΫλνπ λα κελ εκθαληζζνχλ ηα Ϋζνδα ζπγθεθξηκΫλσλ εκεξψλ, απηφ ζα 

απνδεηρζεέ απφ ην γεγνλφο ηεο παξΪιεηςεο ελεκΫξσζεο ηνπ βηβιένπ κε ηηο ζπλαιιαγΫο πνπ 

Ϋγηλαλ θαη απνηππψζεθαλ ζηελ ηαηλέα ηεο θ.η.κ. (ζηΫιερνο). 

 ΔιΫγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθΪ αλ φια ηα "Ε" Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα, θαζφζνλ εέλαη 

ελδερφκελν νξηζκΫλα "Ε" λα κελ θαηαρσξάζεθαλ επηιεθηηθΪ πξνθεηκΫλνπ λα απνθξπβνχλ 

ζπλαιιαγΫο. 

 ΔιΫγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθΪ αλ ηα "Ε" Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ κε ζσζηά αμέα ζηηο αληέζηνηρεο 

ζηάιεο ησλ βηβιέσλ. 

εκεηψλεηαη φηη κε βΪζε ην πξννδεπηηθφ Ϊζξνηζκα ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ πνπ αλαγξΪθεηαη 

ζην "Ε" κπνξεέ λα γέλεη Ϊκεζα θαη απιΪ επαιάζεπζε ηνπ χςνπο ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ πνπ 

εκθαλέδεη ε επηρεέξεζε κΫζα ζε κέα ζπγθεθξηκΫλε θνξνινγηθά πεξένδν ά ρξάζε, αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο ηνπ ειΫγρνπ (Πηεξάο,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο <Οδεγφο 

Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>) 

 

3.4.1.7.4.Φνξνινγηθνί Μεραληζκνί.Δηδηθή Αζθαιήο Φνξνινγηθή Γηάηαμε ήκαλζεο ηνηρείσλ 

(ΔΑΦΓ).Ννκνζεηηθό πιαίζην Άξζξν 10 λ 3052/2002 

 

 Γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΑΦΓ πξνβιΫπεηαη εηδηθφο ηξφπνο Ϋθδνζεο, 

ζάκαλζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ ζηνηρεέσλ κΫζσ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ζάκαλζεο. 

 Σα ζηνηρεέα πνπ εθδέδνληαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ζεκαέλνληαη κε ηε ρξάζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ ζάκαλζε απηά εέλαη κνλαδηθά γηα θΪζε ζηνηρεέν θαη απνηειεέηαη απφ Ϋλα 

ζχλνιν 77 ραξαθηάξσλ (ζχλνςε ΠΑΖΦ, εκεξάζηνο α/α, γεληθφο α/α, εκεξνκελέα θαη ψξα Ϋθδνζεο 

ηνπ ζηνηρεένπ θαη αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ΔΑΦΓ). 
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 Σν κΫηξν απηφ ηεο ειεθηξνληθάο ζάκαλζεο-ππνγξαθάο κΫζσ ΔΑΦΓ δελ κπνξεέ λα 

απνθιεέζεη ηελ παξΪλνκε αλαπαξαγσγά ελφο εθδνζΫληνο ζηνηρεένπ. ηελ πεξέπησζε φκσο πνπ 

εληνπηζηνχλ δχν θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα κε έδηα δεδνκΫλα θαη ηελ έδηα ζάκαλζε, ηφηε εέλαη ζέγνπξν φηη 

Ϋλα απφ ηα δχν εέλαη πιαζηφ-εηθνληθφ. 

 Ζ βεβαέσζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ εθδνζΫλησλ κΫζσ ΔΑΦΓ 

ζηνηρεέσλ γέλεηαη κΫζσ ηνπ ειΫγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ησλ Ϋιεγρν 

ησλ απνζεθεπκΫλσλ «ππνγξαθψλ» ζηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ. 

 

3.4.1.7.5.Τπνρξεώζεηο ρξεζηώλ ΔΑΦΓ ζρεηηθέο κε ηηο ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπο 

 

ΚΪζε λΫν Ϋηνο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31/12/2003  θαη εθεμάο νη επηηεδεπκαηέεο πνπ εκπέπηνπλ 

ζηηο δηαηΪμεηο απηΫο ππνρξενχληαη: 

ην ηΫινο ηνπ πΫκπηνπ κάλα θΪζε λΫνπ δηαρεηξηζηηθνχ Ϋηνπο ζε πεξέπησζε χπαξμεο 

θνξνινγηθψλ ρξεψλ ά κε επέδνζεο δειψζεσλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 36 παξ 8 

ηνπ ΚΒ  νη αλσηΫξσ ππφρξενη ζπλερέδνπλ κε επζχλε ηνπο ηελ Ϋθδνζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπο κε ηε 

ρξάζε ΔΑΦΓ. 

 Απφ ηελ πξψηε εκΫξα ηνπ Ϋβδνκνπ κάλα θΪζε λΫνπ δηαρεηξηζηηθνχ Ϋηνπο θαη εθφζνλ 

εμαθνινπζεέ ε χπαξμε ησλ αλσηΫξσ ππνρξεψζεσλ, εθαξκνγά Ϋρνπλ νη δηαηΪμεηο πεξέ Ϋθδνζεο 

αζεψξεησλ ζηνηρεέσλ γηα ηα ζηνηρεέα πνπ εθδέδνληαη κε ΔΑΦΓ απφ ηελ εκεξνκελέα απηά θαη 

κεηΪ (ζπληζηΪ απηνηειάο παξΪβαζε αθφκα θαη αλ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζηα βηβιέα), κε 

απνθιεηφκελεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ΠξντζηακΫλνπ Γ.Ο.Τ. λα εγθξέλεη γηα πεξηνξηζκΫλν ρξφλν 

ζπλΫρηζε εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαο αλαιφγσο ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ 8 

ηνπ Ϊξζξνπ 36 (θαηαβνιά κΫξνπο ηεο νθεηιάο ). 

 Γειαδά ζηηο  πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαλ ε Ϋθδνζε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ 

ιφγσ θσιχκαηνο ζεψξεζεο (παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ ΚΒ ,ΠΓ 186/92 δειαδά Ϋρεη ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιΫο πΪλσ απφ 6.000,00 επξσ ά δελ Ϋρεη ππνβΪιεη δειψζεηο απφδνζεο νπνηνπδάπνηε 

παξαθξαηνχκελνπ ά επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηΫινπο εηζθνξΪο απφ νπνηαδάπνηε αηηέα), ε Ϋθδνζε 

απηά δελ ζεσξεέηαη εθ παξαδξνκάο θαη Ϋπξεπε λα επηβιεζνχλ πξφζηηκα ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε 

β ΄ηεο παξ.8 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ λ 2523/1997 δειαδά απηνηειεέο παξαβΪζεηο κε ζπληειεζηά 

βαξχηεηαο 1 ,εθαξκνδνκΫλσλ εθ παξαιιάινπ θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ 9 ηνπ Ϊξζξνπ 5 

ηνπ λ 2523/1997 (νξνθΫο απηνηειψλ πξνζηέκσλ). 

 Με ηηο  λΫεο δηαηΪμεηο ηεο παξ 4  ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ  λ 3943/2011 από 31.3.2011 θαη κεηΪ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζΫληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ινγέδνληαη σο αζεψξεηα γηαηέ ζπληξΫρνπλ νη 

πξνυπνζΫζεηο ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ ΚΒ, θαηαινγέδεηαη κηα γεληθά παξΪβαζε κε 

ζπληειεζηά βαξχηεηαο (Β) ηξέα (3) εθφζνλ ηα ζηνηρεέα απηΪ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα πξηλ 

απφ νπνηνλδάπνηε Ϋιεγρν.ε πεξέπησζε πνπ ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ αιιΪ ε 
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δηαπέζησζε απηά ηεο κε θαηαρψξεζεο γέλεηαη εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο εκπξφζεζκεο ελεκΫξσζεο ησλ 

βηβιέσλ θαηαινγέδεηαη γεληθά θαη φρη απηνηειεέο παξαβΪζεηο .(ΠΟΛ 1093/26-4-2011). 

 

3.4.1.7.6.Έιεγρνο λνκηκόηεηαο ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ  

 

Α) ειΫγρεηαη ε ζεψξεζε ηνπο. Ζ δηΪηξεζε απνηειεέηαη απφ : 

Σεηξαςάθην αξηζκφ πνπ εέλαη ν θσδηθφο ηεο Γ.Ο.Τ. πρ (1104) 

Γχν γξΪκκαηα πνπ θΪζε κάλα αιιΪδνπλ κε επζχλε ησλ ΠξντζηακΫλσλ ηεο Γ.Ο.Τ. ζε ζπλεξγαζέα κε 

ηνλ ΠξντζηΪκελν ηνπ ηκάκαηνο ΚΒ  πρ (ΚΖ ) 

Γχν  αξηζκνχο πνπ δειψλνπλ  ην κάλα ζεψξεζεο (πρ 02) 

Γχν  αξηζκνχο πνπ δειψλνπλ ην Ϋηνο  ζεψξεζεο (πρ 07) 

1104 ΚΖ  0207 

Έρνπλ εληνπηζηεέ πιαζηΪ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα  απφ κφλν ηνλ θσδηθφ απηφ(πρ δελ κπνξεέ λα Ϋρνπλ 

ζεσξεζεέ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα  ζε αηνκηθά επηρεέξεζε κε θσδηθφ ηεο Φ.Α.Β.Δ) 

 

3.4.1.7.7. Έιεγρνο απνζεκάησλ-θιεηζηή απνζήθε. Παξαδείγκαηα  

 

 Έλαο απφ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο πνζνηηθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ζηνλ 

πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν εέλαη ε κΫζνδνο ηεο θιεηζηάο απνζάθεο. 

 Ο Ϋιεγρνο απηφο θαζέζηαηαη επρεξΫζηεξνο ζε επηρεηξάζεηο πνπ εθδέδνπλ ζηνηρεέα απφ ηα 

νπνέα πξνθχπηνπλ ην εέδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ πσινπκΫλσλ εηδψλ. Ζ εθαξκνγά ηεο πην πΪλσ 

κεζφδνπ δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθΪ φηαλ ηεξεέηαη απφ ηελ επηρεέξεζε βηβιέν απνγξαθψλ. 

 Ζ κΫζνδνο ηεο θιεηζηάο απνζάθεο εέλαη απνηειεζκαηηθά ζε νπνηαδάπνηε ρξνληθά ζηηγκά θαη 

αλ πξαγκαηνπνηεζεέ, ελδεέθλπηαη φκσο λα γέλεηαη ζηνπο πξψηνπο κάλεο κεηΪ ηελ απνγξαθά ιάμεο, 

γηα λα κελ αλαηξΫρεη ν Ϋιεγρνο ζε κεγΪιν πιάζνο παξαζηαηηθψλ. 

 ΚαηΪ πξνηεξαηφηεηα ε κΫζνδνο απηά ζα πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξάζεηο κε 

ελδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο, επεηδά ν Ϋιεγρνο ηεο δηαθέλεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ δελ εέλαη επρεξάο 

κε απνηΫιεζκα ηε κε εκθΪληζε ησλ πσιάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηελ απψιεηα θπξέσο 

ηνπ Φ.Π.Α. 

 Ζ επαιάζεπζε ηεο θιεηζηάο απνζάθεο γέλεηαη σο εμάο: 

-ΑξρηθΪ ζεσξνχληαη φια ηα ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, θαζψο θαη ην βηβιέν απνγξαθψλ (εθφζνλ 

ηεξεέηαη). 

-ΔπηιΫγνληαη πξνο Ϋιεγρν νξηζκΫλα εέδε, θαηΪ πξνηέκεζε απηΪ πνπ δηαθξέλνληαη ζαθψο απφ Ϊιια 

παξφκνηα θαη πνπ πηζαλφλ ππνθξχπηνπλ θνξνδηαθπγά, ιφγσ ηεο κεγΪιεο αμέαο ά ηνπ κηθξνχ ηνπο 

φγθνπ, θ.ιπ. 

-Καηακεηξεέηαη ην απφζεκα ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη επηιεγεέ. 
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-πληΪζζεηαη πξσηφθνιιν θαηακΫηξεζεο ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο 

θαη ηνλ ειεγθηά. 

-ΛακβΪλνληαη νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ηνπ επηιεγΫληνο εέδνπο απφ ην βηβιέν απνγξαθψλ. 

-Πξνζηέζεληαη νη αγνξαζζεέζεο ά παξαιεθζεέζεο πνζφηεηεο ηνπ επηιεγφκελνπ εέδνπο ζε 

ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν κεηΪ ηελ απνγξαθά. 

-Αθαηξνχληαη νη παξαδνζεέζεο πσιάζεηο ηνπ επηιεγφκελνπ εέδνπο ζηελ έδηα ρξνληθά πεξένδν. 

-ΔμΪγεηαη ην πνζνηηθφ απνηΫιεζκα, πνπ πξΫπεη λα ζπκθσλεέ κε ηελ θαηα-κεηξεζεέζα πνζφηεηα ηνπ 

επηιεγφκελνπ εέδνπο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ δηθαηνινγεκΫλεο θχξεο ά απνκνηψζεηο ά απψιεηεο 

θ.ιπ. (Πηεξάο,Κνπηζνχθνο Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο <Οδεγφο Φνξνινγηθνχ 

ΔιΫγρνπ>) 

Ζ εθαξκνγά ηεο παξαπΪλσ κεζφδνπ κπνξεέ λα γέλεη θαηαλνεηά κε ηα παξαθΪησ παξαδεέγκαηα: 

 

Παξάδεηγκα 1
Ο

  

 

  Βηνηερληθά επηρεέξεζε < Γ > πνπιΪεη ρνλδξηθΪ θαη ιηαληθΪ αλδξηθφ παληειφλη πθαζκΪηηλν 

γηα ην νπνέν απαηηεέηαη 2 κΫηξα χθαζκα  αλΪ ηεκΪρην(Φχξα 2%).Έιεγρνο 1-4-2010. 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΣΟΗΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

 

απνγξαθά Ϋλαξμεο (31/12/2009)  450 κΫηξα 

πιΫνλ αγνξΫο - επηζηξνθΫο 1800 κΫηξα 

ζχλνιν 2250 κΫηξα 

κεένλ θαηακεηξεζεέζα πνζφηεηα 

1/4/2010   250 κΫηξα 

α΄ χιεο πνπ δηαηΫζεθαλ  ζηελ 

παξαγσγά  2000 κΫηξα 

κεένλ θχξα 2%     40 κΫηξα 

ππφινηπν  1960 κΫηξα 

παξαγσγά ζε ηεκΪρηα 1960 /2=980 

ηεκΪρηα  

 

 

ΔΛΔΓΥΟ  ΔΣΟΗΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

απνγξαθά Ϋλαξμεο (31/12/09)                0 ηεκΪρηα 

πιΫνλ παξαγσγά 1/1-1/4/2010            980 ηεκΪρηα 

ζχλνιν             980 ηεκΪρηα 

κεένλ πσιεζΫληα 1/1/-1/4/2010 780 ηεκΪρηα 

ππφινηπν             200 ηεκΪρηα 

θαηακεηξεζΫληα 1/4/2010            100 ηεκΪρηα 

δηαθνξΪ (Ϋιιεηκκα )            100 ηεκΪρηα 
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 ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε κπνξεέ λα θαηαινγηζηεέ παξΪβαζε γηα πψιεζε πξντφλησλ, 

ρσξέο λα εθδνζεέ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν εζφδσλ (Γειαδά κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ).Αλ αληέζεηα ππάξρε 

πιεφλαζκα ζα κπνξνχζακε λα θαηαινγέζνπκε παξΪβαζε γηα αγνξΪ α΄ πιψλ ρσξέο λα ιΪβεη ε 

επηρεέξεζε θνξνινγηθφ ζηνηρεέν (δει κε δάηεζε, κε ιάςε θαη ελ ηΫιεη κε Ϋθδνζε θνξνινγηθνχ 

ζηνηρεένπ). 

 

Παξάδεηγκα 2
Ο

  
 

 Βηνηερληθά επηρεέξεζε <> παξΪγεη θαη πνπιΪεη ρνλδξηθψο ά ιηαληθψο κπινπδΪθηα Γηα ηα 

θνληνκΪληθα απαηηνχληαη 2 κΫηξα χθαζκα θαη γηα ηα καθξπκΪληθα 3 κΫηξα χθαζκα .Έιεγρνο 

1/4/2010 

 

 θνληνκΪληθα(ηεκΪρηα) καθξηκαληθα(ηεκΪρηα) 

πσιάζεηο 1/1-1/4/2010  16.000 11.000 

πιΫνλ θαηακεηξεζΫληα  

1/4/2010 7.000 2.000 

ζχλνιν 23.000 13.000 

κεένλ απνγξαθά Ϋλαξμεο 

31/12/2009 4.000 4.000 

παξαγσγά 1/1-1/4/2010 19.000 9.000 

 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΤΦΑΜΑ 

 

ΜπινπδΪθηα θνληνκΪληθα ηεκΪρηα  19.000 Υ 2 κΫηξα = 38.000 κΫηξα 

 

ΜπινπδΪθηα  καθξπκΪληθα ηεκΪρηα   9.000Υ 3 κΫηξα = 27.000 κΫηξα 

Ύθαζκα πνπ ελζσκαηψζεθε ζε πξντφληα          65.000 κΫηξα 

 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΤΦΑΜΑΣΧΝ  

 

Απνγξαθά Ϋλαξμεο 31/12/2009   16.000 κΫηξα  

πιΫνλ αγνξΫο -επηζηξνθΫο 1/1-1/4/2010    90.000 κΫηξα  

ζχλνιν 106.000 κΫηξα 

κεένλ θαηακεηξεζΫληα 1/4/2010  20.000  κΫηξα 

δηαηεζΫληα ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ    86.000 κΫηξα 

ελζσκαησζΫληα ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ    65.000 κΫηξα 

Ϋιιεηκκα πθαζκΪησλ   21.000  κΫηξα 

 

 ΘΫκα θχξαο δελ ππΪξρεη γηαηέ Ϋρεη ππνινγηζηεέ θαζψο θαηαζθεπΪδεηαη Ϋλα κπινπδΪθη θαη 

πεξηιακβΪλεηαη ε θχξα.ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε κπνξεέ λα θαηαινγηζηεέ παξΪβαζε γηα πψιεζε 

α΄ πιψλ ρσξέο Ϋθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ εζφδσλ ά πψιεζε πξντφλησλ ρσξέο Ϋθδνζε 

θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ εζφδσλ 
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Παξάδεηγκα 3
ν 

 

 Δκπνξηθά επηρεέξεζε κε αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηε εηζαγσγά θαη εκπνξέα δέζθσλ θαη θαζεηψλ 

θαη ηελ εκπνξέα κνπζηθψλ νξγΪλσλ κε πσιάζεηο ιηαληθΫο γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 1/1 -

31/12/2009, εκθαλέδεη : 

Απνγξαθά  1/1/2009 

Μνπζηθνέ δέζθνη θαη θαζΫηεο (Μ...Κ.Κ 24% ) αμέα       3. 000 επξσ 

ΜνπζηθΪ φξγαλα (Μ...Κ.Κ 17%)     14.000 επξσ 

ΑγνξΫο 1/1 -31/12/2009   

Μνπζηθνέ δέζθνη θαη θαζΫηεο      28.000  επξσ 

ΜνπζηθΪ φξγαλα       50.000  επξσ 

Απνγξαθά  31/12/2009 

Μνπζηθνέ δέζθνη         4.000 επξσ 

ΜνπζηθΪ φξγαλα       12.000 επξσ 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα απφ ην βηβιέν εζφδσλ εμφδσλ  

Απφ πσιάζεηο δέζθσλ θαη θαζεηψλ     30.000 επξσ 

Απφ πσιάζεηο κνπζηθψλ νξγΪλσλ      56. 000επξσ 

χλνιν        86.000 επξσ  

 Έζησ φηη ν ειεγθηάο απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ αγνξΪο θαη πψιεζεο απνδεηθλχεη επαξθψο 

φηη ν .Μ.Κ. εέλαη 45% γηα ηνπο δέζθνπο θαη ηηο θαζΫηεο θαη 40% γηα ηα κνπζηθΪ φξγαλα . 

Σν θφζηνο ησλ πσιεζΫλησλ αλαγφκελν ζε αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε βΪζε ην .Μ.Κ δέλεη: 

Απφ δέζθνπο θαη θαζΫηεο : ((3000 +28000)-4000 ) X 1,45= 39.150 επξσ 

Απφ κνπζηθΪ φξγαλα :       ((14000+5000)-12000))X 1,40= 72.800 επξσ 

χλνιν               111.950 επξσ  

 Ζ δηαθνξΪ  111.950-86.000 εέλαη ζεκαληηθά θαη αλ δελ δηθαηνινγεέηαη απφ Ϊιινπο ιφγνπο 

απνδέδεηαη ζε απφθξπςε εζφδσλ απφ πσιάζεηο  

 ΘεσξεηηθΪ κηα αδηθαηνιφγεηε δηαθνξΪ φπσο ε παξαπΪλσ κπνξεέ λα απνδνζεέ εέηε ζε 

απφθξπςε εζφδσλ απφ πσιάζεηο , εέηε ζε αλαθξέβεηα απνγξαθάο αιιΪ ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε 

ε ηειεπηαέα εθδνρά δε ζπγθεληξψλεη πνιιΫο πηζαλφηεηεο επεηδά δελ ππΪξρεη κεγΪιε απφθιηζε 

κεηαμχ ησλ δχν απνγξαθψλ (Ϋλαξμεο –ιάμεο)(ΒιΫπε ζει 202, <Οδεγφο Φνξνινγηθνχ 

ΔιΫγρνπ>Απφζηνινο Σφιεο, Η.ΜπΪθαο,Κπξηαδφπνπινο Φνπξθαιέδεο, ΚξηηζΫιεο). 

 

Παξάδεηγκα 4
ν
  

 

 Αηνκηθά  επηρεέξεζε κε αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηνπνγξΪθνο κεραληθφο – Δ.Γ.Δ ν νπνένο ηεξεέ 

βηβιέν εζφδσλ εμφδσλ θαη βηβιέν απνγξαθψλ. ε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνέεζε ην 
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.Γ.Ο.Δ ζηελ  Ϋδξα  ηεο  επηρεέξεζεο  θαη  αθνχ  γλσζηνπνέεζαλ   νη ππΪιιεινη ηεο παξαπΪλσ 

ππεξεζέαο ηελ  ηδηφηεηα  ηνπο  κε  ηελ  επέδεημε  ησλ  ππεξεζηαθψλ  ηνπο  ηαπηνηάησλ θαη ηεο 

εληνιάο ειΫγρνπ ζηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο δάηεζαλ λα  ηνπο  επηδεηρζνχλ   ηα  ηεξνχκελα  

βηβιέα  θαη  ζηνηρεέα  πξνθεηκΫλνπ  λα   πξνβνχλ ζηε  ζεψξεζε  ηνπο  θαη  ζε  πεξαηηΫξσ  ειεγθηηθΫο  

επαιεζεχζεηο. 

 ΚαηΪ ηελ ζεψξεζε ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιένπ απνγξαθψλ ηεο επηρεέξεζεο ν Ϋιεγρνο 

παξαηάξεζε φηη ν ειεγρφκελνο αλΫγξαθε ζε απηφ δεκφζηα Ϋξγα, γξΪθνληαο ηνλ ηέηιν ηνπ Ϋξγνπ, ζε 

θΪπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ κνλΪδα κΫηξεζεο ηελ πνζφηεηα  θαη ηελ αμέα ηνπ Ϋξγνπ θαη δελ 

αλαγξΪθνληαλ Ϊιια ζηνηρεέα απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηνπλ ην πνζφ απηφ ζε πνηεο αθξηβψο εξγαζέεο 

αλαθΫξεηαη νχηε αλ εέρε νινθιεξσζεέ θαη απιΪ δελ ηηκνινγάζεθε ά άηαλ ππφ εθηΫιεζε  

    Ο Ϋιεγρνο πξνθεηκΫλνπ λα δηελεξγάζεη ηελ επαιάζεπζε ηεο θιεηζηάο απνζάθεο θαη ηελ 

νξζάο απνηέκεζεο ησλ απνγξαθΫλησλ δάηεζε απφ ηελ ειεγρφκελε λα πξνζδηνξέζεη ζε πνηεο 

εξγαζέεο αλαθΫξνληαλ ηα παξαπΪλσ απνγξαθΫληα Ϋξγα θαζψο θαη αλαιπηηθΪ απφ πνηεο πξψηεο χιεο 

ά δηΪθνξεο ακνηβΫο ζε εξγνιΪβνπο ά δηΪθνξα βηνκεραληθΪ θφζηε πξνθχπηεη ην πνζφ ηεο 

απνηέκεζεο θΪζε Ϋξγνπ  

   Ο ειεγρφκελνο δελ εέρε λα παξνπζηΪζεη θΪθειν αλΪ Ϋξγν γηα λα κπνξΫζεη ν Ϋιεγρνο λα 

πξαγκαηνπνηάζεη ηεο πξναλαθεξφκελεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο. 

   Ο Ϋιεγρνο επέζεο δεηγκαηνιεπηηθΪ δάηεζε  απφ ηνλ ειεγρφκελν λα επηδεέμεη θνξνινγηθΪ θαη 

ινηπΪ παξαζηαηηθΪ γηα ην Ϋξγν «απνπεξΪησζε ηνπαιεηψλ ζην 2
ν
 ΓπκλΪζην  »  κε αξέζκεζε 11 ηεο 

ζειέδαο 4 ηνπ βηβιένπ απνγξαθψλ ( απνγξαθά 31-12-2009) κε αμέα απνγξαθάο 10.082,64 €, ην 

νπνέν δελ αλαγξΪθνληαλ ζηελ απνγξαθά πνπ ζπλΫηαμε ν ειεγρφκελνο ηελ 31-12-2007 θαη ηελ 31-

12-2008.  

     Ο ειεγρφκελνο δάισζε πξνθνξηθΪ ζην ζπλεξγεέν ειΫγρνπ φηη ην αλσηΫξσ Ϋξγν ην αλΪιαβε 

ρσξέο λα ζπληΪμεη ζπκθσλεηηθφ κε ην Γάκν, ην νινθιάξσζε εληφο ηνπ Ϋηνπο 2005, αιιΪ δελ ην 

ηηκνιφγεζε αθφκε επεηδά δελ ππάξρε δπλαηφηεηα πιεξσκάο ηνπ. 

  Έηζη ελψ δελ ην ζπκπεξηΫιαβε ζηελ απνγξαθά πνπ ζπλΫηαμε ηελ 31-12-2007 θαζψο θαη ηελ 

31-12-2008, ην πεξηΫιαβε ζηελ απνγξαθά πνπ ζπλΫηαμε ηελ 31-12 2009, επεηδά φπσο αλΫθεξε ζην 

ζπλεξγεέν ειΫγρνπ, ππΪξρεη πηζαλφηεηα λα ην πιεξσζεέ εληφο ηνπ Ϋηνπο 2010.  

    Γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ απηνχο ππΫβαιε θαη ππεχζπλε δάισζε ζην ζπλεξγεέν ειΫγρνπ 

ζηελ νπνέα δειψλεη ππεχζπλα φηη ην Ϋξγν «απνπεξΪησζε ηνπαιεηψλ ζην 2
ν
 ΓπκλΪζην » κε αμέα 

10.082,64 επξψ Ϋρεη θαηαζθεπαζζεέ ην Ϋηνο 2005 θαη δελ ην πιεξψζεθα αθφκα . 

-χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1152/14-12-07 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 6 ηνπ Ϊξζξνπ  

6 ηνπ Κ.Β. ζπλΪγεηαη φηη ν επηηεδεπκαηέαο ν νπνένο αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαζθεπά δεκνζέσλ ά 

ηδησηηθψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ, ππνρξενχηαη απφ 31-12-07 λα ζπληΪζζεη απνγξαθά γηα φια ηα 

απνζΫκαηα ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ απνζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηα παιαηΪ Ϋξγα φηαλ απηΪ 



 

 43 

βξέζθνληαη ζε εμΫιημε ζην ηΫινο ηεο ρξάζεο. 

-Με ηελ ΠΟΛ.1035/15-02-08 δφζεθαλ δηεπθξηλάζεηο σο πξνο ηελ νξζά ζχληαμε απνγξαθάο 

απνζεκΪησλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά δεκνζέσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ πνπ ηεξεέ βηβιέα Β! 

θαη Γ! θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β. 

-χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξέπησζεο β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Κ.Β. θαη ηα φζα 

δηεπθξηλέδνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 28.16 ηεο εγθπθιένπ ΠΟΛ.1024/2007 ηα 

εξγνηΪμηα θαηαζθεπαζηηθψλ (νηθνδνκηθψλ, ηερληθψλ θιπ) επηρεηξάζεσλ ραξαθηεξέδνληαη σο 

πξφζθαηξα ππνθαηαζηάκαηα  

-Δπέζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Κ.Β.  ζην βηβιέν 

απνγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ηα απνζΫκαηα πνπ Ϋρεη ζηελ θπξηφηεηΪ ηνπ ν επηηεδεπκαηέαο ηνλ ρξφλν 

ιάμεο ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, δηαθεθξηκΫλα γηα θΪζε απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ε θαηαρψξηζε 

πεξηιακβΪλεη ην εέδνο, ηε κνλΪδα κΫηξεζεο θαη ηελ πνζφηεηα θΪζε εέδνπο αγαζνχ. 

-Με ηελ παξΪγξαθν 27.3.1 ηεο εξκελεπηηθάο εγθπθιένπ ηνπ Κ.Β. (3/1992) δηεπθξηλέδεηαη φηη 

απνζΫκαηα γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ ηδένπ θψδηθα εέλαη ηα εκπνξεχζηκα αγαζΪ φπσο 

απηΪ πξνζδηνξέδνληαη απφ ηελ παξΪγξαθν 2.2.00 πεξέπησζε 3 ηνπ Δ.Γ.Λ. ( ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

θαη ησλ εκηηειψλ θαη ηεο παξαγσγάο ζε εμΫιημε. 

Παξαγσγά ζε εμΫιημε ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξέπησζε ζη΄ ηεο πεξέπησζεο 3 ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.200 

ηνπ Δ.Γ.Λ., εέλαη « νη πξψηεο χιεο, βνεζεηηθΪ πιηθΪ, εκηηειά πξντφληα θαη Ϊιια ζηνηρεέα θφζηνπο  

(πρ εξγαζέα, γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα), ηα νπνέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ρξάζεο ά ζην ηΫινο απηάο 

θαηΪ ηελ απνγξαθά, βξέζθνληαη ζην θχθισκα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο γηα θαηεξγαζέα». 

ΑπνζΫκαηα αθφκε εέλαη ηα δεκφζηα ηερληθΪ Ϋξγα ηα νπνέα Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ αιιΪ κΫρξη ηελ 

ηειεπηαέα εκΫξα ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, δελ Ϋρνπλ πηζηνπνηεζεέ(Ϊξζξν 34§3α΄ηνπ Ν.2238/94).  

 Έπεηηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ν θαηαζθεπαζηάο δεκνζέσλ ά ηδησηηθψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ,      

θαηαρσξεέ δηαθεθξηκΫλα αλΪ εγθαηΪζηαζε ζην βηβιέν απνγξαθψλ 

-Α) ην ππφ εθηΫιεζε δεκφζην ηερληθφ Ϋξγν (αλΪ εξγνηΪμην) θαηΪ ην κΫξνο πνπ δελ Ϋρεη ηηκνινγεζεέ 

κΫρξη ηε ιάμε ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, κε γεληθά  πεξηγξαθά ηεο θαηΪζηαζεο πνπ βξέζθεηαη         

(π.ρ λνζνθνκεέν <Α>: Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε εθζθαθά, Ϋρεη ζθπξνδεηεζεέ ηκάκα ηνπ θΫξνληνο 

νξγαληζκνχ κΫρξη θαη ηνλ ηξέην φξνθν θιπ) ρσξέο λα απαηηεέηαη λα αλαγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ην εέδνο, 

ε πνζφηεηα θαη ε αμέα ησλ πιηθψλ πνπ Ϋρνπλ ελζσκαησζεέ, ε αμέα ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ 

εμφδσλ θιπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ην ππφ εθηΫιεζε ηδησηηθφ ηερληθφ Ϋξγν επεηδά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 παξΪγξαθνη 14 θαη 15 ηνπ Π.Γ 186/1992 φπσο απηΫο εξκελεχηεθαλ κε ηελ 

παξΪγξαθν 12.5.2 ηεο εξκελεπηηθάο εγθπθιένπ ηνπ Κ.Β. (3/1992) ηηκνινγεέηαη ην αξγφηεξν κΫρξη 

ην ηΫινο ηεο ρξάζεο θαηΪ ην κΫξνο πνπ Ϋρεη εθηειεζζεέ κΫζα ζηε ρξάζε απηά, ην ηκάκα απηφ ηνπ 

Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη άδε εθηειεζζεέ κΫζα ζηε ρξάζε θαη ηηκνινγεζεέ, δελ απνγξΪθεηαη. ηελ πεξέπησζε 

πνπ θαηΪ παξΪβαζε ησλ πην πΪλσ δηαηΪμεσλ, δελ Ϋρεη ηηκνινγεζεέ κΫρξη ην ηΫινο ηεο ρξάζεο ην 
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ηκάκα πνπ Ϋρεη εθηειεζζεέ κΫζα ζηε ρξάζε απηά, απηφ απνγξΪθεηαη φπσο θαη ην ππφ εθηΫιεζε 

δεκφζην ηερληθφ Ϋξγν. 

-Β)ηηο πξψηεο θαη ηηο βνεζεηηθΫο χιεο νη νπνέεο βξέζθνληαη ζε ηδηαέηεξνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

(φρη εξγνηΪμηα) θαηΪ εέδνο, πνζφηεηα θαη αμέα. ηελ πεξέπησζε πνπ νη απνζεθεπηηθνέ ρψξνη 

βξέζθνληαη εθηφο λνκνχ θαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρηιηνκΫηξσλ απφ ηελ Ϋδξα ε πνζνηηθά 

θαηαρψξεζε απηψλ γέλεηαη ζε ηδηαέηεξεο δηπιφηππεο ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο. 

-Γ)ηηο πξψηεο θαη ηηο βνεζεηηθΫο χιεο νη νπνέεο βξέζθνληαη ζην εξγνηΪμην θαη δελ Ϋρνπλ 

ελζσκαησζεέ ζην Ϋξγν θαηΪ εέδνο, πνζφηεηα θαη αμέα. Οη βνεζεηηθΫο χιεο απηΫο ζχκθσλα θαη κε ην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηεο γλσκΪηεπζεο Ν.12/327/18-03-2004 ηεο ΔΛΣΔ κπνξνχλ αληέ 

λα απνγξαθνχλ δηαθεθξηκΫλα, λα εκθαληζζνχλ φιεο καδέ σο  «παξαγσγά ζε εμΫιημε», δηαθεθξηκΫλα 

φκσο απφ ην ππφ εθηΫιεζε Ϋξγν. ηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη, αλΪιπζε ηεο ζπλνιηθάο αμέαο λα 

δέλεηαη ζηνλ Ϋιεγρν θαηΪ εέδνο Α! ά Β! χιεο θαη θαηΪ πνζφηεηα φηαλ δεηεζεέ απφ απηφλ. 

 εκεηψλεηαη φηη ηα απνζΫκαηα ησλ πην πΪλσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιέν απνγξαθψλ ά ζηηο θαηαζηΪζεηο απνγξαθάο ζηηο πξνζεζκέεο πνπ νξέδνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο 

ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 27 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 7 ηνπ Ϊξζξνπ 17. 

-χκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 § 2ε΄ ηνπ Ν.2523/1997 γεληθΫο παξαβΪζεηο εέλαη απηΫο, γηα ηηο νπνέεο 

επηβΪιιεηαη Ϋλα εληαέν πξφζηηκν αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, αλεμΪξηεηα απφ ην πιάζνο απηψλ   

-χκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 § 8ζη΄ ηνπ Ν.2523/1997 ε θΪζε κε θαηαρψξεζε ά ε αλαθξηβάο 

θαηαρψξεζε ζηνηρεένπ απνγξαθάο εέλαη απηνηειάο παξΪβαζε. 

 χκθσλα κε  ηα πξναλαθεξφκελα θαη επεηδά ν Ϋιεγρνο 

 α) δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγάζεη ηελ επαιάζεπζε ηεο νξζάο απνηέκεζεο ησλ Ϋξγσλ επεηδά 

δελ πξνζδηνξέδεηαη ε αμέα αλαιπηηθΪ ( θφζηνο πιηθψλ, αμέα εξγνιΪβσλ, βηνκεραληθΪ θφζηε θιπ)  

 β) δελ γλσξέδεη πνηεο εξγαζέεο Ϋγηλαλ ζε θΪζε Ϋξγν  

 γ) δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα μΫξεη αλ ηα Ϋξγα άηαλ εκηηειά (ζε εμΫιημε ) ά νινθιεξσκΫλα θαη δελ 

ηηκνινγάζεθαλ ζηηο 31-12 θΪζε ρξάζεο θαηαιάγεη  φηη ν ειεγρφκελνο ππΫπεζε ζηηο παξαθΪησ 

παξαβΪζεηο:   

Υξάζε 2007: α) Πιεκκειάο (ειιηπάο) θαηαρψξεζε ησλ απνζεκΪησλ θαηΪ εέδνο, πνζφηεηα θαη αμέα    

θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 §1, 6 § 6 , 30 § 4 θαη 36 § 1 ηνπ ΠΓ 

186/92 φπσο ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ΠΟΛ.1152/14-12-07 θαη ηεο 

ΠΟΛ.1035/15-02-08. Ζ  παξΪβαζε   επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ  Ϊξζξνπ   5 §1 & 2
 
α ππνπ. αβ  θαη 

πεξ. ε΄  θαη παξ. 6 θαη ησλ Ϊξζξσλ 9 , 25, 38  ηνπ  Ν. 2523/1997  φπσο   ηζρχεη 

β) Με θαηαρψξεζε ζηνηρεένπ απνγξαθάο θαη ζπγθεθξηκΫλα  ην Ϋξγν «απνπεξΪησζε ηνπαιεηψλ ζην 

2
ν
 ΓπκλΪζην» κε αμέα 10.082,64 €, θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 

2§1,6§6,17§7,27 θαη 28  ηνπ ΠΓ 186 /92 φπσο ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

ΠΟΛ.1152/14-12-07 θαη ηεο ΠΟΛ.1035/15-02-08. Ζ  παξΪβαζε   επηζχξεη θπξψζεηο ηνπ  Ϊξζξνπ 5 
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§1,2,8 ζη΄ ηνπ Ν.2523/1997 φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 9, 25 θαη  38 ηνπ ηδένπ λφκνπ 

φπσο ηζρχνπλ. 

Υξάζε 2008: α)Πιεκκειάο (ειιηπάο) θαηαρψξεζε ησλ απνζεκΪησλ θαηΪ εέδνο, πνζφηεηα θαη αμέα   

θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 §1, 6 § 6 , 30 § 4 θαη 36 § 1 ηνπ ΠΓ 

186/92 φπσο ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ΠΟΛ.1152/14-12-07 θαη ηεο 

ΠΟΛ.1035/15-02-08. Ζ  παξΪβαζε   επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ  Ϊξζξνπ  5 §1 & 2
 
α ππνπ. αβ  θαη 

πεξ. ε΄  θαη παξ. 6 θαη ησλ Ϊξζξσλ 9 , 25, 38  ηνπ  Ν. 2523/1997  φπσο   ηζρχεη 

β) Με θαηαρψξεζε ζηνηρεένπ απνγξαθάο γηα ην Ϋξγν «απνπεξΪησζε ηνπαιεηψλ ζην 2
ν
 ΓπκλΪζην»   

κε αμέα 10.082,64 €, θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2§1,6§6,17§7,27 

θαη 28  ηνπ ΠΓ 186 /92 φπσο ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ΠΟΛ.1152/14-12-07 

θαη ηεο ΠΟΛ.1035/15-02-08. Ζ  παξΪβαζε επηζχξεη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 §1,2,8 ζη΄ ηνπ 

Ν.2523/1997 φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 9, 25 θαη  38 ηνπ ηδένπ λφκνπ φπσο ηζρχνπλ. 

 Υξάζε 2009: α) Πιεκκειάο (ειιηπάο) θαηαρψξεζε ησλ απνζεκΪησλ θαηΪ εέδνο, πνζφηεηα θαη αμέα     

θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 §1, 6 § 6 , 30 § 4 θαη 36 § 1 ηνπ ΠΓ 

186/92 φπσο ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ΠΟΛ.1152/14-12-07 θαη ηεο 

ΠΟΛ.1035/15-02-08.Ζ  παξΪβαζε  επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ  Ϊξζξνπ 5 §1 & 2
 
α΄ ππνπ. αβ΄  θαη 

πεξ. ε΄  θαη παξ. 6 θαη ησλ Ϊξζξσλ 9, 25, 38  ηνπ  Ν. 2523/1997  φπσο   ηζρχεη. 

 

Παξάδεηγκα 5
ν
  

 

 ε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηελ Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο ζηηο 10/01/2011   

κε αληηθεέκελν  δξαζηεξηφηεηαο  ηελ εκπνξέα & δηαλνκά πγξψλ θαπζέκσλ Ϋγηλαλ νη εμάο ειεγθηηθΫο  

επαιεζεχζεηο.  

     Ο Ϋιεγρνο θαηακΫηξεζε ηελ πνζφηεηα ηνπ πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο πνπ ππάξρε ζηηο 

δεμακελΫο ηεο επηρεέξεζεο θαη ζηηο δεμακελΫο ησλ ΦΗΥ βπηέσλ ηεο ειεγρφκελεο, ζπληΪρζεθε 

πξσηφθνιιν πνζνηηθάο θαηακΫηξεζεο πνπ ππνγξΪθεθε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο θαη 

ηνπο ειεγθηΫο θαη δφζεθε Ϋλα αληέγξαθν ζε απηφλ. 

      Με βΪζε ηηο παξαπΪλσ θαηακεηξάζεηο ν Ϋιεγρνο πξαγκαηνπνέεζε ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο 

κε ηε κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο θαη δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξΫο γηα ην πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο. 

      ηε ζπλΫρεηα ν Ϋιεγρνο κεηΫβε ζην ππνθαηΪζηεκα πνπ δηαηεξεέ ε ειεγρφκελε, απφ ην νπνέν 

πξαγκαηνπνηεέ κεηαμχ Ϊιισλ θαη πσιάζεηο πεηξειαένπ θέλεζεο. 

     Ο Ϋιεγρνο θαηακΫηξεζε κε ηελ παξνπζέα ηνπ εθπξφζσπνπ ηεο ειεγρφκελεο ηελ πνζφηεηα 

πεηξειαένπ θέλεζεο πνπ ππάξρε ζε κέα (1) θαη κνλαδηθά δεμακελά, ε νπνέα βξΫζεθε λα Ϋρεη ηελ ψξα 

ηνπ ειΫγρνπ 8.800 ιέηξα. ηε ζπλΫρεηα ζπληΪρζεθε πξσηφθνιιν πνζνηηθάο θαηακΫηξεζεο θαη αθνχ 

ππνγξΪθεθε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο θαη ηνπο ειεγθηΫο δφζεθε Ϋλα αληέγξαθν ζε απηφλ. 
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     Ο εθπξφζσπνο ηεο ειεγρφκελεο αλΫθεξε ζηνλ Ϋιεγρν φηη ππάξρε απφζεκα 11.673 ιέηξα 

πεηξειαένπ θέλεζεο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά πνπ ζπληΪρζεθε θαηΪ ηελ 31-12-2010   

     ηε ζπλΫρεηα δηελεξγάζεθε Ϋιεγρνο απνζεκΪησλ κε ηε κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο γηα ην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 01-01-11 Ϋσο 10-01-11. Γειαδά ππνινγέζηεθε ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ απφ ηα 

παξειεθζΫληα ζηνηρεέα φπσο θαη ην ζχλνιν πσιάζεσλ απφ ηα εθδνζΫληα ζηνηρεέα. Απφ ηελ 

παξαπΪλσ θαηακΫηξεζε πξνΫθπςαλ ηα παξαθΪησ: 

  Ζ ειεγρφκελε γηα ην δηΪζηεκα απφ 01-01-11 Ϋσο 10-01-11 πξαγκαηνπνέεζε:  

  AγνξΫο Π/Κ  9.494 ιέηξσλ  

(Γ.Α 1300000043/07-01-11 γηα 3.494 ιέηξα θαη Γ.Α-Σ 9195/10-01-10 γηα 5.995 ιέηξα) θαη 

  Πσιάζεηο Π/Κ 11.068 ιέηξσλ  

(ρνλδξηθΫο πσιάζεηο απφ  κηα Φ.Σ.Μ   αμέαο 6.602,00 € : 1,36= 4.855 ιέηξα 

 ΛηαληθΫο πσιάζεηο   απφ   ηε δεχηεξε ΦΣ..Μ αμέαο 1.475,00 € : 1,36=   1.085 ιέηξα 

 ΛηαληθΫο πσιάζεηο απφ ηελ Σξέηε Φ.Σ.Μ   Ϋσο ηελ 09-01-11 ζχκθσλα κε ηα εθδνζΫληα 

ζπγθεληξσηηθΪ εκεξάζηα Ε  αμέαο 5.668,00 € : 1,36= 4.169 ιέηξα 

 ΛηαληθΫο πσιάζεηο απφ ηελ ηΫηαξηε Φ.Σ.Μ   ηελ 10-01-11 ζχκθσλα κε ηα εθδνζΫληα ζηνηρεέα                                                               

αμέαο 1.154,00 € : 1,36=  848 ιέηξα  

ρνλδξηθΫο πσιάζεηο απφ ρεηξφγξαθν Γ.Α-Σ ( Νν 214)    111 ιέηξα)                                          

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΚΛΔΗΣΖ  ΑΠΟΘΖΚΖ 

 

Απνγξαθά ηελ 31/12/10                                                                              11.673     ιέηξα 

ΑγνξΫο  απφ  01/01/2011 Ϋσο  10/01/2011                                                   9.494     ιέηξα 

                                                                               ΤΝΟΛΟ                     21.167    ιέηξα      

Μεένλ  πσιάζεηο απφ 01/01/2011 Ϋσο 10/01/2011                                     11.068    ιέηξα 

Θα Ϋπξεπε ηελ 10-01-11 λα ππΪξρνπλ ζηε δεμακελά                                 10.099    ιέηξα 

θαηακεηξάζεθαλ ζηε δεμακελά ηελ 10/01/11                                               8.800    ιέηξα 

    Γειαδά αληέ 10.099 ιέηξσλ ηελ 10-01-11 θαηακεηξάζεθαλ ζηε δεμακελά 8.800 ιέηξα. 

     Με βΪζε ηα πξναλαθεξφκελα ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη απφ  01/01/2011 Ϋσο  10/01/2011 ,ε 

ειεγρφκελε πψιεζε 10.099 - 8.800 = 1.299 ιέηξα πεηξειαένπ θέλεζεο ρσξέο λα εθδψζεη ην 

αληέζηνηρν θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αμέαο . 

     Ο Ϋιεγρνο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ην χςνο ηεο ζπλνιηθάο απνθξπβεέζαο αμέαο 

αιιΪ δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηελ αμέα κηαο 

εθΪζηεο. 

    Ο Ϋιεγρνο πξνζδηφξηζε ηελ  αμέα πψιεζεο αλΪ ιέηξν απφ ηα εθδνζΫληα ζηνηρεέα πψιεζεο 

ηεο ειεγρφκελεο απφ  01/01/2011 Ϋσο  10/01/2011 θαηΪ κΫζν φξν ζε 1,364 € /ιέηξν κε ΦΠΑ 
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    Με βΪζε φια ηα πξναλαθεξφκελα ν Ϋιεγρνο δηαπηζηψλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ εμΫδσζε απφ  

01/01/2011 Ϋσο  10/01/2011 ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ζηνηρεέν ΚΒ αμέαο 1.299 Υ 1,364 = 1.771,84 € κε ην 

ΦΠΑ. Πξαγκαηνπνηψληαο απνθνξνιφγηζε  ε θαζαξά αμέα πξνζδηνξέδεηαη ζε 1.440,53 € θαη ν 

Φ.Π.Α. ζε 331,31 €  

χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

- ηνπ Ϊξζξνπ 2 § 1 ηνπ ΠΓ 186/1992 ¨ ΚΪζε εκεδαπφ ά αιινδαπφ θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά 

θνηλσλέα ηνπ  Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αζθεέ δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα θαη απνβιΫπεη 

ζηελ απφθηεζε εηζνδάκαηνο απφ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά ά γεσξγηθά επηρεέξεζε ά απφ 

ειεπζΫξην επΪγγεικα ά απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε επηρεέξεζε, θαζψο θαη νη αζηηθΫο θεξδνζθνπηθΫο ά κε 

εηαηξεέεο, αλαθεξφκελνη ζην εμάο κε ηνλ φξν «επηηεδεπκαηέαο», ηεξεέ, εθδέδεη, παξΫρεη, δεηΪ, 

ιακβΪλεη, ππνβΪιιεη, δηαθπιΪζζεη ηα βηβιέα, ηα ζηνηρεέα, ηηο θαηαζηΪζεηο θαη θΪζε Ϊιιν κΫζν 

ζρεηηθφ κε ηελ ηάξεζε βηβιέσλ θαη ηελ Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαηΪ 

πεξέπησζε.¨ 

-ηνπ Ϊξζξνπ 13 § 1 ηνπ ΚΒ ν επηηεδεπκαηέαο πνπ ηεξεέ βηβιέα δεχηεξεο ά ηξέηεο θαηεγνξέαο γηα 

θΪζε πψιεζε αγαζψλ, ……….εθδέδεη Α.Λ.Π ά Α.Π.Τ θαηΪ πεξέπησζε. 

-ηνπ Ϊξζξνπ 13 § 2 ηνπ ΚΒ πνπ αλαθΫξεη φηη ζηελ Α.Λ.Π ά Α.Π.Τ αλαγξΪθεηαη θαηΪ ζπληειεζηά 

Φ.Π.Α ε αμέα ηεο πψιεζεο ά ηεο παξνράο 

-ηνπ Ϊξζξνπ 13 § 3 ηνπ ΚΒ ε απφδεημε εθδέδεηαη θαηΪ ηελ παξΪδνζε ά ηελ Ϋλαξμε ηεο απνζηνιάο 

ηνπ αγαζνχ. Καη΄εμαέξεζε, φηαλ γηα ηε δηαθέλεζε Ϋρεη εθδνζεέ δειηέν απνζηνιάο, ε απφδεημε κπνξεέ 

λα εθδέδεηαη ην αξγφηεξν κΫρξη ηε 15
ε
 εκΫξα ηνπ επφκελνπ κάλα κε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηελ 

ηειεπηαέα εκΫξα ηνπ κάλα απνζηνιάο θαη πΪλησο φρη πΫξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ.  

-Σν Ϊξζξν 5 § 8
α   

ηνπ Ν.2523/1997 νξέδεη φηη ε παξΪιεηςε Ϋθδνζεο θΪζε ζηνηρεένπ πνπ νξέδεηαη απφ 

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β. ζεσξεέηαη απηνηειάο παξΪβαζε κε ΒΑ.ΤΠ.1 θαη Β 1 

      ηε ζπλΫρεηα ν Ϋιεγρνο δάηεζε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο  λα καο επηδεέμεη ηα 

παξαζηαηηθΪ αγνξΪο θαη εγθαηΪζηαζεο ησλ θαηλνχξησλ αληιηψλ πνπ ηνπνζΫηεζε ε ειεγρφκελε γηα 

λα δηαπηζηψζεη εΪλ εέλαη εγθεθξηκΫλεο ζχκθσλα κε ην  αξηζκφ πξσηνθφιινπ  Φ2-15/05-01-2011 

Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο - Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο θαη καο επΫδεημε ην 

Σ.Π.Τ  λν 5/28-05-2010 κε αμέα 500,00 € πιΫνλ Φ.Π.Α γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ηεηξαπέζηνισλ αληιηψλ 

θαη ην Γ.Α-Σ  λν 5/28-05-2010 κε αμέα 18.500,00 € πιΫνλ Φ.Π.Α 3.885,00 € θαη ζπλνιηθΪ 22.385,00 

€ γηα ηελ αγνξΪ ηνπο. 

    Ο Ϋιεγρνο ξψηεζε ηνλ εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο γηα ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ηνπ αλσηΫξσ 

Γ.Α-Σ  λν 5/28-05-2010 ζπλνιηθάο αμέαο κε Φ.Π.Α  22.385,00 € θαη αλΫθεξε φηη Ϋγηλε ρσξέο ηε 

ρξάζε δέγξακκεο επηηαγάο ά θαηΪζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ ειεγρφκελν – ιάπηε.  

 -χκθσλα κε ην Ϊξζξν 18 § 2  ηνπ ΚΒ θΪζε εγγξαθά ζηα βηβιέα πξΫπεη λα αθνξΪ ζπλαιιαγά ηνπ 

ππφρξενπ θαη λα ζηεξέδεηαη ζε ζηνηρεέα ηνπ ΚΒ .  
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      ΔηδηθΪ γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαιιαγάο απφ ιάπηε θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ πνπ αθνξΪ 

αγνξΪ αγαζψλ αμέαο 15.000 επξψ θαη πΪλσ απαηηεέηαη ε εμφθιεζε λα γέλεηαη κε δέγξακκε επηηαγά ά 

κΫζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπσο πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 16 § 5 ηνπ  Ν. 2992/20-3-02 γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλφκελνπ ησλ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηζρχεη γηα ζπλαιιαγΫο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 20-3-02 θαη κεηΪ. 

           Ζ ππνρξΫσζε εμφθιεζεο απφ ηνλ ιάπηε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ, πεξηνξηζηηθΪ κΫζσ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ά δέγξακκεο επηηαγάο, πθέζηαηαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ αζξνηζηηθΪ νη 

παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο:  

      1) πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγά πνπ αθνξΪ αγνξΪ αγαζψλ ά ιάςε ππεξεζηψλ 

      2) ε αμέα ηεο ζπλαιιαγάο εέλαη 15.000 € θαη Ϊλσ αλΪ ζηνηρεέν. 

       Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθά δηαηχπσζε θαη εξκελεέα ηεο δηΪηαμεο ε αλσηΫξσ 

ππνρξΫσζε αλΪγεηαη απνθιεηζηηθΪ ζην πξφζσπν ηνπ ιάπηε ηνπ ζηνηρεένπ αμέαο ζπλαιιαγάο 15.000 

€ θαη Ϊλσ, κε ην νπνέν ζηεξέρζεθε ζρεηηθά εγγξαθά ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιέα αλεμΪξηεηα 

ηεο λνκηθάο ά κε κνξθάο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ( ιάπηε) ά ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεέηαη απφ 

απηφ.΄Αξα ε επζχλε αλΪγεηαη απνθιεηζηηθΪ ζην πξφζσπν ηνπ ιάπηε ηνπ ζηνηρεένπ  θαη δελ 

θαηαινγέδεηαη παξΪβαζε ζε βΪξνο ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρεέσλ( ζρεη.εγγ.1039975/306/6-6-02). 

 Ζ παξΪβαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηΪμεσλ επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ αξζξ. 5 παξ. 2 πεξ. 

α΄ ππνπ. αγ΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. ε΄ ηνπ λ. 2523/97.(Mέα γεληθά παξΪβαζε). 

    Χο πξνο ην θχξνο ησλ βηβιέσλ, ε εμφθιεζε ζηνηρεέσλ Ϊλσ ησλ 15.000 € κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ θαη φρη φπσο νξέδεηαη κΫζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ά δέγξακκεο επηηαγάο               ( 

Ϊξζξν 18§2), απνηειεέ γηα ην ιάπηε ηνπ ζηνηρεένπ θαηαξράλ ιφγν γηα ηελ θξέζε ησλ βηβιέσλ σο 

αλεπαξθψλ (Ϊξζξν 30§3 ΚΒ φπσο ηζρχεη απφ 1-1-03 κε ην Ν. 3052/02 Ϊξζξν 7§1). 

Γηαπηζησζεέζεο παξαβΪζεηο - Γηαρεηξηζηηθά πεξένδνο απφ 01-01-11 Ϋσο 31-12-11 

 Με Ϋθδνζε  απφ 01-01-2011 Ϋσο 10-01-2011 ελφο (1) ηνπιΪρηζηνλ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ 

αμέαο ( ΑΛΠ, Γ.Α-Σ ) γηα πψιεζε 1.299  ιέηξσλ Π/K θαζαξάο αμέαο 1.440,53 €  ,θαηΪ παξΪβαζε 

ησλ ζπλδπαζκΫλσλ  δηαηΪμεσλ ησλ  Ϊξζξσλ  2 §1 , 13 §1,2,3  θαη 11 §1,2, θαη 12 §1,2  ηνπ 

ΠΓ186/1992 φπσο ηζρχεη.Ζ αλσηΫξσ παξΪβαζε επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ  ηηο 

δηαηΪμεηο ησλ    Ϊξζξσλ  5  § 2 θαη 8 πεξ. α θαη 10 πεξ. α  θαη  9 – 13 - 25 θαη 38 ηνπ Ν 2523/1997, 

φπσο ηζρχεη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν.3842/2010. 

Γηαπηζησζεέζεο παξαβΪζεηο - Γηαρεηξηζηηθά πεξένδνο απφ 01-01-10 Ϋσο 31-12-10 

 Δμφθιεζε ηνπ  Γ.Α-Σ 35/28-05-2010 κε αμέα 18.500,00 € πιΫνλ Φ.Π.Α 3.885,00 € θαη 

ζπλνιηθΪ 22.385,00 € γηα ηελ αγνξΪ αληιέαο κε εθδφηε  ηελ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Σ. & ΗΑ Ο.Δ , ρσξέο 

ηε ρξάζε δέγξακκεο επηηαγάο ά θαηΪζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ ειεγρφκελν-ιάπηε   

θαηΪ παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ  ησλ Ϊξζξσλ: 18 § 2, 2 §1 θαη 30 § 3δ ηνπ Π.Γ 
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186/92 πεξέ ΚΒ  θαη επηζχξνπλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα  5 § 2 πεξ. α΄ ππνπ. αβ΄ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ   πεξ. ε΄ , 5 § 6 θαη Ϊξζξα 9, 25, 38 ηνπ Ν. 2523/97  φπσο ηζρχεη. 

 

Παξάδεηγκα 6
ν
  

 

 ε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε  ζηελ  Ϋδξα  ηεο  επηρεέξεζεο ζηηο 1/05/2010 ,  

κε αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο ην Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ δηαπηζηψζεθαλ 

ηα παξαθΪησ: 

1)ΚαηΪ  ηελ  ψξα  ηνπ  ειΫγρνπ  κΫζα  ζηνλ  ρψξν   επηζθεπάο ηειενξΪζεσλ ηεο ειεγρφκελεο 

επηρεέξεζεο  βξηζθφηαλ κεηαμχ Ϊιισλ θαη κέα ηειεφξαζε ηχπνπ <OL 21> ηα  ζηνηρεέα ηεο νπνέαο   

δελ βξΫζεθαλ  θαηαρσξεκΫλα  ζην  πξφζζεην  βηβιέν  πνζνηηθάο παξαιαβάο. 

-χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 17 § 10α΄ ηνπ Π.Γ 186/92 πεξέ Κ.Β. φπσο ηζρχεη ε 

ελεκΫξσζε ηνπ βηβιένπ πνζνηηθάο παξαιαβάο γέλεηαη κε ηελ παξαιαβά ησλ αγαζψλ. 

-χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 § 1 ηνπ Π.Γ 186/92 πεξέ Κ.Β. φπσο ηζρχεη ν 

επηηεδεπκαηέαο επέ πνζνηηθάο παξαιαβάο ζε επαγγεικαηηθά ηνπ εγθαηΪζηαζε ρσξέο ζηνηρεέν 

δηαθέλεζεο εκπνξεχζηκσλ ά πΪγησλ αγαζψλ απφ νπνηνλδάπνηε ηξέην γηα αγνξΪ, πψιεζε, απιά 

δηακεζνιΪβεζε ……………… ηεξεέ ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ……..…………….. βηβιέν  

πνζνηηθάο παξαιαβάο ……. γηα θΪζε παξαιαβά, ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη , ε  ρξνλνινγέα ηεο 

παξαιαβάο, ην νλνκαηεπψλπκν ά ε επσλπκέα, ην επΪγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιΫα, ην 

εέδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβΪλνληαη, θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβάο. 

-χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 § 5δ ηνπ Π.Γ 186/92 πεξέ Κ.Β. φπσο ηζρχεη  κεηΪ ηελ 

εθαξκνγά ηνπ Ν.3522/2006 «ν επηζθεπαζηάο ειεθηξηθψλ ά ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επέπισλ, 

κεραλψλ θαη κεραλεκΪησλ, φηαλ παξαιακβΪλεη ζηελ επαγγεικαηηθά ηνπ εγθαηΪζηαζε αγαζΪ γηα 

επηζθεπά πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρεέν δηαθέλεζεο ……… ηεξεέ βηβιέν ά δειηέν επηζθεπάο 

αγαζψλ, ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβά ησλ αγαζψλ ε ρξνλνινγέα ηεο παξαιαβάο, ην 

νλνκαηεπψλπκν ά ε επσλπκέα, ην επΪγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιΫα, ην εέδνο θαη ε 

πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβΪλνληαη». 

         Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ απφ 22-12-2006. Με ηελ ΠΟΛ.1024/15-02-2007 δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζε φζνπο ηεξνχζαλ ζεσξεκΫλν βηβιέν  ά δειηέν πνζνηηθάο παξαιαβάο, λα ζπλερέζνπλ λα ην ηεξνχλ 

κΫρξη εμαληιάζεσο ησλ ζεσξεκΫλσλ εληχπσλ. 

-χκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ.8ε΄ ηνπ Ν. 2523/97 «ε θΪζε κε θαηαρψξεζε ά ε αλαθξηβάο 

θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πξνζδηνξέδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγάο, ζηα πξφζζεηα βηβιέα…. Ζ 

κε θαηαρψξεζε ζηα πξφζζεηα βηβιέα ηνπ πξνεγνπκΫλνπ εδαθένπ, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ηα ζηνηρεέα 

εζφδνπ, ζεσξεέηαη γεληθά παξΪβαζε.»  

 Με βΪζε ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο  θαηαινγέδεη κηα παξΪβαζε γηα  κε θαηαρψξεζε ζην 

ηεξνχκελν βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο, κέαο ηειεφξαζεο ηχπνπ <OL 21> θαηΪ παξΪβαζε ησλ   
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ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ: Άξζξν 2§1, Ϊξζξν 10§1, Ϊξζξν 10§5δ, 17§10
α
 & 10θβ ηνπ  ΠΓ. 

186/1992 φπσο απηφ  ηζρχεη . Ζ  παξΪβαζε   επηζχξεη θπξψζεηο ηνπ  Ϊξζξνπ  5 §1,2 θαη  8ε΄   ηνπ  Ν. 

2523/1997,  φπσο   ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα  9, 25  θαη  38 ηνπ ηδένπ λφκνπ. 

 2)Ο Ϋιεγρνο ζηε ζπλΫρεηα (κε ηελ παξνπζέα θαη ηε βνάζεηα ηνπ ειεγρφκελνπ) ζπλΫηαμε πξσηφθνιιν 

πνζνηηθάο θαηακΫηξεζεο ηνπ εέδνπο «ηειεφξαζε OL 34» νη νπνέεο βξέζθνληαλ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ 

ζε ππφγεην απνζεθεπηηθφ ρψξν θΪησ απφ ηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα θαη ζε 

αληηπαξαβνιά κε ηα ιεθζΫληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αγνξΪο θαη ηα εθδνζΫληα ζηνηρεέα εζφδσλ  

θαζψο θαη ηεο απνγξαθάο εκπνξεπκΪησλ πνπ πξαγκαηνπνέεζε ηελ  31-12-09 πξνΫθπςαλ ηα 

παξαθάησ  

              γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 01-01-10 Ϋσο 26-05-10 (εκΫξα ειΫγρνπ): 
     

 

Δίδνο 

 

Πνζόηεηα 

απνγξαθήο 

Πνζόηεηα 

θαηακέηξεζεο 

ζηελ απνζήθε 

ηελ 26-05-10 

 

Πνζόηεηα 

πώιεζεο 

 

Πνζόηεηα 

αγνξώλ 

έηνπο 2010 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

(κε δήηεζε - 

ιήςε) 

Σειεφξαζε 

 OL 34΄΄ 

4 ηεκΪρηα αμέαο 

152,00 € Ϋθαζην 

6 ηεκΪρηα αμέαο 

152,00 € Ϋθαζην 

0 ηεκΪρηα 0 ηεκΪρηα 2 ηεκΪρηα αμέαο 

152,00 € Ϋθαζην 

 

ΥΡΖΖ 2010 
 

Απνγξαθά 31-12-09                                                                             4   ηεκΪρηα 

ΑγνξΫο Ϋηνπο 2010                                                                         +    0   ηεκΪρηα 

ΤΝΟΛΟ                                                                                              4   ηεκΪρηα 

Μεένλ πσιάζεηο 2010                                                                     -     0   ηεκΪρηα 

Θα Ϋπξεπε ηελ 26-05-10 λα ππΪξρεη ππφινηπν  γηα θαηακΫηξεζε       4   ηεκΪρηα 

Πνζνηηθά θαηακΫηξεζε ηελ  26-05-10                                                 6   ηεκΪρηα 

 

Γειαδά αληέ 6 ηεκαρέσλ ηελ 31-12-09 θαηακεηξάζεθαλ θαη απνγξΪθεθαλ 4 ηεκΪρηα. 

Με βΪζε ηα πξναλαθεξφκελα ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ζηε ρξάζε 2009 ε ειεγρφκελε αγφξαζε  6- 

4 = 2 ηεκΪρηα ηειεφξαζεο OL 34΄΄θαη δελ δάηεζε-δελ Ϋιαβε θαη εληΫιεη δελ εμΫδσζε ην αληέζηνηρν 

θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αμέαο . 

Ο Ϋιεγρνο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ην χςνο ηεο ζπλνιηθάο αμέαο αγνξΪο αιιΪ δελ Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηελ αμέα  κηαο εθΪζηεο. 

Ο Ϋιεγρνο πξνζδηφξηζε ηελ αμέα αγνξΪο ζε 152,00 €  αλΪ ηεκΪρην, απφ ηελ απνγξαθά πνπ 

πξαγκαηνπνέεζε ν ειεγρφκελνο ηελ 31-12-2009  

Με βΪζε φια ηα πξναλαθεξφκελα ν Ϋιεγρνο δηαπηζηψλεη φηη ε ειεγρφκελε  δελ δάηεζε-δελ Ϋιαβε θαη 

εληΫιεη δελ εμΫδσζε ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αμέαο γηα πνζφηεηα δχν (2) ηεκαρέσλ 

ηειεφξαζεο OL 34΄΄αμέαο 152,00 €  Υ 2 ηεκΪρηα = 304,00 € πιΫνλ θπα. 
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3.4.1.7.8. Διεγρνο Σακείνπ  

(Γηελεξγεέηαη κφλν εθφζνλ αλαγξΪθεηαη ζηελ νηθεέα εληνιά ) 

 Καηαξράλ, πξηλ απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε ειεγθηηθά ελΫξγεηα, ζα ζεσξνχληαη κε ηδηαέηεξε 

ζρνιαζηηθφηεηα ηα ηεξνχκελα βηβιέα πξσηνγελψλ εγγξαθψλ επέ ρεηξφγξαθεο ηάξεζεο θαη ην 

ηζνδχγην Γεληθνχ - Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ επέ κεραλνγξαθηθάο ηάξεζεο, θαζψο επέζεο θαη φια 

γεληθψο ηα ηεξνχκελα θαη εθδηδφκελα ζηνηρεέα αμέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρεέσλ (απνδεέμεηο ά εληΪικαηα ά γξακκΪηηα εέζπξαμεο θαη πιεξσκάο, απνδεέμεηο παξΪδνζεο ά 

παξαιαβάο αμηφγξαθσλ θ.ιπ.). 

            ε φηη αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν ηακεένπ ζα γέλεηαη θαηακΫηξεζε ησλ κεηξεηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηεο επηρεέξεζεο παξνπζέα ησλ ειεγθηψλ (δελ ζεσξνχληαη κεηξεηΪ νη κεηαρξνλνινγεκΫλεο επηηαγΫο) 

θαη ζα ζπληΪζζεηαη  ζρεηηθφ  πξσηφθνιιν  θαηακΫηξεζεο ην νπνέν ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο   θαη   ηνπο  ειεγθηΫο. Αθνινχζσο, ζα εμΪγεηαη ην ππφινηπν ηνπ ηακεένπ 

(ινγαξηαζκφο ΔΓΛ 38.00), θαη’ εθαξκνγά, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 

7 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Κ.Β.. επέ ηνπ νπνένπ ζα πξνζηέζεληαη νη εηζπξΪμεηο θαη ζα αθαηξνχληαη νη 

πιεξσκΫο κΫρξη ηελ εκΫξα θαη ψξα ηνπ ειΫγρνπ θαη ην ηειηθφ πνζφ ζα ζπγθξέλεηαη κε ην 

απνηΫιεζκα ηεο θαηακΫηξεζεο. 

            εκεηψλεηαη φηη εέλαη ζθφπηκν λα ειΫγρεηαη ην ηακεέν θαη ζε εκεξνκελέεο πξνγελΫζηεξεο ηεο 

ηειεπηαέαο ελεκΫξσζάο ηνπ, θαζψο επέζεο λα γέλνληαη αζξνέζεηο κε βΪζε ηα πθηζηΪκελα 

παξαζηαηηθΪ εηζπξΪμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ ηειεπηαέα 

ελεκΫξσζά ηνπ κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ, γηα ηε δηαπέζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινέπσλ 

ζε ελδηΪκεζεο εκεξνκελέεο. 

 Πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ Ϋιεγρν ηακεένπ νη νπνέεο ρξάδνπλ 

πεξαηηΫξσ Ϋξεπλαο : 

1.ΠιενλΪζκαηα  

Δθφζνλ δελ νθεέινληαη ζε ινγηζηηθφ ζθΪικα εξεπλΪηαη ην ελδερφκελν: 

-Απφθξπςε πσιάζεσλ (κε Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ )  

-ΠξνθαηαβνιΫο πειαηψλ γηα κειινληηθΫο πσιάζεηο, ρσξέο ηελ Ϋθδνζε παξαζηαηηθψλ. 

-Να εέλαη πξντφλ  απνθαηΪζηαζεο νθεηιάο Ϊηππνπ δαλεηζκνχ  

2.Διιεέκκαηα  

Δθφζνλ δελ νθεέινληαη ζε ινγηζηηθφ ζθΪικα, ηφηε εξεπλΪηαη : 

-ρνξάγεζε δαλεένπ ζε πξφζσπα ηεο επηρεέξεζεο ά ηξέηνπο  

-αγνξΪ αγαζψλ ρσξέο θνξνινγηθφ ζηνηρεέν 

-πξνθαηαβνιΫο γηα κειινληηθΫο αγνξΫο αγαζψλ  

-Ύπαξμε επηηαγψλ αληέ κεηξεηψλ ζηελ πεξέπησζε πνπ απηΫο δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ <επηηαγΫο εηζπξαθηΫεο> 
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 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξΫο ζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 38.00 

πθέζηαηαη παξΪβαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ ΚΒ , ιφγσ αλαθξέβεηαο ηεο παξνπζέαζεο 

ηεο πξαγκαηηθάο νηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο ηεο επηρεέξεζεο.Οη ηπρψλ δηαθνξΫο (ειιεέκκαηα ά 

πιενλΪζκαηα) πξνζηέζεληαη σο ινγηζηηθΫο δηαθνξΫο ζηα θαζαξΪ θΫξδε θαη παξΪιιεια 

πξνζαπμΪλνπλ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα. (Ϊξζξν 28 παξ 2 λ 3296/04). 

3.4.1.8. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζε επηρ/ζεηο πνπ ηεξνύλ πξόζζεηα βηβιία ηνπ ΚΒ (ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΓ 186/92) 

        ΟξηζκΫλεο επηρ/ζεηο (μελνδνρεέα,θξνληηζηάξηα, ζπλεξγεέα απη/ησλ θιπ) ηεξνχλ πξφζζεηα 

βηβιέα πνπ βνεζνχλ ζηε δηελΫξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ, ζηα νπνέα θαηαρσξνχληαη Ϊκεζα νη 

ζπλαιιαθηηθΫο πξΪμεηο, ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε Ϋθδνζε ησλ ζηνηρεέσλ.ηα πξφζζεηα βηβιέα πνπ 

ηεξνχληαη κεραλνγξαθεκΫλα, ζεσξεέηαη θαηαρσξεκΫλε θΪζε πξΪμε πνπ θαηΪ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ 

εέλαη εθηππσκΫλε (δελ αξθεέ ε θαηαρψξεζε ζηε κλάκε ηνπ Ζ/Τ). 

3.4.1.8.1. Γηαδηθαζία ειέγρνπ  

• Θεσξνχληαη ηα πξφζζεηα βηβιέα θαη αλ απηΪ εέλαη κεραλνγξαθεκΫλα ε ζεψξεζε απνηειεέ 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα, γηα λα απνθιεηζζεέ ηπρφλ εθηχπσζε απνζεθεπκΫλσλ ζηε κλάκε ηνπ 

Ζ/Τ δεδνκΫλσλ, ηα νπνέα άηαλ δπλαηφλ λα δηαγξαθνχλ θαη λα κελ εκθαληζηνχλ νη 

ζπλαιιαγΫο . 

• ΓεηγκαηνιεπηηθΪ  αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ θαηαγξΪθνληαη νλνκαηεπψλπκα 

πειαηψλ, αξηζκφο απηνθηλάησλ θιπ πνπ βξέζθνληαη θαηΪ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ ζην ρψξν ηεο 

επηρ/ζεο  

• ΔιΫγρεηαη αλ ηα θαηαγεγξακκΫλα δεδνκΫλα εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην πξφζζεην βηβιέν.Αλ ηελ 

ψξα ηνπ ειΫγρνπ εέρε ελεκεξσζεέ ην πξφζζεην βηβιέν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 

17 παξ. 10 ηνπ Κ.Β. 

• ΔιΫγρεηαη αλ ε ζεψξεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ πξφζζεηνπ βηβιένπ Ϋγηλε ζε εκεξνκελέα 

πξνγελΫζηεξε ά έδηα κε απηά ηεο θαηαρψξεζεο   

• Γέλεηαη  Ϋιεγρνο  ησλ εθδνζΫλησλ ζηνηρεέσλ κε ηηο αληέζηνηρεο θαηαρσξάζεηο ζηα βηβιέα ησλ 

πΫληε (5) ηειεπηαέσλ εκεξψλ πνπ παξάιζε ε πξνζεζκέα γηα ελεκΫξσζε 

• Γέλεηαη  Ϋιεγρνο  κεηαμχ ησλ εθδνζΫλησλ ζηνηρεέσλ εζφδσλ (Α.Π.Τ. θιπ) θαη ηνπ πξφζζεηνπ 

βηβιένπ. 

3.4.1.8.2. Γεληθέο επηζεκάλζεηο 

 

•  Ο ρξφλνο ελεκΫξσζάο ηνπο εέλαη πξσηνγελάο θαη θαηΪ θαλφλα Ϊκεζνο, γηαηέ νπζηαζηηθΪ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ βηβιέα θαηαρψξεζεο γεγνλφησλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ζπλαιιαγΫο (π.ρ. εέζνδνο 

απηνθηλάηνπ, Ϊθημε πειΪηε, εγγξαθά καζεηά θ.ιπ.). 
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•  Ζ εθηχπσζά ηνπο φηαλ ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθΪ, δελ επηηξΫπεηαη λα γέλεηαη ζε κεηαγελΫζηεξν 

ρξφλν απφ ηνλ ρξφλν ελεκΫξσζεο, κε εμαέξεζε ηα βηβιέα πνπ ελεκεξψλνληαη βΪζεη εθδηδφκελσλ 

παξαζηαηηθψλ, φπσο εέλαη ην βηβιέν απνζάθεπζεο, ην βηβιέν πξνζσξηλάο ελαπφζεζεο θαη ην βηβιέν 

θέλεζεο νρεκΪησλ, ηα νπνέα εθηππψλνληαη κΫρξη ην ηΫινο ηνπ επφκελνπ κάλα εθεέλνπ πνπ αθνξνχλ 

νη πξΪμεηο (Ϊξζξν 24 παξΪγξαθνο 6). 

•  ε πεξέπησζε κεραλνγξαθηθάο ηάξεζάο ηνπο, επηηξΫπεηαη λα αλαγξΪθεηαη ρεηξφγξαθα ζε απηΪ ν 

α/α θαζψο θαη ε αμέα ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρεένπ. 

• Οη ππφρξενη επηηεδεπκαηέεο εθφζνλ παξΫρνπλ ππεξεζέεο εθδέδνπλ γηα ηηο ζπλαιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ 

θαηαρσξεζεέ ζε απηΪ, απφδεημε παξνράο ππεξεζηψλ (ΑΠΤ) ηφζν ζε επηηεδεπκαηέεο φζν θαη ζε 

ηδηψηεο (Ϊξζξν 13 παξΪγξαθνο 2). 

•  Όζνη ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιέα ηνπ Ϊξζξνπ 10 παξΪγξαθνο 5 απαιιΪζζνληαη ηεο ζεψξεζεο κφλνλ 

ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αμέαο ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), ζηα νπνέα απεηθνλέδνληαη ζπλαιιαγΫο 

πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα πξφζζεηα βηβιέα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζ’ απηΪ 

αλαγξΪθεηαη ε αμέα θαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ εθδνζΫληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ, κΫρξη ην ηΫινο ηεο 

επφκελεο κΫξαο απφ ηελ Ϋθδνζά ηνπ. (ζρεη. ε Α.Τ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ.1083/2.6.2003). 

Δπέζεο, φηαλ ε ακνηβά δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. (π.ρ. θξνληηζηάξηα – εθπαηδεπηάξηα θ.ιπ.), Ϋρεη γέλεη 

δεθηφ λα αλαγξΪθεηαη ζηα πξφζζεηα βηβιέα κφλν ν α/α ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ (ΑΠΤ), φρη φκσο 

θαη ην πνζφ (ΠΟΛ.1137/7.4.2000). 

•  Όζνη ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιέα πνπ νξέδνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 παξΪγξαθνο 5 ηνπ 

Κ.Β.. θαη απφ ζρεηηθΫο απνθΪζεηο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθά ρξάζε Δ.Α.Φ.Γ... 

(Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/2002). 

εκεηψλεηαη φηη, απφ 1/1/2003 κε ηνλ λ.3052/2002, θαηαξγάζεθε ε ηάξεζε ησλ πξφζζεησλ βηβιέσλ 

πνπ ηεξνχζαλ 

•    ηα εθθνθθηζηάξηα (βηβιέν πξΫζαο), 

•    νη αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο 

•    θαζψο θαη ηνπ πξφζζεηνπ βηβιένπ εηζφδνπ – εμφδνπ αζζελψλ ησλ θιηληθψλ πνπ ελζσκαηψζεθε 

ζην βηβιέν αζζελψλ. 

  

3.4.1.8.3. θνπόο  

 

           θνπφο ηεο θαζηΫξσζεο ππνρξΫσζεο ηάξεζεο πξφζζεησλ βηβιέσλ γηα νξηζκΫλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εέλαη ε παξνρά θπξέσο ζηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν  δπλαηφηεηαο Ϊκεζνπ ειΫγρνπ ηεο 

εκθΪληζεο ζπλαιιαγψλ θαη θαη’ επΫθηαζε ηεο Ϋθδνζεο ησλ αληέζηνηρσλ ζηνηρεέσλ εζφδσλ. 

            Απηνλφεην εέλαη φηη, βαζηθφ κΫιεκα ηνπ ειΫγρνπ εέλαη πεξαηηΫξσ ε εμαθξέβσζε ηεο 

αθξέβεηαο ησλ εγγξαθψλ θαη θπξέσο ζε φ,ηη  αθνξΪ ηηο εκθαληδφκελεο ακνηβΫο, αθνχ εέλαη γλσζηφ 
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φηη ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο γέλνληαη  εγγξαθΫο ζηα πξφζζεηα βηβιέα, αιιΪ ζηε ζπλΫρεηα εθδέδνληαη 

ππνηηκνινγεκΫλα (αλαθξηβά) ζηνηρεέα (Α.Π.Τ.) 

 

3.4.1.8.4. Πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηνλ έιεγρν. Παξαδείγκαηα  

 

 Απφ ηελ αληηπαξαβνιά ησλ δεδνκΫλσλ πνπ ειάθζεζαλ κε ηηο θαηαρσξέζεηο ζην πξφζζεην 

βηβιέν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ηα παξαθΪησ ελδερφκελα: 

Α)Να εέλαη φια ηα ειεγρζΫληα δεδνκΫλα (νλνκαηεπψλπκν πειαηψλ, αξηζκφο απηνθηλάηνπ θιπ) 

θαηαρσξεκΫλα ζην πξφζζεην βηβιέν.ηελ πεξέπησζε απηά ειΫγρεηαη αλ Ϋρεη παξΫιζεη ν ρξφλνο ηηκν-

ιφγεζεο θαη αλ εθδφζεθαλ αληέζηνηρα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο.Δπέζεο, εμεηΪδεηαη εΪλ ην 

αλαγξαθφκελν ηέκεκα ησλ ζπλαιιαγψλ εέλαη αλΪινγν κε ηηο επηθξαηνχζεο ηηκΫο ηεο αγνξΪο κε βΪζε 

ηα δεδνκΫλα ηεο θνηλάο πεέξαο θαη ινγηθάο. 

Β)Να κελ εέλαη φιεο νη ειεγρφκελεο ζπλαιιαγΫο θαηαρσξεκΫλεο ζην πξφζζεην βηβιέν.ηελ 

πεξέπησζε απηά επηδέδεηαη ζηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο Τπεξεζηαθφ εκεέσκα ΔιΫγρνπ 

ζπλνδεπφκελν παξΪιιεια κε θιάζε πξνο αθξφαζε, κε ηηο παξαβΪζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

αθνινπζεέ ε ζχληαμε Ϋθζεζεο ειΫγρνπ Κ.Β.. θαη ε Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο Απφθαζεο Δπηβνιάο 

Πξνζηέκνπ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ νηθεέσλ παξαβΪζεσλ. 

Παξάδεηγκα 1
ν
   

 

 Γηελεξγεέηαη πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο ζε ζπλεξγεέν επηζθεπάο απηνθηλάησλ (θαλνπνηεέν-βαθεέν) 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο επηρεέξεζεο γέλνληαη εξγαζέεο επηζθεπάο ζε 

ηΫζζεξα (4) απηνθέλεηα..ηελ πεξέπησζε απηά ν Ϋιεγρνο ελεξγεέ σο εμάο: 

ΑλαδεηΪ θαη ζεσξεέ ακΫζσο ην βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ απηνθηλάησλ. 

• ΔμεηΪδεη εΪλ ηα  4 απηνθέλεηα εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ απηνθηλάησλ. 

• ΔιΫγρεη δεηγκαηνιεπηηθΪ απφ ηε ζηάιε κε ηηο εκεξνκελέεο εμφδνπ ησλ απηνθηλάησλ γηα λα 

δηαπηζησζεέ αλ εθδφζεθαλ απνδεέμεηο γηα άδε επηζθεπαζζΫληα απηνθέλεηα. 

• ΔιΫγρεη αλ εέλαη πιάξεο ε πεξηγξαθά ηνπ εέδνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ θαη ζπλαθάο 

κε ηελ θαηαβιεζεέζα ακνηβά. 

 Δθφζνλ απφ ηελ εμΫηαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δεδνκΫλσλ εγεέξνληαη βΪζηκεο ππφλνηεο γηα 

ππνηηκνιφγεζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. εκθαλέδνληαη ακνηβΫο απφ κηθξΫο βιΪβεο θαη 

επηζθεπΫο θιπ), ηφηε ζα πξΫπεη ν Ϋιεγρνο λα δηαζηαπξψζεη ηηο αλαγξαθφκελεο ακνηβΫο κε ζηνηρεέα 

πνπ ζα ιΪβεη απφ ηξέηεο πεγΫο (π.ρ. πειΪηεο, αζθαιηζηηθΫο εηαηξέεο θ.ιπ., πξνκεζεπηΫο πιηθψλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ θ.ι.π.  

(βιΫπε ζει.24 <Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>,Μηραάι,ΚνπηζνχθνοΥαιβαηζηψηεο, ΜαλνπζΪθεο, 

Σξππνζθνχθεο) 
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Παξάδεηγκα 2
ν 

  

 

 ε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν ζηελ Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο κε  αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο < Δκπφξην 

& ζΫξβηο ζθαθψλ αλαςπράο> δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθΪησ : 

   Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ε επηρεέξεζε ηεξεέ  

 κεραλνγξαθηθΪ  βηβιέα Β! θαηεγνξέαο 

 βηβιέν απνγξαθψλ Β! θαηεγνξέαο 

 βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ ζθαθψλ ζαιΪζζεο 

 βηβιέν πνζνηηθάο παξαιαβάο   . 

Δπέζεο ε  επηρεέξεζε εθδέδεη ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα ηνπ Κ.Β.: 

 α ) Α.Λ.Π κε ηε ρξάζε Φ. Σ. Μ    

 β ) Α.Π.Τ αζεψξεηεο ρεηξφγξαθεο βΪζεη ηεο ΠΟΛ 1083/02-06-03          

 γ ) Α.Π.Τ ζεηξΪο Α!  αζεψξεηεο ρεηξφγξαθεο βΪζεη ηεο ΠΟΛ 1083/02-06-03          

 δ ) Γ.Α    ρεηξφγξαθα.       

 ε ) Γ.Α- Σ.Π  ρεηξφγξαθα 

ζη) Γ.Α- Σ.Αγνξ. ρεηξφγξαθα   

 δ ) Σ.Π.Τ  ρεηξφγξαθα.        

 ε) Σ.Π αζεψξεην ρεηξφγξαθν        

 ΚαηΪ ηελ ζεψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ δηαπηζηψζεθε φηη : 

1.γηα ηηο επηζθεπΫο ζθαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε εμΫδηδε αζεψξεηεο Α.Π.Τ κε ηελ Ϋλδεημε 

¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1083/02-06-2003 θαη επΫδεημε ζηνλ Ϋιεγρν ην αληέζηνηρν 

βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ ζθαθψλ ζαιΪζζεο  

2.γηα ηηο ελνηθηΪζεηο ζθαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε εμΫδηδε αζεψξεηεο Α.Π.Τ ζεηξΪο Α!  

-κε ηελ Ϋλδεημε ¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1166/2002¨ γηα ηηο Α.Π.Τ κε αξέζκεζε 

1/10-07-02 Ϋσο 49/04-03-04 θαη  

-κε ηελ Ϋλδεημε ¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1083/02-06-2003 γηα ηηο Α.Π.Τ κε 

αξέζκεζε 51/15-09-04 Ϋσο 179/09-07-08, ρσξέο φκσο λα επηδεέμεη πξφζζεην βηβιέν ηνπ Ϊξζξνπ 10 

ηνπ Κ.Β.. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηά . 

- ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 παξ. 5 πεξ. ηγ΄ ν επηηεδεπκαηέαο πνπ δηαηεξεέ ζπλεξγεέν επηζθεπάο θαη 

ζπληάξεζεο ζθαθψλ ζαιΪζζεο ηεξεέ βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ ζην νπνέν θαηαρσξεέ γηα θΪζε 

ζθΪθνο ηε ρξνλνινγέα εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ.  

- ζχκθσλα κε πνι. 1083/2-6-03 παξ.1 πεξ. ζη΄ απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ζεψξεζεο 

θνξ/θψλ ζηνηρεέσλ αμέαο νη επηηεδεπκαηέεο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιέα ηνπ αξζξ. 10 παξ. 5 θαη 

κφλν γηα απηΪ ζηα νπνέα απεηθνλέδνληαη ζπλαιιαγΫο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ηεξνχκελα 

πξφζζεηα βηβιέα . 

- ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 19 παξ. 1Βδ΄ν επηηεδεπκαηέαο Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ζεσξεέ ζηε Γ.Ο.Τ. πξηλ 
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απφ θΪζε ρξεζηκνπνέεζε ηελ Α.Π.Τ. 

 Με βΪζε φια ηα παξαπΪλσ ε ειεγρφκελε νξζΪ ηεξνχζε βηβιέν εηζεξρνκΫλσλ ζθαθψλ 

ζαιΪζζεο θαη εμΫδηδε Α.Π.Τ κε ηελ Ϋλδεημε ¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1083/02-06-

2003 γηα ηηο επηζθεπΫο ζθαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε, φθεηιε φκσο λα εθδέδεη ζεσξεκΫλεο Α.Π.Τ 

γηα ηηο ελνηθηΪζεηο ζθαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε αθνχ δελ πξνβιΫπεηαη απφ ην αξζξ. 10 παξ. 5 ηνπ 

Κ.Β. πξφζζεην βηβιέν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηά.Ζ ειεγρφκελε παξαβαέλνληαο ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηΪμεηο εμΫδηδε  Α.Π.Τ ζεηξΪο Α! κε ηελ Ϋλδεημε ¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ 

Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1166/2002¨ θαη κε ηελ Ϋλδεημε ¨ΑΘΔΧΡΖΣΔ ΒΑΔΗ ΣΖ Α.Τ.Ο ΠΟΛ. 1083/02-06-

2003.  

  ηε ζπλΫρεηα θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν εΪλ θαηαρσξάζεθαλ ά φρη ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ – 

εμφδσλ γηα ηηο ρξάζεηο 2002 Ϋσο 2008 νη αλσηΫξσ αζεψξεηεο εθδνζεέζεο ρεηξφγξαθεο Α.Π.Τ 

ζεηξΪο Α!  δηαπηζηψζεθαλ  ηα παξαθΪησ: 

    Όιεο νη Α.Π.Τ ζεηξΪο Α! πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε Αζεψξεηεο βξΫζεθαλ 

θαηαρσξεκΫλεο ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ – εμφδσλ  

- εθηφο ησλ Α.Π.Τ 81-90 πνπ εθδφζεθαλ ζηε ρξάζε 2005 ζπλνιηθάο αμέαο 300,00€ νη νπνέεο δελ 

βξΫζεθαλ θαηαρσξεκΫλεο ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ – εμφδσλ  

- θαζψο θαη νη Α.Π.Τ 91-100 πνπ εθδφζεθαλ ζηε ρξάζε 2006 ζπλνιηθάο αμέαο 400,00€  νη νπνέεο 

δελ βξΫζεθαλ θαηαρσξεκΫλεο ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ – εμφδσλ 

 ε εξψηεζε ηνπ ειΫγρνπ γηαηέ εμΫδηδε αζεψξεηεο Α.Π.Τ γηα ηηο ελνηθηΪζεηο ζθαθψλ  ε 

ειεγρφκελε απΪληεζε φηη ην Ϋθαλε επεηδά εέρε πξφζζεην βηβιέν θαη φηη δελ γλψξηδε φηη φθεηιε γηα ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα λα ηεξεέ ζεσξεκΫλεο.Γάισζε επέζεο φηη ην γεγνλφο απηφ δελ 

δειψζεθε εγγξΪθσο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ απφ Ϊγλνηα. 

χκθσλα αθφκα κε ηηο δηαηΪμεηο  

-ηνπ Ϊξζξνπ 6 § 1 ηνπ ΚΒ  ν επηηεδεπκαηέαο εθηφο Ϊιισλ θαηαρσξεέ ζην βηβιέν εζφδσλ εμφδσλ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα απφ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ  

-ηνπ Ϊξζξνπ 17§ 1 ηνπ Π.Γ 186/92 πεξέ Κ.Β. ε ελεκΫξσζε ησλ βηβιέσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξέαο 

γέλεηαη κΫρξη ηε δΫθαηε πΫκπηε εκΫξα  ηνπ επφκελνπ κάλα απφ ηελ  Ϋθδνζε ά ιάςε ηνπ θαηΪ 

πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθνχ . 

-ζχκθσλα κε ην αξζξ.5 παξ.8β΄ ηνπ Ν. 2523/97 ζεσξεέηαη απηνηειάο παξΪβαζε κε ΒΤ 1 θαη Β 1 ε 

Ϋθδνζε θαζελφο αζεψξεηνπ ζηνηρεένπ φηαλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ πξνβιΫπεηαη ε Ϋθδνζε 

ζεσξεκΫλνπ . ΔηδηθΪ φηαλ ηα ζηνηρεέα απηΪ Ϋρνπλ εθδνζεέ εθ παξαδξνκάο αζεψξεηα θαη Ϋρνπλ 

θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα πξηλ απφ νπνηνλδάπνηε Ϋιεγρν ζεσξεέηαη γεληθά παξΪβαζε. 

-ζχκθσλα κε ην αξζξ.5 παξ.5β΄ηνπ Ν. 2523/97 δελ επηβΪιιεηαη πξφζηηκν φηαλ Ϋρνπλ εθδνζεέ 

αζεψξεηα θνξ/θΪ ζηνηρεέα αληέ ζεσξεκΫλσλ εθφζνλ ζηηο Ϊλσ πεξηπηψζεηο Ϋρνπλ  εθδνζεέ απφ 

παξαδξνκά θαη Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα εκπξφζεζκα θαη δειψζεθε εγγξΪθσο απφ ηνλ 
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ππφρξεν ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πξηλ απφ ηελ δηαπέζησζά ηεο απφ νπνηνλδάπνηε 

θνξνινγηθφ Ϋιεγρν .  

 Με βΪζε φια ηα πξναλαθεξφκελα ε Ϋθδνζε αζεψξεησλ ζηνηρεέσλ κπνξεέ λα ραξαθηεξηζζεέ  

σο γεληθά παξΪβαζε πνπ επηζχξεη Ϋλα πξφζηηκν εθφζνλ ζπληξΫρνπλ αζξνηζηηθΪ νη εμάο 

πξνυπνζΫζεηο :1)Ζ παξΪιεηςε απηά λα νθεέιεηαη ζε παξαδξνκά θαη 2)Πξηλ απφ νπνηνδάπνηε 

θνξ/θφ Ϋιεγρν ηα εθδνζΫληα αζεψξεηα ζηνηρεέα λα εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζηα ηεξνχκελα βηβιέα  

 Ο Ϋιεγρνο κεηΪ απφ φια ηα πξναλαθεξφκελα θαη δεδνκΫλνπ φηη ά ειεγρφκελε θαηαρψξεζε 

ηηο αζεψξεηεο  Α.Π.Τ ζεηξΪο Α! ζην βηβιέν εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ηεξνχζε εθηφο απφ ειΪρηζηεο 

θαη ζπγθεθξηκΫλα δΫθα ην 2005 θαη δΫθα ην 2006 ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε α)ΔμΫδσζε ζηηο 

ρξάζεηο 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 θαη 2008 αζεψξεηεο Α.Π. Τ. αληέ ζεσξεκΫλσλ απφ 

παξαδξνκά (Οπφηε θαηαινγέδεηαη ζε θΪζε ρξάζε κέα παξΪβαζε γηα Ϋθδνζε αζεσξάησλ Α.Π.Τ αληέ 

ζεσξεκΫλσλ θαηαρσξεκΫλσλ ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ-εμφδσλ πξηλ απφ θΪζε Ϋιεγρν, θαηΪ 

παξΪβαζε ησλ  Ϊξζξσλ 6, 2§1, 13§1,  17§1, 2 θαη Ϊξζξν 19 παξ. 1Βδ΄θαη Πνι. 1083/2-6-03 παξ.1 

πεξ. ζη΄ θαη 24§3 ηνπ Π.Γ 186/92 φπσο απηφ ηζρχεη θαη επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ησλ Ϊξζξσλ 5 §1,2 

πεξ.α ππνπ. αβ θαη πεξ. ε΄θαη παξ. 8β ηνπ Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα Ϊξζξα 9-25 θαη 38 ηνπ 

ηδένπ λφκν).β) ΔμΫδσζε δΫθα αζεψξεηεο Α.Π.Τ. απφ Ν. 81-90 ηε ρξάζε 2005 πνπ δελ 

θαηαρσξάζεθαλ ζην βηβιέν ( 10* 30= 300,00 € ) νπφηε θαηαινγέδνληαη δΫθα παξαβΪζεηο  γηα 

Ϋθδνζε αζεσξάησλ Α.Π.Τ αληέ ζεσξεκΫλσλ κε θαηαρσξεκΫλσλ ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ-

εμφδσλ  θαηΪ παξΪβαζε ησλ  Ϊξζξσλ 6, 2§1, 13§1, 17§1, 2 θαη αξζξ 19 §1Βδ΄θαη Πνι. 1083/2-6-03 

παξ.1 πεξ. ζη΄ θαη 24§3 ηνπ Π.Γ 186/92 φπσο απηφ ηζρχεη θαη επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ησλ Ϊξζξσλ    5 

§1,2πεξ.α ππνπ. αβ θαη πεξ. ζη΄ θαη παξ. 8β ηνπ Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα Ϊξζξα 9-25 θαη 

38 ηνπ ηδένπ λφκνπ θαη γ) ΔμΫδσζε  δΫθα αζεψξεηεο Α.Π. Τ. απφ Ν. 91-100 ηε ρξάζε 2006 πνπ δελ 

θαηαρσξάζεθαλ ζην βηβιέν ( 10*40= 400,00€ ) νπφηε θαηαινγέδνληαη  δΫθα παξαβΪζεηο  γηα Ϋθδνζε 

αζεσξάησλ Α.Π.Τ αληέ ζεσξεκΫλσλ κε θαηαρσξεκΫλσλ ζην ηεξνχκελν βηβιέν εζφδσλ-εμφδσλ  

θαηΪ παξΪβαζε ησλ  Ϊξζξσλ 6, 2§1, 13§1, 17§1, 2 θαη Ϊξζξν 19 §1Βδ΄θαη Πνι. 1083/2-6-03 παξ.1 

πεξ. ζη΄ θαη 24§3 ηνπ Π.Γ 186/92 φπσο απηφ ηζρχεη θαη επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ησλ Ϊξζξσλ 5 §1,2 

πεξ.α ππνπ. αβ θαη πεξ. ζη΄ θαη παξ. 8β ηνπ Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα Ϊξζξα 9-25 θαη 38 

ηνπ ηδένπ λφκν. 

 

3.4.1.9. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο  ζε  θέληξα δηαζθέδαζεο, επηρεηξήζεηο ςπραγσγίαο, κπαξ θιπ 

3.4.1.9.1.Γηαδηθαζία ειέγρνπ .Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο. Παξάδεηγκα  

 Πξψηε ελΫξγεηα ηνπ ειΫγρνπ εέλαη ε ζεψξεζε ησλ ηεξνχκελσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηεο 

επηρεέξεζεο αθνχ ειεγρζεέ πνπ γέλεηαη  ε ηάξεζε ησλ βηβιέσλ (εληφο ά εθηφο Ϋδξαο ζε 

θΪπνην ινγηζηά κε ηελ χπαξμε θΪπνηαο γλσζηνπνέεζεο  ) . 

 ΛακβΪλεηαη κηα ελδεηθηηθά απφδεημε απφ ηηο ΦΣΜ ηεο επηρεέξεζεο . 
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 ΔιΫγρεηαη αλ ηα βηβιέα εέλαη εκπξφζεζκα ελεκεξσκΫλα . 

 ΔιΫγρεηαη αλ  ππΪξρεη ππνρξΫσζε Ϋθδνζεο εηζηηεξέσλ  

 ΔιΫγρεηαη αλ  ππΪξρνπλ αλεπέζεκα βηβιέα θαη ζηνηρεέα  

 ΔιΫγρεηαη αλ  ππΪξρεη ππνρξΫσζε ζχληαμεο απνγξαθάο  

 Πσο εθδέδνληαη ηα ζηνηρεέα (ρεηξφγξαθα, κε ΔΑΦΓ, ΦΣΜ) θαη αλ Ϋρνπλ δεισζεέ ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. νη  ΔΑΦΓ θαη νη ΦΣΜ ηεο επηρεέξεζεο ά  αλ ηα ζηνηρεέα ηα ρεηξφγξαθα 

εέλαη ζεσξεκΫλα .  

 Γέλεηαη Ϋιεγρνο ησλ ζεξβηξηζκΫλσλ εηδψλ ζε ζρΫζε κε ηηο εθδνζεέζεο ΑΛΠ 

 Έιεγρνο αλ Ϋρεη εθδνζεέ <Ε> ηελ πξνεγνχκελε κΫξα.  

 Αλ Ϋρνπλ εθδνζεέ εηζηηάξηα  θαηαγξΪθνληαη ηα εηζηηάξηα πνπ εθδφζεθαλ κΫρξη ηελ ψξα ηνπ 

ειΫγρνπ 

 Αλ ηα εηζηηάξηα αλαγξΪθνπλ βΪζε ζπκθσλεηηθνχ πξΫπεη λα επηδεηρζεέ ζηνλ Ϋιεγρν ην νηθεέν 

ζπκθσλεηηθφ . 

 ΔιΫγρεηαη αλ ρξεζηκνπνηεέηαη δσληαλά κνπζηθά κε νξράζηξα ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ νξγΪλσλ θαη 

αλ ππΪξρεη θνηλσληθά εθδάισζε (γΪκνο, ρνξφο ζπιιφγνπ θιπ) 

 Αλ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα αγνξψλ γηα βαζηθΪ εέδε θαηαλΪισζεο ζε ζρΫζε κε ηα απνζΫκαηα  

 ε πεξέπησζε πξφζθαηεο αλαθαέληζεο αλ Ϋρνπλ ιεθζεέ ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα (δέλεηαη 

ηδηαέηεξε βαξχηεηα ζηελ χπαξμε εηθνληθψλ –σο πξνο ηελ αμέα θιπ ζηνηρεέσλ). 

 Αλ ππΪξρνπλ παξΪιιειεο εθκεηαιιεχζεηο πρ ινπινχδηα γθαξληαξφκπα , ρψξνο ζηΪζκεπζεο 

θαη αλ εθδέδνληαη ζηνηρεέα γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηΫο . 

 ΚαηαγξΪθνληαη νη ζπληειεζηΫο ηνπ πξνγξΪκκαηνο (ηξαγνπδηζηΫο ρνξνγξΪθνη θιπ) θαη ε 

ζρΫζε εξγαζέαο κε ηνλ θαζΫλα(εμαξηεκΫλε ε αλεμΪξηεηε). Γέλεηαη Ϋιεγρνο αλ ππΪξρνπλ 

ζπκθσλεηηθΪ  θαη αλ ν Ϋιεγρνο ζεσξάζεη ηα αλαγξαθφκελα πνζΪ κε εχινγα ζπιιΫγεη 

ζηνηρεέα γηα δηαζηαχξσζε. 

  ΔιΫγρνληαη νη αγνξΫο θαη νη δαπΪλεο  γηα πιαζηΪ ά εηθνληθΪ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα Ο Ϋιεγρνο 

παέξλεη ζηνηρεέα απφ ηηο ζπγθεληξσηηθΫο θαηαζηΪζεηο πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξάζε ηνπ κεηξψνπ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ζηνηρεέσλ απφ θνξνινγηθΪ 

ζηνηρεέα πξνκεζεπηψλ ζεκαληηθάο αμέαο πνπ ιακβΪλνληαη ζην ηΫινο δηαρεηξηζηηθψλ 

πεξηφδσλ απφ ζηνηρεέα πνπ θΫξνπλ ελδεέμεηο πιαζηφηεηαο (πρ δηΪηξεζε αθαλφληζηνπ 

ζράκαηνο, ρσξηθά αξκνδηφηεηα Γ.Ο.Τ. θιπ ) απφ ηελ χπαξμε πηζησηηθψλ ηηκνινγέσλ 

κεγΪιεο αμέαο θαζψο θαη εγγξαθΫο ζηα αλαιπηηθΪ θαζνιηθΪ ησλ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ.  

 ΔιΫγρνληαη νη αγνξΫο θαη νη δαπΪλεο, δεηγκαηνιεπηηθΪ ζε θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα γηα 

ζεκαληηθΫο δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ (πρ επηζθεπΫο, αγνξΪ παγέσλ θ.α ) θαη αλ 

ππΪξρνπλ ηα αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ απηψλ. 
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 Γέλεηαη Ϋιεγρνο ηνπ ηξφπνπ εμφθιεζεο ησλ ιεθζΫλησλ ζηνηρεέσλ αλ εμνθιάζεθα κε 

δέγξακκε επηηαγά ά θαηΪζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (Ϊξζξν 18 παξ 2  ηνπ ΠΓ 186/92 ηνπ 

ΚΒ ). 

 Γέλεηαη Ϋιεγρνο ηνπ ηξφπνπ δηαθέλεζεο ησλ εκπνξεπκΪησλ.Γηα κεηαθνξΫο κε ΦΓΥ  ά ΦΗΥ αλ 

αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο ηνπ απηνθηλάηνπ θαη αλ δελ θαηΫρεη ΦΗΥ ε επηρεέξεζε αλ ππΪξρνπλ 

παξαζηαηηθΪ πρ θνξησηηθΫο θ.α. 

 Γέλεηαη Ϋιεγρνο αλ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο.Αλ ηα αθαζΪξηζηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θνξνινγηθάο πεξηφδνπ απφ ηα βηβιέα κεηαθΫξζεθαλ ζηελ αληέζηνηρε δάισζε 

ΦΔ ζσζηΪ.  

 Γέλεηαη Ϋιεγρνο αλ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο ΦΠΑ, πεξηνδηθΫο θαη εθθαζαξηζηηθΫο θαη ζε 

πεξέπησζε πξαγκαηνπνέεζεο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ αλ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο 

INTRASTAT (εθφζνλ ππΪξρεη ππνρξΫσζε )θαη αλαθεθαιαησηηθψλ πηλΪθσλ . 

 ΔιΫγρεηαη αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο πσιάζεσλ ά Π.Τ κε κεησκΫλν ζπληειεζηά ΦΠΑ  

θαη αλ δηαπηζηψζεθε κεηαηφπηζε ΦΠΑ εθξνψλ απφ κεγαιχηεξν ζε κηθξφηεξν ζπληειεζηά . 

 Γέλεηαη Ϋιεγρνο αλ ππνβιάζεθαλ ζπγθεληξσηηθΫο θαηαζηΪζεηο πειαηψλ πξνκεζεπηψλ  . 

Παξάδεηγκα  
 

 α) Μνξθά επηρεέξεζεο:Πξφθεηηαη γηα επηρεέξεζε κε  κνξθά Ο.Δ .θαη β)Αληηθεέκελν 

εξγαζηψλ: ΚΫληξν δηαζθΫδαζεο . 

 ε πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν πνπ πξαγκαηνπνέεζε ην .Γ.Ο.Δ ζηελ  Ϋδξα  ηεο  επηρεέξεζεο  θαη  

αθνχ  γλσζηνπνέεζαλ   νη ππΪιιεινη ηεο παξαπΪλσ ππεξεζέαο ηελ  ηδηφηεηα  ηνπο  κε  ηελ  επέδεημε  

ησλ  ππεξεζηαθψλ  ηνπο  ηαπηνηάησλ θαη ηεο εληνιάο ειΫγρνπ ζηελ ππεχζπλε ηεο επηρεέξεζεο 

δάηεζαλ λα  ηνπο  επηδεηρζνχλ   ηα  ηεξνχκελα  βηβιέα  θαη  ζηνηρεέα  πξνθεηκΫλνπ  λα   πξνβνχλ ζηε  

ζεψξεζε  ηνπο  θαη  ζε  πεξαηηΫξσ  ειεγθηηθΫο  επαιεζεχζεηο 

       ΚαηΪ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε παξαπΪλσ επηρεέξεζε δξαζηεξηνπνηεέηαη  ζηελ 

εθκεηΪιιεπζε θΫληξνπ δηαζθΫδαζεο κε θαιιηηερληθφ πξφγξακκα θαη πνιπκειά νξράζηξα (ηξηψλ 

νξγΪλσλ θαη πΪλσ). 

       χκθσλα κε ην Ϊξζξν 13
α
 ηνπ ΠΓ 186/92 πεξέ εηδηθψλ ζηνηρεέσλ, ηνπ Ϊξζξνπ 38 πεξηπη. γ΄ 

ππνπεξηπη. γε΄  ηνπ Π.Γ. 186/1992 θαη ηελ ΠΟΛ 1087/25-6-03 νη επηηεδεπκαηέεο πνπ ηεξνχλ βηβιέα 

Β΄ ά Γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ νη νπνένη εθκεηαιιεχνληαη θαηαζηάκαηα ά Ϊιινπο ρψξνπο, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ δσληαλά κνπζηθά κε νξράζηξα ηξηψλ ηνπιΪρηζηνλ νξγΪλσλ εθδέδνπλ εηζηηάξην θαη’ 

Ϊηνκν.   

        ΚαηΪ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ εμΫδηδε σο φθεηιε εηζηηάξηα 

εηζφδνπ γηα ηνπο πειΪηεο ηεο. 
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        Σν γεγνλφο ηεο κε Ϋθδνζεο εηζηηεξέσλ δηαπέζησζαλ νη ειεγθηΫο ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρε ππΪιιεινο ηεο επηρ/ζεο ζηελ εέζνδν ηνπ θΫληξνπ δηαζθΫδαζεο επηθνξηηζκΫλνο λα εθδέδεη 

εηζηηάξηα, φζν θαη απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε  ζηα ζεξβηξηζκΫλα εέδε ζηα ηξαπΫδηα  ηνπ 

θαηαζηάκαηνο.  

       Σελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ κΫζα ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηάκαηνο βξηζθφηαλ θαη εέρε ζεξβηξηζηεέ ην 

ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηεο επηρ/ζεο.         

       Ο Ϋιεγρνο ξψηεζε ηελ ππεχζπλε ηνπ θαηαζηάκαηνο, ε νπνέα δάισζε πξνθνξηθΪ φηη άηαλ ε 

δηαρεηξέζηξηα ηεο ειεγρφκελεο θαη νκφξξπζκν κΫινο ηεο ΟΔ κε πνζνζηφ 95% γηα πνην ιφγν δελ 

εθδέδεη εηζηηάξηα εηζφδνπ φπσο φθεηιε θαη εθεέλε απΪληεζε φηη δελ εέρε πξνβεέ ζε ζεψξεζε 

εηζηηεξέσλ ιφγσ ηνπ φηη βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζέα αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ κε ην Ϋηεξν κΫινο ηεο ΟΔ. 

(πνζνζηφ ζπκκεηνράο 5%) θαζψο ν ηειεπηαένο δελ πξνζθφκηδε αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα Ϋηζη ψζηε 

λα εέλαη ζε ζΫζε ε εηαηξέα λα πξνβεέ ζε ζεψξεζε εηζηηεξέσλ. Παξ’ φια απηΪ, φπσο καο δάισζε 

εμΫδηδε θαλνληθΪ απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο ζηνπο πειΪηεο ηνπ θΫληξνπ δηαζθΫδαζεο γηα λα κελ 

ππΪξρεη θνξνδηαθπγά.Γάισζε επέζεο πξνθνξηθΪ φηη νη πεξηζζφηεξνη πειΪηεο ηνπ θΫληξνπ 

δηαζθΫδαζεο άηαλ νη πξνζθεθιεκΫλνη δεμέσζεο γΪκνπ πνπ ειΪκβαλε ρψξα ηελ ψξα εθεέλε.  

       Γηα ηελ απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο επΫδεημε ζηνλ Ϋιεγρν ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ 

εκπξφζεζκα εέρε θαηαηεζεέ ζηελ Γ.Ο.Τ. ζηηο 30-12-2010 κε αληηζπκβαιιφκελν ηνλ  <Α > κε 

θαιεζκΫλνπο 550 Ϊηνκα πεξέπνπ, θαη κε ηηκά πνηνχ θαηΪ Ϊηνκν ζηα 15,00 €.  

       ΔπΫδεημε επέζεο θαη ην Γ.Α.-Σ.Π. ην νπνέν εέρε εθδνζεέ γηα ηε ζπλαιιαγά πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην 

πξναλαθεξφκελν ζπκθσλεηηθφ.Ο Ϋιεγρνο παξαηεξεέ φηη ζην πξναλαθεξφκελν Γ.Α.-Σ.Π. 

πεξηγξΪθεηαη ε πψιεζε:«πνηΪ νπέζθη πνζφηεηα 550 κε θαζαξά αμέα 6.707,30 € πιΫνλ ΦΠΑ 

1.540,68 € θαη ζπλνιηθά αμέα 8.250,00 €» κε αληηζπκβαιιφκελν ηνλ < Α> κε θαιεζκΫλνπο 550 

Ϊηνκα πεξέπνπ, θαη κε ηηκά πνηνχ θαηΪ Ϊηνκν ζηα 15,00 €. 

      Ο Ϋιεγρνο παξαηάξεζε φηη ην πξσηφηππν ιεπθφ ηνπ Γ.Α.-Σ.Π. 27/01-01-2011 δελ εέρε παξαδνζεέ 

ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν αιιΪ άηαλ θαξθηηζσκΫλν κε ην ζπκθσλεηηθφ. Γηα ην παξαπΪλσ ζΫκα ε 

ειεγρφκελε δάισζε πξνθνξηθΪ φηη δελ εέρε παξαδνζεέ ζην ιάπηε δηφηη ε δεμέσζε άηαλ ζε εμΫιημε 

θαη κΪιηζηα νη λεφλπκθνη δελ εέραλ αθφκε θαηαθζΪζεη θαη φηη ζα ην παξΫδηδε ζην γακπξφ κε ην 

πΫξαο ηεο εθδάισζεο. 

      Ο Ϋιεγρνο αλαδάηεζε  κεηαμχ ησλ πειαηψλ ηνπο λεφλπκθνπο θαη δηαπέζησζε φηη πξΪγκαηη δελ 

εέραλ θαηαθζΪζεη κΫρξη ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ. 

       Αθφκε ε Τπεχζπλε  δάισζε πξνθνξηθΪ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαηαζηάκαηνο άηαλ πεξέπνπ 

500 Ϊηνκα, αιιΪ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ εθηφο απφ ηνπο θαζάκελνπο ππάξραλ θαη φξζηνη πειΪηεο.  
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       Δπέζεο ν Ϋιεγρνο δηαπέζησζε φηη πΫξα απφ ην πξναλαθεξζΫλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν εέρε εθδνζεέ 

θαη κεγΪινο αξηζκφο απνδεέμεσλ ιηαληθάο πψιεζεο, νη νπνέεο βξΫζεθαλ δέπια ζηηο ηακεηαθΫο 

κεραλΫο φκσο δελ εέραλ παξαδνζεέ ζηνπο πειΪηεο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη απνδεέμεηο εέραλ εθδνζεέ κε 

ψξα  Ϋθδνζεο πξν ηνπ ειΫγρνπ.Ο Ϋιεγρνο δάηεζε ηα  Υ ησλ ΦΣΜ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ζηε κέα 

εέραλ εθδνζεέ απνδεέμεηο κε ζπλνιηθά αμέα 5.945,00 € θαη ζηελ Ϊιιε απνδεέμεηο κε ζπλνιηθά αμέα 

3.189,00 €. (Λφγσ αδπλακέαο ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ΦΣΜ λα εθδψζνπλ Υ, εθδφζεθαλ εκεξάζηα δειηέα 

Ε απφ παξαδξνκά, ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο ειεγθηΫο ηα πνζΪ θαη παξαδφζεθαλ ζηελ ππεχζπλε ηεο 

ειεγρφκελεο πξνθεηκΫλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ζηα ηεξνχκελα βηβιέα, αθνχ επηζεκΪλζεθε φηη ζα 

Ϋπξεπε λα εθδνζνχλ θαη λΫα δειηέα Ε πνπ ζα πεξηιΪκβαλαλ ηηο ζπλαιιαγΫο απφ ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ 

θαη κΫρξη ην θιεέζηκν ηνπ θαηαζηάκαηνο.) 

       Απφ ηα πξναλαθεξφκελα δειηέα Ε δηαπηζηψζεθε φηη εέραλ εθδνζεέ 383 απνδεέμεηο απφ ηελ 

πξψηε ΦΣΜ θαη 115 απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο απφ ηε δεχηεξε. 

       Απφ ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο δηαπηζηψλεη φηη εθηφο απφ ηα 550 πνηΪ πνπ πψιεζε ε ειεγρφκελε 

κε ην Γ.Α.-Σ.Π.  ζεξβέξηζε θαη πψιεζε θαη 494 αθφκε πνηΪ σο ηελ ψξα ηνπ ειΫγρνπ, κε βΪζε ηηο 

εθδνζεέζεο απνδεέμεηο. 

       ΔπηπξνζζΫησο ν Ϋιεγρνο δάηεζε ην κπινθ  ησλ εηζηηεξέσλ πνπ εέρε ζεσξάζεη ε ειεγρφκελε θαη 

δηαπέζησζε φηη ηελ ηειεπηαέα θνξΪ πνπ ε ειεγρφκελε πξνΫβε ζε ζεψξεζε εηζηηεξέσλ άηαλ ζηηο 04-

05-2010 θαη ζεψξεζε 20 ζηειΫρε εηζηηεξέσλ κε αξέζκεζε απφ 13001-15000. (2000 εηζηηάξηα κε ηελ 

Ϋλδεημε «ΒΑΜ 3 ΔΤΡΧ»). 

        Αθφκε δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηειερψλ ησλ εηζηηεξέσλ φηη ην ηειεπηαέν εθδφζεθε 

ζηηο 24-11-2010 θαη απφ ηφηε σο ηελ εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ ε ειεγρφκελε ζπλΫρηζε λα ιεηηνπξγεέ σο 

θΫληξν δηαζθΫδαζεο κε δσληαλά κνπζηθά αιιΪ δελ εμΫδηδε εηζηηάξηα εηζφδνπ δεδνκΫλνπ φηη φζα εέρε 

ζεσξάζεη εέραλ εμαληιεζεέ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα. 

 χκθσλα κε ην Ϊξζξν 13
α
 ηνπ ΠΓ 186/92 ζην νπνέν εληΪζζνληαη φιεο νη απνθΪζεηο πνπ 

Ϋρνπλ εθδνζεέ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ϊξζξνπ 38 πεξ. γε΄ θαη θαζηεξψλνπλ εηδηθΪ ζηνηρεέα, φπσο ηα 

εηζηηάξηα εηζφδνπ ζηα θΫληξα δηαζθΫδαζεο. 

 χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1087/25-6-03 : «1.Δηζηηάξην θαη’ Ϊηνκν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

θαησηΫξσ, εθδέδνπλ νη επηηεδεπκαηέεο πνπ ηεξνχλ βηβιέα Β΄ ά Γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ, νη νπνένη 

εθκεηαιιεχνληαη θαηαζηάκαηα ά Ϊιινπο ρψξνπο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ δσληαλά κνπζηθά κε 

νξράζηξα ηξηψλ ηνπιΪρηζηνλ νξγΪλσλ… 

2. Γηα θΪζε εηζεξρφκελν ζην θαηΪζηεκα πειΪηε, θαηΪ ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ εθδέδεηαη ζεσξεκΫλν 

ηξέπηπρν εηζηηάξην εηζφδνπ, κε εληαέα, αχμνπζα θαη θαηΪ ρξνλνινγηθά ζεηξΪ αξέζκεζε…..» 
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7. ….θαηΪ ην ζεξβέξηζκα εθδέδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΒ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξΪθεηαη αμέα επέ ησλ εηζηηεξέσλ απηά ζπκςεθέδεηαη κε ηελ αμέα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη εκθαλέδεηαη απηά ζε επξψ σο «Ϋθπησζε» κε ηελ Ϋλδεημε «αμέα 

εηζηηεξένπ» ζηελ εθδηδφκελε απφ ηελ θνξνινγηθά ηακεηαθά κεραλά ά ηνλ Ζ/Τ απφδεημε….» 

Καη αθφκε: 

-Οη ζεηξΫο εηζηηεξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εέλαη πΫληε: ειΪρηζηε θαηαλΪισζε, βαζηθά 

κνλΪδα (ΒΑΜ), ηηκάο Ϋλεθελ, βΪζεη ζπκθσλεηηθνχ, εηδηθά ζπκθσλέα (γΪκνη, βαθηέζηα, ζχιινγνη, 

ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θιπ) 

-Σν εηζηηάξην εθδέδεηαη κε ηελ εέζνδν ηνπ πειΪηε. ΔΪλ δελ ππΪξρεη ειεγρφκελε εέζνδνο εθδέδεηαη 

πξηλ απφ ην πξψην ζεξβέξηζκα. 

-Γηεπθξηλέδεηαη φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δεμηψζεσλ γΪκσλ θιπ, εθδέδνληαη εηζηηάξηα θαη’ Ϊηνκν 

(ρσξέο αμέα, κε ηελ Ϋλδεημε εηδηθά ζπκθσλέα ά βΪζε ζπκθσλεηηθνχ), αλεμΪξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη 

«πειΪηεο» εέλαη ν ζχιινγνο ά ην ζσκαηεέν ά ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν (πρ γακπξφο). 

       Με βΪζε φια ηα παξαπΪλσ ε  ειεγρφκελε φθεηιε θαη’ αξράλ λα εθδψζεη 550 εηζηηάξηα κε 

ηελ Ϋλδεημε «βΪζεη ζπκθσλεηηθνχ» ά «εηδηθάο ζπκθσλέαο», θαη αθφκε λα εθδψζεη κέα (1) απφδεημε 

ιηαληθάο πψιεζεο γηα ηε ζπλνιηθά αμέα ηεο θαηαλΪισζεο ησλ πξνζθεθιεκΫλσλ ζηε δεμέσζε ηνπ 

γΪκνπ, άηνη 8.250,00 €.  

       Αληέ απηνχ φκσο ε ειεγρφκελε δελ εμΫδσζε 550 εηζηηάξηα εηζφδνπ κε ηελ Ϋλδεημε «βΪζεη 

ζπκθσλεηηθνχ» ά «εηδηθά ζπκθσλέα» θαη εμΫδσζε (πξν ην ειΫγρνπ) ην Γ.Α.-Σ.Π. ζηηο  01-01-2011 

κε ζπλνιηθά αμέα 8.250,00 €.  

χκθσλα κε ηελ πεξέπη. δ΄ ηεο παξ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/97: 

δ) Αλψηαην φξην (νξνθά) εέλαη ην πνζφ, ην νπνέν δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν 

θαη εθαξκφδεηαη ζηηο απηνηειεέο παξαβΪζεηο, κε εμαέξεζε απηΫο γηα ηηο νπνέεο ηζρχεη ε βΪζε 

ππνινγηζκνχ Νν2. 

     ε φηη αθνξΪ ηΫινο ηελ πξνθνξηθά δάισζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ θαηαζηάκαηνο φηη δελ ππάξρε 

πξφζεζε θνξνδηαθπγάο, κε ηε κε Ϋθδνζε εηζηηεξέσλ, ν Ϋιεγρνο παξαηεξεέ φηη ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 223 εγθ. 40/1977 θαη παξ. 32.0 Δγθ. 3 ΚΒ :  

<<ην πξφζηηκν εέλαη θχξσζε δηνηθεηηθά θαη γηα ηελ επηβνιά ηνπ δελ απαηηεέηαη δφινο (πξφζεζε) 

αιιΪ αξθεέ ε δηαπέζησζε ηεο παξΪβαζεο>>. Σν πξφζηηκν δελ Ϋρεη ηακηεπηηθφ ραξαθηάξα, αιιΪ 

απνβιΫπεη ζην λα ππνρξεψζεη ηνλ επηηεδεπκαηέα ζηε ζσζηά εθαξκνγά ηνπ ΚΒ. 

 Γηα λα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο ηνπ ΚΒ (πξφζηηκα) αξθεέ ε κε ηάξεζε ησλ δηαηΪμεψλ ηνπ 

θαη δελ απαηηεέηαη λα ζεκειησζεέ ε ζπλδξνκά Ϊιισλ πξνυπνζΫζεσλ φπσο πξφζεζε ά δφινο ά δεκηΪ 

ηνπ Γεκνζένπ – ρεη. ηΔ 1562/79. 
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 Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ 5 δ ηνπ λ.2523/97 (Ϊξζξν 10 παξ 2 λ. 2753/99) 

αλαηξΫπεηαη ε ηππηθφηεηα ησλ δηαηΪμεσλ εθφζνλ νη παξαβΪζεηο νθεέινληαη ζε παξαδξνκά ά 

ζπγλσζηά πιΪλε. 

     ηε ζπγθεθξηκΫλε φκσο πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ηζρχεη ε παξαδξνκά ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ κε ην ζπγθεθξηκΫλν θαζεζηψο Ϋθδνζεο εηζηηεξέσλ απφ 29-01-2007 φπνπ 

πξνΫβε ζε ππνβνιά δάισζεο κεηαβνιάο γηα Ϋλαξμε επηηεδεχκαηνο θαη κΪιηζηα δειψζεθε 

πξνθνξηθΪ απφ ηελ δηαρεηξέζηξηα ηεο ειεγρφκελεο φηη γλψξηδε φηη φθεηιε λα πξνβεέ ζε ζεψξεζε 

εηζηηεξέσλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αιιΪ απηφ δελ ην Ϋπξαμε γηα ην ιφγν πνπ αλαθΫξζεθε παξαπΪλσ. 

(κε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο απφ ην νκφξξπζκν κΫινο ηεο Ο.Δ. θαη ζπλΫηαηξν ηεο) 

  ΠΫξα απφ φζα πην πΪλσ πεξηγξΪθεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζε ηξεέο (3) πειΪηεο , πνπ ηελ ψξα 

ηνπ ειΫγρνπ βξηζθφηαλ ζην κπαξ ηνπ θΫληξνπ δηαζθΫδαζεο, δελ εέραλ εθδνζεέ ΑΛΠ θαη εηζηηάξηα 

εηζφδνπ. Ζ παξαπΪλσ δηαπέζησζε Ϋγηλε απφ ηνπο ειεγθηΫο παξαηεξψληαο ηηο ζπλαιιαγΫο ζην κπαξ, 

δειαδά παξαγγειέα-ζεξβέξηζκα-πιεξσκά-κε Ϋθδνζε απφδεημεο, πξηλ θιεζεέ απφ ην ζπλεξγεέν 

ειΫγρνπ ε ππεχζπλε ηεο ειεγρφκελεο θαη γλσζηνπνηεζεέ ζε απηάλ ε ηαπηφηεηα ησλ ειεγθηψλ.      

   Γηα ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο πειΪηεο ηνπ κπαξ φπσο πξναλαθΫξζεθε ε ειεγρφκελε φθεηιε λα 

εθδψζεη εηζηηάξην εηζφδνπ κε ηελ Ϋλδεημε «ειΪρηζηε θαηαλΪισζε» ά «βαζηθά κνλΪδα (ΒΑΜ)» θαη 

ζηε ζπλΫρεηα απφδεημε ιηαληθάο πψιεζεο.        

    Αληέ απηνχ ε ειεγρφκελε ζηελ παξαπΪλσ πεξέπησζε δελ πξαγκαηνπνέεζε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηα Ϊξζξα 13
α
 πεξέ εηδηθψλ ζηνηρεέσλ θαη 13 πεξέ απνδεέμεσλ ιηαληθάο 

πψιεζεο ηνπ ΠΓ 186/92, δειαδά δελ εθδφζεθαλ νχηε εηζηηάξηα νχηε θαη Α.Λ.Π. 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2523/97: Γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 8, εθφζoλ 

θαηαινγέδνληαη απηνηειεέο παξαβΪζεηο γηα ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο, δελ θαηαινγέδνληαη, γηα 

ηελ έδηα αηηέα, φκνηεο παξαβΪζεηο γηα ηα αληέζηνηρα δειηέα απνζηνιάο, αλεμΪξηεηα απφ ην αλ ηα 

ζηνηρεέα απηΪ εθδέδνληαη απφ δηαθνξεηηθΪ πξφζσπα. 

 Οη δηαηΪμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ηζρχνπλ αλαιφγσο ζε θΪζε πεξέπησζε Ϋθδνζεο 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ έδηα ζπλαιιαγά ά πξΪμε, θαζψο θαη γηα ηηο  

παξαβΪζεηο ηεο πεξέπησζεο ε΄ ηεο παξαγξΪθνπ 8. 

         Δπεηδά  ε κε Ϋθδνζε  εηζηηεξέσλ θαη ε κε Ϋθδνζε ΑΛΠ ζπληζηνχλ παξαβΪζεηο  ησλ  δηαηΪμεσλ  

ηνπ  Π.Γ. 186/92  θαηαινγέζηεθαλ νη εμάο παξαβΪζεηο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992) 

ζηε ρξάζε 2011: 

Α)Με Ϋθδνζε  ΠΔΝΣΑΚΟΗΧΝ ΠΔΝΖΝΣΑ (550) ζεσξεκΫλσλ εηζηηεξέσλ εηζφδνπ ζε ηζΪξηζκνπο  

πειΪηεο ηελ 02/01/2011 κε ηελ Ϋλδεημε «βΪζεη ζπκθσλεηηθνχ» ά «εηδηθάο ζπκθσλέαο» θαηΪ 

παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ  δηαηΪμεσλ ηεο ΠΟΛ 1087/25/06/2003, ηεο  ΠΟΛ 1097/2003 θαη ησλ 
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Ϊξζξσλ  2 παξ.1 θαη Ϊξζξ. 13
α
 θαη 38 πεξηπη. γ΄ ππνπεξηπη. γε΄  ηνπ Π.Γ. 186/1992 (KB) φπσο 

ηζρχεη. Ζ αλσηΫξσ παξΪβαζε επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ  Ϊξζξνπ 

5 παξ 2 πεξ α.β. ζη΄ θαη δ΄(νξνθά)  ηεο παξ 8 πεξ α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ 9 θαη 11 ηνπ ηδένπ 

Ϊξζξνπ θαη ησλ Ϊξζξσλ 9,13,19,21,25 θαη 38 ηνπ Ν 2523/1997 φπσο ηζρχνπλ. 

Β) Με  Ϋθδνζε ηξηψλ (3) ΑΛΠ απφ ΦTΜ  αμέαο  15,00 € Ϋθαζηε, θαηΪ παξΪβαζε ησλ 

ζπλδπαζκΫλσλ δηαηΪμεσλ ησλ  Ϊξζξσλ 2§1, 13§1, 3 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) θαη ησλ Ϊξζξσλ  

1§1 & 10§1,3 ηνπ  Ν.1809/1988  φπσο  ηζρχεη  ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ ΑΤΟ κε 

αξηζκ.1060347/648/ΠΟΛ 1183/17-8-90, θαη κε Ϋθδνζε ηξηψλ (3) εηζηηεξέσλ κε ηελ Ϋλδεημε 

«ειΪρηζηε θαηαλΪισζε» ά «βαζηθά κνλΪδα (ΒΑΜ)» γηα ηηο παξαπΪλσ ηξεηο ζπλαιιαγΫο, θαηΪ 

παξΪβαζε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ  δηαηΪμεσλ ηεο ΠΟΛ 1087/25/06/2003, ηεο  ΠΟΛ 1097/2003 θαη ησλ 

Ϊξζξσλ  2 παξ.1 θαη Ϊξζξ. 13
α
 θαη 38 πεξηπη. γ΄ ππνπεξηπη. γε΄  ηνπ Π.Γ. 186/1992 (KB) φπσο 

ηζρχεη Οη αλσηΫξσ παξαβΪζεηο επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ  

Ϊξζξνπ 5 παξ 2 πεξ α.β. ζη΄ θαη ηεο παξ 8 πεξ α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 11 ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ θαη 

ησλ Ϊξζξσλ 9,13,19,21,25 θαη 38 ηνπ Ν 2523/1997 φπσο ηζρχνπλ. 

 

3.4.2. Πξνζσξηλόο Φνξνινγηθόο Έιεγρνο (πνι 1102/2003) 
 

3.4.2.1. Έλλνηα -ζθνπόο ηνπ πξνζσξηλνύ ειέγρνπ 
 

 Ο πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζεέ ε εθπιάξσζε νξηζκΫλσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξνινγνπκΫλσλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη θαηαινγηζζνχλ νη 

δηαθνξΫο θφξσλ πνπ δελ θαηαβιάζεθαλ κε ηε ζρεηηθά δάισζε απφ ηνπο ππφρξενπο. 

 Πξφθεηηαη γηα κνξθά ειΫγρνπ πνπ εκπεξηΫρεη θαη φια ηα ζηνηρεέα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ. 

Με ηνλ Ϋιεγρν απηφ παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδνζεέ πξνζσξηλφ θχιιν ειΫγρνπ, ρσξέο λα 

αλακΫλεηαη λα δηελεξγεζεέ ηαθηηθφο Ϋιεγρνο, γηα λα θαηαινγηζηνχλ νη θφξνη, κε ηνπο ηπρφλ 

αλαινγνχληεο ζε απηνχο πξφζζεηνπο θφξνπο, πνπ νθεέιεη λα απνδψζεη ε επηρεέξεζε ζην δεκφζην. 

 θνπφο  ηνπ πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ εέλαη ε Ϊκεζε εέζπξαμε απφ ην δεκφζην θφξσλ πνπ δελ 

Ϋρνπλ απνδνζεέ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ, ηειψλ ά 

εηζθνξψλ πνπ δελ Ϋρνπλ παξαθξαηεζεέ ά Ϋρνπλ παξαθξαηεζεέ ά επηξξηθζεέ απφ ηηο επηρεηξάζεηο θαηΪ 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηξέηνπο ζηα πιαέζηα ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο θαη 

ιεηηνπξγέαο ηνπο, ρσξέο λα Ϋρνπλ απνδνζεέ ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. 

 ΔηδηθΪ, ε κε παξαθξΪηεζε ά ε παξαθξΪηεζε θαη κε απφδνζε ησλ θφξσλ, εθηφο ηνπ φηη 

απνζηεξεέ απφ ην δεκφζην ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ επηδηψμεψλ ηνπ κΫζσ 

ησλ εηάζησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, θαιθηδεχεη ηελ θαιιηΫξγεηα αληαγσληζηηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο, ηφζν ζε επέπεδν νκνεηδψλ επηρεηξάζεσλ φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο 
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νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο γεληθφηεξα, κε ζπλΫπεηεο δπζκελεέο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο εζληθάο 

νηθνλνκέαο. 

 Με ηνλ πξνζσξηλφ Ϋιεγρν κπνξνχλ λα ειΫγρνληαη κέα ά πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθΫο πεξένδνη 

ά ρξάζεηο, θαζψο θαη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα θνξνινγηθΪ αληηθεέκελα (π.ρ. Φ.Π.Α., παξαθξαηνχκελνη 

θφξνη, θνξνινγέα εηζνδάκαηνοθ.ιπ). 

(Πηεξάο,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο, Σξππνζθνχθεο-Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ) 

        

3.4.2.2. Γηαηάδεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζσξηλνύ ειέγρνπ είλαη: 

 

 Άξζξν 50 Ν. 2859/2000 θαη Άξζξν. 67 Ν. 2238/1994 

Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 67 παξ. 1, 2, 3, 5 ηνπ Ν. 2238/94 νξέδεηαη φηη επηρεηξάζεηο θαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο, ησλ νπνέσλ ην θαζαξφ εηζφδεκα ππνινγέδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ησλ Ϊξζξσλ 31 θαη 49 Ν. 2238/1994 αληέζηνηρα θαη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε νξηζηηθφ Ϋιεγρν θαηΪ ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 66, κπνξεέ λα ππαρζνχλ ζε πξνζσξηλφ Ϋιεγρν γηα ην κεξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

εηζνδάκαηνο ηνπο. 

 

3.4.2.3 Πόηε είλαη δπλαηόο, πνηνπο αθνξά θαη πνπ δηελεξγείηαη ν πξνζσξηλόο έιεγρνο  

 

 Πξνζσξηλφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο  κπνξεέ λα δηελεξγεέηαη θαη λα εθδέδεηαη βΪζεη απηνχ 

πξνζσξηλφ θχιιν ειΫγρνπ ά πξΪμε, εέηε επέ κε ππνβνιάο δάισζεο εέηε επέ αλαθξηβνχο ππνβνιάο 

απηάο, ζε θΪζε πεξέπησζε φκσο νη θαηαινγηδφκελεο ζην πιαέζην ηνπ πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ δηαθνξΫο 

θφξσλ πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθΪ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιέα ά απφ ηα εθδνζΫληα ά 

ιεθζΫληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα θαη ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ εγγξαθψλ ηνπ έδηνπ ηνπ ππφρξενπ θαη 

φρη απφ ζηνηρεέα ηξέησλ . 

 ε πεξηπηψζεηο κε Ϋθδνζεο ά αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά ζε πεξηπηψζεηο 

ιάςεο πιαζηψλ ά εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ δηελεξγεέηαη ππνρξεσηηθΪ  ηαθηηθφο 

θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο. 

 ΔμαηξεηηθΪ κπνξεέ λα δηελεξγεέηαη πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο ζε πεξηπηψζεηο ιάςεο εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ φηαλ ε εηθνληθφηεηα δελ απνξξΫεη απφ Ϋιεγρν νπζέαο ηεο ιάπηξηαο 

επηρεέξεζεο ά ηξέησλ επηρεηξάζεσλ αιιΪ εέλαη θαηαθαλάο θαη απηαπφδεηθηε , Ϋζησ θαη αλ απηφ 

πξνθχπηεη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ πιεξνθνξέεο ηνπ ειΫγρνπ ά απφ πφξηζκα ειΫγρνπ ζηηο ηξέηεο 

επηρεηξάζεηο (πρ ιάςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ απφ απνζαλφληα ζρεηηθά απφθαζε ΣΔ 

1538/2001). 

 Δπέ Ϋθδνζεο πιαζηψλ ά εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ εέλαη επέζεο ζθφπηκν γηα 

κεγαιχηεξε πιεξφηεηα θαη λνκηθά επΪξθεηα ηνπ ειΫγρνπ, λα δηελεξγεέηαη θαη΄ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ηαθηηθφο Ϋιεγρνο θαη κφλν ζηηο εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο πνπ ε εηθνληθφηεηα ά ε 

πιαζηφηεηα εέλαη θαηαθαλάο θαη απηαπφδεηθηε ά αθνξΪ ηελ ηξΫρνπζα ρξάζε πνπ δελ Ϋρεη θαηαζηεέ 
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αθφκε ειεγθηΫα κε ηαθηηθφ Ϋιεγρν κπνξεέ λα δηελεξγεέηαη πξνζσξηλφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο ζηε 

θνξνινγέα ΦΠΑ 

 Ο πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο ζπλάζσο αθνξΪ επηρεηξάζεηο θαη ππφρξενπο γεληθΪ: 

 Πνπ δελ ππνβΪινπλ θνξνινγηθΫο δειψζεηο γηα φια  ά κεξηθΪ θνξνινγηθΪ αληηθεέκελα.  

 Με αξλεηηθΫο πηζησηηθΫο θνξνινγηθΫο δειψζεηο πνπ εέηε εέλαη ζπλερεέο εέηε δελ 

δηθαηνινγνχληαη θπξέσο ιφγσ ηνπ αληηθεηκΫλνπ εξγαζηψλ πνπ ππνβΪινπλ ζπρλΪ 

εθπξφζεζκεο ά ηξνπνπνηεηηθΫο δειψζεηο. 

 Πνπ ππΪξρνπλ πιεξνθνξέεο φηη θνξνδηαθεχγνπλ ά εθαξκφδνπλ εζθαικΫλα ζπγθεθξηκΫλεο 

θνξνινγηθΫο δηαηΪμεηο.  

 Πνπ αζθνχλ ά θΫξνληαη φηη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πςειάο επηθηλδπλφηεηαο φπσο –

δηαθεκηζηηθΫο επηρεηξάζεηο – επηρεηξάζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ – επηρεηξάζεηο ρσκαηνπξγηθψλ 

Ϋξγσλ – επηρεηξάζεηο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

 Ο πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη  ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπ επηηεδεπκαηέα 

γεληθΪ ά ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθά ππεξεζέα θαηΪ πεξέπησζε ά θαη ζε Ϊιιν ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεέ απφ ηνλ ειεγρφκελν εθφζνλ ν Ϋιεγρνο εέλαη αλΫθηθην λα δηελεξγεζεέ ζηελ 

εγθαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο ά ζηελ ειεγθηηθά ππεξεζέα. ε θΪζε πεξέπησζε Ϋρνπλ εθαξκνγά 

θαη επέ πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ ΚΒ (Ϋιεγρνο βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ 

Γ΄ θαηεγνξέαο πΪληα ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο, εθηφο αλ ν Ϋιεγρνο εέλαη εμαηξεηηθΪ 

δπζρεξάο, δηαδηθαζέα παξαιαβάο επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ θιπ). 

 

3.4.2.4. Πνηνο είλαη αξκόδηνο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζσξηλνύ ειέγρνπ 

 

  Αξκνδηφηεηα πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ Ϋρνπλ θαη΄ αξράλ νη Γ.Ο.Τ. ζε νπνηαδάπνηε ππφζεζε ηεο 

θαηΪ ηφπν αξκνδηφηεηαο ηνπο, θαζψο επέζεο παξΪιιεια θαη αλεμΪξηεηα θαη ηα ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα 

(ΠΔΚ, ΓΔΚ αθφκε θαη ην .Γ.Ο.Δ ) ζε νπνηαδάπνηε ππφζεζε πνπ απηΪ Ϋρνπλ θαζ΄  χιελ  θαη θαηΪ 

ηφπν αξκνδηφηεηα ηαθηηθνχ ειΫγρνπ . 

 ΔμαηξεηηθΪ νη Γ.Ο.Τ. Β ΄ηΪμεο δελ Ϋρνπλ αξκνδηφηεηα πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ νχηε ηαθηηθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο επηρεηξάζεσλ κε βηβιέα Γ΄ θαηεγνξΪο ΚΒ γηα ηα Ϋηε πνπ ηεξνχληαη βηβιέα ηεο 

θαηεγνξέαο απηάο θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα Ϋηε αλεμαξηάησο θαηεγνξέαο βηβιέσλ.ηηο 

πεξηπηψζεηο απηΫο αξκφδηεο γηα ηνλ Ϋιεγρν εέλαη ζπγθεθξηκΫλεο θαηΪ πεξέπησζε Γ.Ο.Τ. Α΄ ηΪμεο 

πνπ Ϋρνπλ νξηζζεέ  κε ζρεηηθΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο θαη φιε ε ππφινηπε εθηφο απφ ηε δηελΫξγεηα 

ηνπ ειΫγρνπ δηαδηθαζέα επηβνιάο ηνπ θφξνπ γέλεηαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. Β΄ ηΪμεο.ΔηδηθΪ νη Γ.Ο.Τ. Β΄ 

ηΪμεο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ πξνζσξηλφ Ϋιεγρν, παξΪιιεια θαη αλεμΪξηεηα απφ ηηο αληέζηνηρεο 

Γ.Ο.Τ. Α΄ ηΪμεο πνπ θαηΪ ηα αλσηΫξσ Ϋρνπλ νξηζηεέ. 
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 Δπέζεο δελ εέλαη επηηξεπηφ φηαλ Ϋρεη δηαηαρζεέ θαη βξέζθεηαη ζε εμΫιημε ηαθηηθφο (νξηζηηθφο) 

Ϋιεγρνο λα ελεξγεέηαη ηαπηφρξνλα  απφ Ϊιιε αξρά πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο γηα ηηο έδηεο θνξνινγηθΫο ά 

δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο ηεο έδηαο ππφζεζεο. 

 

3.4.2.5.Γηαδηθαζία ειέγρνπ 

  

 Αθνχ επηιεγεέ ε ππφζεζε γηα Ϋιεγρν εθδέδεηαη απφ ηνλ πξντζηΪκελν ηεο ειεγθηηθάο 

ππεξεζέαο εληνιά ειΫγρνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ θαη΄  εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 4 

λ 3610/07 ε επέδνζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ  θνξνινγνχκελν επέ απνδεέμεη, πξνθεηκΫλνπ θαη εθφζνλ 

ην επηζπκεέ λα ππνβΪιεη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα 10 εκεξψλ αξρηθΫο ά ζπκπιεξσκαηηθΫο 

δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ΦΠΑ θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ κε κεέσζε ζην 

1/2 ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πξνβιΫπνληαη επέ εθπξνζΫζκσλ δειψζεσλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ 

παξαγξΪθσλ 1 θαη 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997. 

 ΜεηΪ ηελ εθπλνά ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκέαο, ε παξαπΪλσ 

δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ παχεη λα πθέζηαηαη θαη αθνινπζεέ Ϋιεγρνο ηεο ππφζεζεο ζχκθσλα 

κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο 

 Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πξνεγεέηαη ε ζεψξεζε ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο. Ζ ζεψξεζε γέλεηαη θΪησ απφ ηελ ηειεπηαέα εγγξαθά ζηα 

ηεξνχκελα ππνρξεσηηθψο θαη πξναηξεηηθνχο βηβιέα θαη ζην ακΫζσο επφκελν κεηΪ ην ηειεπηαέν 

εθδνζΫλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν.  

 

3.4.2.6.Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο πξνζσξηλνύ ειέγρνπ 

 

3.4.2.6.1.Πξνζσξηλόο έιεγρνο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

 

 χκθσλα κε ην Ϊξζξν 67 ηνπ λ.2238/94, νη επηρεηξάζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο ησλ 

νπνέσλ ην θαζαξφ εηζφδεκα πξνζδηνξέδεηαη ινγηζηηθΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 31 θαη 

49 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε 

πξνζσξηλφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν γηα Ϋλα ά πεξηζζφηεξα θνξνινγηθΪ αληηθεέκελα. ΠεξαηηΫξσ, ν 

πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο κπνξεέ λα δηελεξγεέηαη ζηηο δειψζεηο θαη ηεξνχκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηνπ 

ππφρξενπ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζεέ εΪλ: 

-Οη εθπηψζεηο απφ ην εηζφδεκα ππνινγέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

-Σν εηζφδεκα πνπ δειψζεθε απφ ηνλ ππφρξεν αληαπνθξέλεηαη πξνο ηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα ησλ 

βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπ θαζψο θαη ζην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηνπ. 

-Με αλαθιεηηθά δάισζε κεηψζεθαλ λφκηκα νη θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

 Καηφπηλ απηψλ θαη ζε φηη αθνξΪ ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο, πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο 

δηελεξγεέηαη γηα ηε δηαπέζησζε χπαξμεο ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο πνπ ην 

θαζαξφ εηζφδεκα ησλ ππφρξεσλ πξνζδηνξέδεηαη κε ινγηζηηθφ ηξφπν. 
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ Ϊιισλ, γέλεηαη Ϋιεγρνο: 

-ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηα βηβιέα, 

-ησλ θΪζε εέδνπο δαπαλψλ, 

-ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα αλχπαξθησλ δαπαλψλ ά επηπιΫνλ πνζψλ δαπαλψλ ζε ζρΫζε κε ηα 

θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ ιεθζεέ, 

-ηπρφλ αζξνηζηηθψλ ιαζψλ ησλ βηβιέσλ ζηα Ϋζνδα ά ηα Ϋμνδα, 

-ηπρφλ κε θαηαρψξεζεο ά αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο εθδνζΫλησλ ά ιεθζΫλησλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρεέσλ γεληθΪ ζηα βηβιέα ηνπ ππφρξενπ, 

 -ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα κε επαγγεικαηηθψλ δαπαλψλ, κε ηελ Ϋλλνηα φηη εμεηΪδεηαη κε 

ηδηαέηεξε πξνζνρά εΪλ ε δαπΪλε πξαγκαηνπνηάζεθε γηα ηηο αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπ 

επαγγΫικαηνο θαη φρη γηα Ϊιινπο ιφγνπο, (π.ρ. δαπΪλε θαηαζθεπάο νηθέαο απφ ειεχζεξν 

επαγγεικαηέα θ.η.ι.). 

-ηεο αθξηβνχο κεηαθνξΪο ησλ δεδνκΫλσλ ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ζηηο θνξνινγηθΫο δειψζεηο θαη 

ηα ζπκπιεξσκαηηθΪ ηνπο Ϋληππα (ΈληππνΔ3), 

-ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκΫλσλ ηεο δάισζεο θαη ησλ εθπεζηΫσλ θφξσλ (πξνθαηαβιεζΫλησλ, θΪζε 

εέδνπο παξαθξαηεζΫλησλ θφξσλ θ.ιπ.), 

-ηνπ νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, 

-ηεο ζπλδξνκάο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζΫζεσλ θαη νξζάο εθαξκνγάο γεληθΪ ησλ δηαηΪμεσλ γηα 

ην ζρεκαηηζκφ εηδηθψλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ θαη αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ, 

-ηεο νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ πεξέ ηεθκεξέσλ δηαβέσζεο θαη απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεέσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Δθφζνλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ Ϋιεγρν δηαπηζησζεέ φηη ηα εθδνζΫληα ά ιεθζΫληα θνξνινγηθΪ 

ζηνηρεέα δελ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ά Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ αλαθξηβψο ζηα ηεξνχκελα απφ ηνλ ππφρξεν 

βηβιέα, ηφηε ε ππφζεζε ζα πξΫπεη λα ειεγρζεέ ππνρξεσηηθΪ κε ηαθηηθφ Ϋιεγρν. Σν έδην ηζρχεη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθεέλεο φπνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ δηαπηζηψλεηαη ε απφθξπςε 

θνξνινγεηΫαο χιεο απφ νπνηαδάπνηε Ϊιια ζηνηρεέα (π.ρ. απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο απφ 

ινγαξηαζκνχο Σξαπεδψλ, ρξεζηκνπνέεζε παξΪλνκσλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θιπ). 

(Πηεξάο ,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο<Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>) 

 

3.4.2.6.2.Πξνζσξηλόο έιεγρνο ζην Φ.Π.Α 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 50 ηνπ λ.2859/2000, κπνξεέ λα δηελεξγεζεέ 

πξνζσξηλφο Ϋιεγρνο γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθΫο πεξηφδνπο ά θαη γηα φιε ηε δηαρεηξηζηηθά 

πεξένδν, εΪλ απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηνπ ππφρξενπ δηαπηζησζεέ φηη απηφο παξΫιεηςε λα δειψζεη 

ά δάισζε αλαθξηβψο ηε θνξνινγεηΫα αμέα πνπ πξνθχπηεη απ' απηΪ. 
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 Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο θνξνινγηθάο ππνρξΫσζεο εθδέδεηαη πξνζσξηλά πξΪμε ε νπνέα 

πεξηιακβΪλεη ηε θνξνινγεηΫα αμέα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηνπ ππφρξενπ, ην θφξν 

πνπ αλαινγεέ, ηηο εθπηψζεηο ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη ηνλ πξφζζεην θφξν. 

 ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ θαηεγνξέα ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, δηελεξγνχληαη 

νη αθφινπζεο γεληθΫο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο: 

- Έιεγρνο ππνβνιάο δειψζεσλ (πεξηνδηθψλ, εθηΪθησλ πεξηνδηθψλ, εθθαζαξηζηηθψλ, ζηαηηζηηθψλ 

δειψζεσλ θιπ) 

- Έιεγρνο δειψζεσλ Ϋλαξμεο, κεηαβνιψλ-κεηΪηαμεο, νξηζηηθάο παχζεο εξγαζηψλ. 

 ΔπηπιΫνλ, δηελεξγνχληαη θαη εηδηθΫο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο, φπσο: 

-Ϋιεγρνο ηεο νξζάο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ, 

-Ϋιεγρνο ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ζηα ηεξνχκελα βηβιέα ηνπ Φ.Π.Α πνπ αλαγξΪθεηαη ζηα ιεθζΫληα 

ά εθδνζΫληα απφ ηνλ ππφρξεν θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα, 

-Ϋιεγρνο αλ ε επηρεέξεζε εμΫδσζε ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεέα γηα ηα Ϋζνδα ηεο θαη αλΫγξαςε ζσζηΪ 

ζε απηΪ ηνλ ΦΠΑ εθαξκφδνληαο νξζΪ ην ζπληειεζηά ΦΠΑ 

 Με ην Ϊξζξν 21 ηνπ Ν. 2859/00  ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 νξέδνληαη σο 

ζπληειεζηΫο ηνπ θφξνπ πνπ θαηΪ ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο εέλαη 4%, 8% θαη 18% 

θαζψο θαη 6% θαη 13% ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ παξακεζφξηεο πεξηνρΫο 

θηι) αλΪινγα κε ηα αγαζΪ θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο.Με ην Ϊξζξν 12 ηνπ λ. 3336/05 απμάζεθαλ 

θαηΪ κέα κνλΪδα νη ζπληειεζηΫο Φ.Π.Α  από 1-4-2005. πγθεθξηκΫλα ην 18% ζε 19% θαη ην 8% ζε 

9%. 

 ηε ζπλΫρεηα  κε ην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν 3833/2010  θαη ηε ζρεηηθά ΠΟΛ 1018/6-3-2010  από 

15/3/2010 νη λΫνη ζπληειεζηΫο εέλαη 10%  απφ 9% θαη 21% απφ 19% πνπ άηαλ . 

 Με ην Ϊξζξν 4 Ν 3845 /2010 απμάζεθαλ από 1/7/2010 νη  ζπληειεζηΫο ΦΠΑ πνπ νξέδνληαη 

ζηα δχν πξψηα εδΪθηα ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (Ν 2859/2000) κε 

εμαέξεζε ηα βηνκεραλνπνηεκΫλα θαπληθΪ πξντφληα,  γηα ηα νπνέα νη λΫνη ζπληειεζηΫο ηζρχνπλ απφ 

3/5/2010.Καηφπηλ απηνχ νη ζπληειεζηΫο ΦΠΑ δηακνξθψλνληαη σο εμάο : 

 1.θαλνληθφο ζπληειεζηάο απφ 21% απμΪλεηαη ζε 23% 

 2.κεησκΫλνο ζπληειεζηάο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα αγαζΪ θαη ππεξεζέεο ηνπ 

 παξαξηάκαηνο ΗΗΗ ηνπ θψδηθα ΦΠΑ απφ 10% απμΪλεηαη ζε 11%, 

 3.ν κεησκΫλνο θαηΪ 50% ζπληειεζηάο πνπ ηζρχεη γηα νξηζκΫλα αγαζΪ θαη  ππεξεζέεο ηνπ 

παξαξηάκαηνο ΗΗΗ ηνπ θψδηθα ΦΠΑ απφ 5% απμΪλεηαη ζε  5,5%. 

 Αθνινχζσο νη κεησκΫλνη θαηΪ 30%ζπληειεζηΫο νη νπνένη ηζρχνπλ γηα ηα  λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ θψδηθα  ΦΠΑ απφ 15%,7% θαη 4% 

δηακνξθψλνληαη αληέζηνηρα ζε 16%, 8% θαη 4% ( ζρεηηθά ΠΟΛ  1098/ 21-6-2010). 
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 Με ην Ϊξζξν 4 & 19 ηνπ  Ν 3899/17-12-2010 νη λΫνη ζπληειεζηΫο από 1/1/2011 

δηακνξθψλνληαη σο εμάο: Ο θαλνληθφο ζπληειεζηάο ΦΠΑ παξακΫλεη 23%, ν κεησκΫλνο ζπληειεζηάο 

πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα αγαζΪ  θαη ηηο ππεξεζέεο ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗΗ ηνπ θψδηθα ΦΠΑ απμΪλεηαη 

απφ 11% ζε 13% θαη ν ππεξκεησκΫλνο θαηΪ 50% ζπληειεζηάο πνπ ηζρχεη γηα ηα παξαθΪησ  αγαζΪ 

θαη ηηο ππεξεζέεο, απμΪλεηαη απφ 5,5 % ζε 6,5%. 

Α)ηα θΪξκαθα γηα ηε ηαηξηθά ηνπ αλζξψπνπ ησλ δαζκνινγηθψλ θιΪζεσλ  3003 θαη 3004 θαη ηα 

εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθά ηνπ αλζξψπνπ ηεο δαζκνινγηθάο  θιΪζεο 3002. 

Β)ηα βηβιέα κε εηθφλεο γηα παηδηΪ ηεο δαζκνινγηθάο θιΪζεο 4903. 

Γ)ηηο ππεξεζέεο δηακνλάο ζε μελνδνρεέα θαη παξφκνηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο 

παξνράο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κέζζσζεο ρψξνπ ζε θαηαζθάλσζε ά θΪκπηλγθ γηα 

ηξνρφζπηηα . 

 Αθνινχζσο νη κεησκΫλνη θαηΪ  30% ζπληειεζηΫο νη νπνένη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκΫλεο 

λεζησηηθΫο πεξηνρΫο ,  ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 4 Ϊξζξνπ 21 ηνπ θψδηθα ΦΠΑ, δηακνξθψλνληαη  

ζε 16%, 9% θαη 5% απφ 16%, 8% θαη 4% αληέζηνηρα. 

-Ϋιεγρνο ηεο νξζάο κεηαθνξΪο πηζησηηθνχ ππνινέπνπ ζε επφκελεο θνξνινγηθΫο πεξηφδνπο, 

-Ϋιεγρνο αλ κεηΪ ηελ ππνβνιά ζρεηηθάο αέηεζεο γηα επηζηξνθά πηζησηηθνχ ππνινέπνπ , ε επηρεέξεζε 

θαηΪ ην ρξφλν πνπ εθθξεκεέ ε επηζηξνθά, φρη λφκηκα ζπλΫρηζε λα κεηαθΫξεη πξνο ζπκςεθηζκφ θαη 

Ϋθπησζε , ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο ην πνζφ ηνπ νπνένπ δάηεζε ηελ επηζηξνθά.  

-Ϋιεγρνο θαηαζηξαηάγεζεο ησλ πθηζηΪκελσλ δηαηΪμεσλ πεξέ απαιιαγάο απφ Φ.Π.Α,  

-Ϋιεγρνο ηεο νξζάο δηελΫξγεηαο Pro-rata ά δηαθαλνληζκφο Φ.Π.Α ησλ εθπηψζεσλ ζηηο 

εθθαζαξηζηηθΫο δειψζεηο, φπνπ απαηηεέηαη, 

-Ϋιεγρνο ηεο εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ πεξέ παξαγξαθάο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινέπνπ Φ.Π.Α. 

-Ϋιεγρνο ζε επηρεηξάζεηο πνπ πνπινχλ αγαζΪ ηα νπνέα αλάθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηΫο ΦΠΑ 

δηφηη εέλαη πηζαλφλ λα κεηαθΫξνπλ ζηα ηεξνχκελα βηβιέα ηηο αμέεο ησλ πσιεζΫλησλ πνπ αλάθνπλ 

ζηνλ πςειφ ζπληειεζηά ζηε ζηάιε εζφδσλ κε ηνλ ρακειφ ζπληειεζηά 

-Ϋιεγρνο θαηαβνιάο ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεέ:α)ζηα αγαζΪ πνπ αλαιάθζεθαλ απφ ηνλ έδην ηνλ 

επηρεηξεκαηέα ζηελ πεξέπησζε ηεο δηαθνπάο ησλ εξγαζηψλ αηνκηθάο επηρεέξεζεο, β)ζηα αγαζΪ πνπ 

αλαιάθζεθαλ απφ ηνλ εηαέξν θαηΪ ηε δηΪιπζε ηεο εηαηξέαο ά ηελ απνρψξεζά ηνπ θαη γ)ζηα αγαζΪ 

πνπ δηαηΫζεθαλ απφ ηελ επηρεέξεζε γηα ηηο αλΪγθεο ηεο, γηα ηα νπνέα Ϋρεη εθπΫζεη ην θφξν εηζξνψλ 

θαηΪ ηελ αγνξΪ ά ηελ παξαγσγά ηνπο, εθφζνλ γη' απηΪ δελ παξΫρεηαη δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ θφξνπ 

θαζφζνλ νη πξΪμεηο απηΫο πνπ ζπληζηνχλ απηνπαξΪδνζε αγαζψλ εέλαη θνξνινγεηΫεο, 

-Ϋιεγρνο γηα ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέηαη θαηαβνιά θφξνπ κε Ϋθηαθηε  δάισζε, 

-Ϋιεγρνο εηδηθψλ θαζεζηψησλ Φ.Π.Α. 
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 ε θΪζε πεξέπησζε, ηδηαέηεξα φηαλ γέλεηαη ππνβνιά ηεο πεξηνδηθάο δάισζεο κΫζσ TAXIS-

NET γέλεηαη Ϋιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαβνιάο ηνπ Φ.Π.Α. (παξαζηαηηθΪ ηξαπεδψλ θ.ι.π.). 

 

3.4.2.6.3.Πξνζσξηλόο έιεγρνο Φόξνπ Μηζζσηώλ Τπεξεζηώλ (Φ.Μ.Τ.) 

(άξζξν 45  παξ 1, άξζξν 46 παξ 1, άξζξν 47 παξ 1, άξζξν57, άξζξν59 παξ 1, άξζξνπ 15 
παξ.18α ηνπ ΚΝΣΥ , άξζξν 1,2 ηνπ λ 2523/97) 

 

 Με ηνλ Ϋιεγρν ηνπ Φ.Μ.Τ εμεηΪδεηαη εΪλ Ϋρεη γέλεη ε νξζά παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ ζην 

εηζφδεκα απφ κηζζσηΫο ππεξεζέεο. ΔιΫγρεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη αλ Ϋγηλε νξζά  παξαθξΪηεζε  θαη 

εκπξφζεζκε απφδνζε ηνπ θφξνπ ζην Γεκφζην, θαζψο θαη εΪλ δηΪθνξεο πξφζζεηεο παξνρΫο πνπ 

απνηεινχλ πξνζαχμεζε απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ, ζπλππνινγέζζεθαλ κε ηηο θχξηεο απνδνρΫο γηα ηελ 

παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ. 

 ΠξνθεηκΫλνπ ν ειεγθηάο λα πξνβεέ ζηηο απαξαέηεηεο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ δεηΪ απφ ηελ επηρεέξεζε ηηο κηζζνδνηηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ 

Η.Κ.Α, θαζψο θαη ηηο ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο πξνζσπηθνχ απφ ηηο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο. 

 Γηα ηηο επηρεηξάζεηο εηδηθΪ πνπ ηεξνχλ βηβιέα Γ' θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β. ν ειεγθηάο 

πξνθεηκΫλνπ λα επαιεζεχζεη ην χςνο ησλ ακνηβψλ πνπ ππφθεηληαη ζε Φ.Μ.Τ, ειΫγρεη ηνπο 

αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ πξσηνβΪζκησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 60, 54 θαη 55 θαη 

επαιεζεχεη ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ απφ ηηο κηζζνδνηηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Η.Κ.Α. 

 

3.4.2.6.4.Πξνζσξηλόο έιεγρνο Φόξνπ Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ 

(άξζξν 48 παξ 5 άξζξν 58 παξ 1 άξζξν 59 παξ 1, άξζξν 1,2 ηνπ λ 2523/97) 

 

 Ο Ϋιεγρνο απηφο αθνξΪ ηε δηαπέζησζε ηεο νξζάο παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ 

πνπ παξαθξαηεέηαη απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο αθαζΪξηζηεο ακνηβΫο ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο ηνπ 

Ϊξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/94. Δηδηθφηεξα ειΫγρεηαη: 

-Σν εέδνο ηεο ακνηβάο. 

-Ζ νξζά παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ. 

-Ζ εκπξφζεζκε απφδνζε ησλ παξαθξαηεζΫλησλ πνζψλ ζην Γεκφζην. 

 

3.4.2.6.5.Πξνζσξηλόο έιεγρνο Φόξνπ Δξγνιάβσλ 

 

 Ο Ϋιεγρνο αθνξΪ ηελ παξαθξΪηεζε θφξνπ ζηα εηζνδάκαηα εξγνιεπηψλ θαηαζθεπάο θΪζε 

εέδνπο ηερληθψλ Ϋξγσλ θαζψο θαη ελνηθηαζηψλ δεκφζησλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ά ιηκεληθψλ 

πξνζφδσλ, πνπ ππνινγέδεηαη ζηελ αμέα ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ Ϋξγνπ ά ηνπ κηζζψκαηνο. Δηδηθφηεξα 

ειΫγρεηαη: 
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-Σν εέδνο ηνπ εηζνδάκαηνο. 

-Ζ νξζά παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ. 

-Ζ εκπξφζεζκε απφδνζε ησλ παξαθξαηεζΫλησλ πνζψλ ζην Γεκφζην. 

 

3.4.2.6.6.Πξνζσξηλόο έιεγρνο Φόξνπ Ακνηβώλ Σξίησλ 

(άξζξν 55 παξ 1
 
ε΄θαη 59 παξ 1 ηνπ λ 2238/94) 

 Ο Ϋιεγρνο αθνξΪ ηελ παξαθξΪηεζε θφξνπ ζηηο ακνηβΫο πνπ θαηαβΪιινληαη ζε ηξέηνπο, εθηφο 

απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β., γηα πξνκάζεηεο, 

κεζηηεέεο, ακνηβΫο ά Ϊιιεο θΪζε εέδνπο παξνρΫο κε Ϋκκηζζεο ππεξεζέαο, ελνέθηα απηνθηλάησλ, 

κεραλεκΪησλ ά Ϊιισλ θηλεηψλ πξαγκΪησλ, εθφζνλ ζε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο δελ νξέδεηαη απφ ηνλ 

Κ.Β. ε Ϋθδνζε απνδεηθηηθνχ ζηνηρεένπ απφ ην δηθαηνχρν ησλ ακνηβψλ απηψλ.(κε απνδεέμεηο 

δαπαλψλ Ϊξζξν 15 ΚΒ) 

 Ο θφξνο ππνινγέδεηαη ζην αθαζΪξηζην πνζφ ησλ ακνηβψλ, ππνινγηδνκΫλνπ επηπιΫνλ ηνπ 

ηΫινπο ραξηνζάκνπ 3%, πιΫνλ εηζθνξΪο ΟΓΑ 20%. 

Δηδηθφηεξα, ειΫγρεηαη: 

-Σν εέδνο ησλ ακνηβψλ. 

-Ζ νξζά παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ. 

-Ζ νξζά θαη εκπξφζεζκε απφδνζε ησλ παξαθξαηεζΫλησλ πνζψλ θφξνπ, θαζψο θαη ησλ 

αλαινγνχλησλ ηειψλ ραξηνζάκνπ θαη εηζθνξΪο ΟΓΑ ζην Γεκφζην. 

 

3.4.2.6.7.Πξνζσξηλόο έιεγρνο ραξηνζήκνπ επί αλάιεςεο ή θαηάζεζεο ρξεκάησλ από 
κεηόρνπο.Παξάδεηγκα 

 

 ΔηδηθΪ ζε φηη αθνξΪ ηε θνξνινγέα ραξηνζάκνπ, ζα πξΫπεη λα εξεπλΪηαη ε θέλεζε ησλ 

δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 33.07 «δνζνιεπηηθνέ ινγ/ζκνέ εηαέξσλ», 33.08 

«δνζνιεπηηθνέ ινγ/ζκνέ δηαρεηξηζηψλ», 33.09 «δνζν-ιεπηηθνέ ινγ/ζκνέ ηδξπηψλ Α.Δ. θαη κειψλ 

Γ..» θαη 33.10 «δνζνιεπηηθνέ ινγ/ζκνέ γεληθψλ δ/ληψλ ά δ/ληψλ Α.Δ.» θαζψο θαη ηνπ ινγ/ζκνχ 

53.14 «βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο εηαέξνπο», γηα ην ελδερφκελν ππνθξππηφκελσλ δαλεέσλ 

θαη ζε πεξέπησζε πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη ζηνηρεηνζεηεέηαη φηη πνζΪ ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ 

ζπληζηνχλ δαλεηζκφ ησλ εηαέξσλ, δηαρεηξηζηψλ, κειψλ Γ.. θιπ απφ ηελ επηρεέξεζε ά ην 

αληέζηξνθν, ηφηε, ζα αλαδεηνχληαη ηα νηθεέα ηΫιε ραξηνζάκνπ θαη γεληθΪ ζα ειΫγρεηαη ε εθπιάξσζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (ζρεη. εγθ. ΠΟΛ. 1087/05). 

       χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.5γ΄ ηνπ ΚΣΥ , πΪζα ελ γΫλεη εγγξαθά εηο ηα 

βηβιέα πεξί θαηαζέζεσο ή αλαιήςεσο ρξεκάησλ ππό εηαίξσλ ή κεηόρσλ ή άιισλ πξνζώπσλ 

πξνο ή από εκπνξηθέο εηαηξείαο ά επηρεηξάζεηο, ε νπνέα δελ αλΪγεηαη ζε ζχκβαζε ππνβιεζεέζα ζε 

νηθεέα ηΫιε ραξηνζάκνπ ά απαιιαγεέζα λνκέκσο ησλ ηειψλ ραξηνζάκνπ, ππφθεηληαη ζε αλαινγηθφ 
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ηΫινο ραξηνζάκνπ, 1% πιΫνλ εηζθνξΪο ππΫξ ΟΓΑ  20%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 14 

ηνπ ηδένπ Κψδηθα. 

 Σν νθεηιφκελν ηΫινο  πξΫπεη λα εηζπξΪηηεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 παξ.1 ΚΣΥ  εληφο ηνπ 

πξψηνπ δεθαπΫλζεκΫξνπ ηνπ κελφο ηνπ επφκελνπ ηεο εγγξαθάο ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ζηα ινγηζηηθΪ 

βηβιέα  ά εληφο ηνπ επνκΫλνπ κελφο απφ ηεο νινθιάξσζεο ησλ εγγξαθψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Άξζξν 43 Ν.1041/80 & ΤΠ.ΟΗΚ  6107/385/ΠΟΛ185/1980 

 Δπέ δαλεέσλ θηλνπκΫλσλ σο ηξερνπκΫλσλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ην πξνζάθσλ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ ππνινγέδεηαη δη’  εθΪζηελ δηαρεηξηζηηθάλ πεξένδνλ επέ ηνπ κεγαιπηέξνπ ύςνπο ηνπ 

ρξεσζηηθνύ ή πηζησηηθνύ απηώλ ππνινίπνπ θαηά πεξίπησζηλ.Σν ρξεσζηηθφλ ά πηζησηηθφλ 

ππφινηπσλ ινγαξηαζκνχ ηηλφο κεηαθεξφκελσλ εηο ηελ επφκελελ δηαρεηξηζηηθάλ πεξένδνλ ζεσξεέηαη 

σο λΫα θαηΪζεζηο (δΪλεηνλ) δηα ηελ εμεχξεζηλ ηνπ κεγαιπηΫξνπ χςνπο ηεο πεξηφδνπ ηαχηεο.  

ΤΠ.ΟΗΚ 8802/6541983 

 Σν ηΫινο απηφ νθεέιεηε αλεμΪξηεηα απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν γέλεηαη ε θαηΪζεζε θαζφζνλ 

ζην λφκν δελ ηέζεηαη θακέα πξνυπφζεζε ά θακέα επηθχιαμε 

Απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 § 1 & 2 ηνπ Ν. 2523/97 πξνθχπηεη φηη, αλ ν θαηΪ ηε 

θνξνινγηθά λνκνζεζέα ππφρξενο λα ππνβΪιεη δάισζε, ζην θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο, ζην θφξν 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, ηΫιε θαη εηζθνξΫο, θαη 

αλεμΪξηεηα απφ ηελ πξφζεζά ηνπ λα απνθχγεη ά φρη ηελ πιεξσκά θφξνπ, ππφθεηηαη ζε πξφζζεην 

θφξν πνπ νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 4,50% γηα ηελ αλαθξηβά δάισζε 5% γηα ηε κε ππνβνιά δάισζεο.Σα 

παξαπΪλσ πνζνζηΪ  ηζρχνπλ γηα ηνπο θφξνπο, ηΫιε θαη εηζθνξΫο, γηα απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ά 

επηξξέπηνληαη κΫρξη 31/12/2004, ελψ γηα απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη απφ 1/1/2005 

θαη κεηΪ, ηα παξαπΪλσ πνζνζηΪ πξφζζεησλ θφξσλ νξέδνληαη ζε 3% γηα ηελ αλαθξηβά δάισζε θαη 

ζε 3,50% γηα ηε κε ππνβνιά δάισζεο (αληηθαηΪζηαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 § 1 & 2 ηνπ Ν. 

2523/97, κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ λ. 3296/05, ΦΔΚ  253/14 -12-004) 

Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2 § 4 ηνπ Ν. 2523/97 πξνβιΫπεηαη φηη: “Σα πνζνζηΪ πξφζζεησλ 

θφξσλ ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ: α)……. θαη β) ην 300% γηα ηελ ππνβνιά 

αλαθξηβνχο δάισζεο ά κε ππνβνιά δάισζεο, ηνπ θφξνπ ηελ πιεξσκά ηνπ νπνένπ ζα απΫθεπγε ν 

ππφρξενο.” Σν παξαπΪλσ αλψηαην πνζνζηφ ηζρχεη γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο ά επηξξηπηφκελνπο 

θφξνπο, ηΫιε θαη εηζθνξΫο γη΄ απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη κΫρξη 31/12/2003, ελψ 

γηα απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη απφ 1/1/2004 θαη κεηΪ, ην παξαπΪλσ αλψηαην 

πνζνζηφ πξφζζεηνπ θφξνπ νξέζζεθε ζε 200% (αληηθαηΪζηαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 § 4 ηνπ 

Ν. 2523/97, κε ηελ § 11 Ϊξζξνπ 40 Ν.3220/2004, ΦΔΚ Α 15/28.1.2004). 

ΓηαηΪμεηο ηνπ Ν.Γ 4536/64 (Άξζξν 6 § 1) 

   Σα ηΫιε ραξηνζάκνπ αλαινγηθΪ θαη πΪγηα πξνζαπμΪλνληαη θαηΪ πνζνζηφ 20% γηα εηζθνξΪ 

ππΫξ ΟΓΑ ….(Γελ πξνβιΫπεηαη πξνζαχμεζε Τ.Ο Σα 5956/76).Απφ 1.1.98 ε πξνβιεπφκελε 
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πξνζαχμεζε γηα ην ραξηφζεκν επηβΪιιεηαη θαη ζηελ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ (Ϊξζξν 30 Ν. 2523/98 θαη 

Δγθ.1125403/2171/ΠΟΛ 1317/97 Κεθ.1Γ.) 

 

Παξάδεηγκα   

 

 Απφ ηνλ Ϋιεγρν ηνλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνδπγένπ ηεο ρξάζεο 2008 θαη 2009 θαη ηελ 

εθηχπσζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ απφ ηα βηβιέα ηεο ειεγρφκελεο δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρεέξεζε 

εκθΪληδε ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 35.02.0000 αλαιάςεηο - πξνθαηαβνιΫο πξνο ηνλ  

<Γ>.Ο ινγαξηαζκφο απηφο  μεθηλΪεη ζηηο 1/1/2008  κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν 122.709,19 επξσ, 

ζπλερέδεη κε αλαιάςεηο κεηξεηψλ θαη ζε θΪπνηεο εκεξνκελέεο  κε θαηΪζεζε κεηξεηψλ απφ ηνλ < Γ>   

ζην ηακεέν ηεο επέρ/ζεο  θαη θιεέλεη κε 31/12/2008 κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν 245.668,52 επξσ ην 

νπνέν κε αλαιάςεηο κφλν κεηξεηψλ απφ ηνλ <Γ> ζηε ρξάζε 2009 θιεέλεη κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

314.038,39 επξσ.ην ινγ/κφ 35  <ινγ/κνέ δηαρεέξηζεο πξνθαηαβνιψλ >θαη ζπγθεθξηκΫλα ζην ινγ/κφ 

35.02 .0000 <Γ> θαηαρσξνχληαη ηα πνζΪ πνπ εηζπξΪηηνληαη  απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξεέαο ρσξέο λα πξνθχπηεη αλΪινγε απφθαζε ηνπ Γ  ά πιεξσκά γηα ινγ/κφ ηεο εηαηξεέαο . 

Έηζη ν Ϋιεγρνο ζεσξεέ ηα ζπγθεθξηκΫλα πνζΪ σο δΪλεην πξνο ηνπο κεηφρνπο απφ  ηελ 

εηαηξεέα θαη επνκΫλσο νθεέιεηαη ραξηφζεκν Γαλεένπ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 5 πεξέπησζε γ΄ 

εδΪθην δ΄ ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηνπ Κψδηθα Σειψλ Υαξηφζεκν, φπσο ηζρχεη κε ηνλ λφκν 1041/80. 

Ο ζπληειεζηάο ηνπ ραξηνζάκνπ 1% ππνινγίδεηαη ζην κεγαιύηεξν ύςνο ηνπ ρξεσζηηθνύ  

ππνινίπνπ πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα θάζε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζεσξείηαη σο λέα αλάιεςε.  

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΧΝ ΣΔΛΧΝ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΟΓΑ 

 

ΥΡΖΔΗ 

ΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΛΟΓ.35.02.0000 

ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΟΓΑ ΥΑΡΣ ΤΝΟΛΟ 

2008 245.668,52 2.456,69 491.34 2.948,03 

2009 314.038,39 3.140,38 628,07 3.768,45 

 

 

3.4.2.6.8.Πξνζσξηλόο έιεγρνο θόξνπ απνδεκηώζεσλ απνιπνκέλσλ  

(άξζξν 14 &1 θαη άξζξν 60 &1 ηνπ  λ 2238/94,  άξζξν 1 θαη 2 λ 2523/97) 

 

 Ο Ϋιεγρνο απηφο δηελεξγεέηαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 λ 2238/94 πεξέ παξαθξΪηεζεο θφξνπ επέ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ 

θαηαβΪιινληαη . 

 O θφξνο ππνινγέδεηαη κε ζπληειεζηά εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζην θαζαξφ πνζφ ηεο 

απνδεκέσζεο κεηΪ ηελ αθαέξεζε πνζνχ εέθνζη ρηιηΪδσλ (20.000) επξψ θαη παξαθξαηεέηαη θαηΪ ηελ 

πιεξσκά ηεο ζην δηθαηνχρν (Ϊξζξν 3 § 8 Ν3091/02 – ηζρχο απφ 1/1/2003) . 
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ΜΫρξη 31/12/2002 ν θφξνο ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηελ θιέκαθα ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 

9, ζην θαζαξφ πνζφ ηεο απνδεκέσζεο, κεηΪ ηελ αθαέξεζε πνζνχ ελφο εθαηνκκπξένπ (1.000.000) 

δξαρκψλ πνπ δελ ζεσξεέηαη εηζφδεκα θαη παξαθξαηεέηαη θαηΪ ηελ πιεξσκά ηεο ζην δηθαηνχρν 

(Άξζξν 16 §3 Ν.2214/94, ηζρχο απφ 11/5/94). 

  Απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 § 1 & 2 ηνπ Ν. 2523/97 πξνθχπηεη φηη, αλ ν θαηΪ ηε 

θνξνινγηθά λνκνζεζέα ππφρξενο λα ππνβΪιεη δάισζε, θφξνπ πξνζηηζΫκελεο αμέαο, θφξνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ  θαη εηζθνξψλ θαη αλεμΪξηεηα 

απφ ηελ πξφζεζά ηνπ λα απνθχγεη ά φρη ηελ πιεξσκά θφξνπ, ππφθεηηαη ζε πξφζζεην θφξν πνπ 

νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 4,50% γηα ηελ αλαθξηβά δάισζε θαη 5% γηα ηε κε ππνβνιά δάισζεο, γηα θΪζε 

κάλα θαζπζηΫξεζεο.Σα παξαπΪλσ πνζνζηΪ ηζρχνπλ γηα ηνπο θφξνπο, ηΫιε θαη εηζθνξΫο, πνπ 

παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη κΫρξη 31/12/2004, ελψ γηα απηνχο πνπ παξαθξαηνχληαη ά 

επηξξέπηνληαη απφ 1/1/2005 θαη κεηΪ, ηα παξαπΪλσ πνζνζηΪ πξφζζεησλ θφξσλ νξέδνληαη ζε 3% γηα 

ηελ αλαθξηβά δάισζε θαη ζε 3,50% γηα ηε κε ππνβνιά δάισζεο, γηα θΪζε κάλα θαζπζηΫξεζεο 

(αληηθαηΪζηαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 § 1 & 2 ηνπ Ν. 2523/97, κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ λ. 

3296/05, ΦΔΚ  253/14 -12-004). 

Με ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2 § 4 ηνπ Ν. 2523/97 πξνβιΫπεηαη φηη: “Σα πνζνζηΪ πξφζζεησλ 

θφξσλ ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ: α)  ……. θαη β) ην 300% γηα ηελ ππνβνιά 

αλαθξηβνχο δάισζεο ά κε ππνβνιά δάισζεο, ηνπ θφξνπ, ηελ πιεξσκά ηνπ νπνένπ ζα απΫθεπγε ν 

ππφρξενο.” Σν παξαπΪλσ αλψηαην πνζνζηφ ηζρχεη γηα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο ά επηξξηπηφκελνπο 

θφξνπο, ηΫιε θαη εηζθνξΫο, πνπ παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη κΫρξη 31/12/2003, ελψ γηα απηνχο 

πνπ παξαθξαηνχληαη ά επηξξέπηνληαη απφ 1/1/2004 θαη κεηΪ, ην παξαπΪλσ αλψηαην πνζνζηφ 

πξφζζεηνπ θφξνπ νξέζζεθε ζε 200% (αληηθαηΪζηαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 § 4 ηνπ Ν. 

2523/97, κε ηελ § 11 Ϊξζξνπ 40 Ν.3220/2004, ΦΔΚ Α 15/28.1.2004). 

 

3.4.2.6.9.Πξνζσξηλόο έιεγρνο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο επί κηζζώλ ζε κέιε Γ.. 

(άξζξν 55 &1 θαη άξζξν 59  παξ 1 λ 2238/94, άξζξν 1, 2 λ 2523/97, άξζξνπ 15ε παξ.6 ηνπ 

ΚΝΣΥ) 

 

Ο Ϋιεγρνο αθνξΪ ηελ παξαθξΪηεζε θφξνπ ζηνπο κηζζνχο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ  ΑΔ ζηα 

κΫιε ηνπ Γ γηα ηηο ππεξεζέεο πνπ παξΫρνπλ βΪζεη εηδηθάο ζχκβαζεο κέζζσζεο εξγαζέαο ά εληνιάο 

εθφζνλ γηα ηηο ππεξεζέεο απηΫο ηα κΫιε Γ εέλαη αζθαιηζκΫλα ζε νπνηνδάπνηε εθηφο ηνπ  ΗΚΑ 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ά ηακεέν (ζρεηηθφ Ϊξζξν 28 παξ 3 πεξ ζη΄λ 2238/94 

 χκθσλα κε ην Ϊξζξν 55 παξ 1 λ 2238/94 ,Γεκφζηεο ππεξεζέεο, ............ζπλεηαηξηζκνέ θαη 

ελψζεηο ηνπο, ζχιινγνη γεληθΪ θαη ελψζεηο πξνζψπσλ αλεμΪξηεηα απφ ην ζθνπφ ηνπο , θαζψο θαη 

επηρεηξάζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο πνπ ηεξνχλ βηβιέα δεχηεξεο ά ηξέηεο θαηεγνξέαο ηνπ 

Κψδηθα Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ, φηαλ γηα ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο εμππεξΫηεζε ά γηα ηελ εθηΫιεζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαηαβΪιινπλ ζε ηξέηνπο, εθηφο απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 
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3 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ π. δ. 186/1992, πξνκάζεηεο, κεζηηεέεο, ακνηβΫο ά Ϊιιεο θΪζε εέδνπο παξνρΫο κε 

Ϋκκηζζεο ππεξεζέαο, ελνέθηα απηνθηλάησλ, κεραλεκΪησλ ά Ϊιισλ θηλεηψλ πξαγκΪησλ εθφζνλ ζε 

απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο δελ νξέδεηαη απφ ην π.δ.186/1992 ε Ϋθδνζε ζεσξεκΫλνπ απνδεηθηηθνχ 

ζηνηρεένπ απφ ην δηθαηνχρν ησλ ακνηβψλ απηψλ, νθεέινπλ λα παξαθξαηνχλ θαηΪ ηελ θαηαβνιά ηεο 

ακνηβάο θφξν, ν νπνένο ππνινγέδεηαη κε ζπληειεζηά εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ζην αθαζΪξηζην πνζφ 

απηάο [ηζρχο γηα  ηηο ακνηβΫο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ 17/2/98, ηξνπνπνέεζε κε ην Ϊξζξν 3 §15 ηνπ 

Ν. 2579/98. Γηα ην δηΪζηεκα απφ 3/1/89 κΫρξη 16/2/98 ν ζπληειεζηάο παξαθξΪηεζεο θφξνπ 

αλάξρεην ζε 15%].  

 Άξζξν 55 παξ 1 πεξ. α ΄ ηνπ λ 2238/94 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνλ 3697/2008.  

ην εηζφδεκα απφ εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο  ε παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ ελεξγεέηαη σο εμάο : 

Α)ηα εηζνδάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 28 κε 

ζπληειεζηά ηξηΪληα πΫληε ηνηο εθαηφ (35%) γηα ηνπο κηζζνχο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ αλψλπκε 

εηαηξεέα ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιένπ θαη εέθνζη πΫληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα κηζζνχο θαη 

θΪζε εέδνπο απνιαβΫο πνπ θαηαβΪιεη ε εηαηξεέα πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο . 

 ηα εηζνδάκαηα ηεο πεξέπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 28 κε ζπληειεζηά 25% 

πνπ θαηαβΪιινληαη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξένπ 2007 θαη κεηΪ. ΔηδηθΪ ζηα εηζνδάκαηα  πνπ 

θαηαβΪιινληαη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξένπ 2006 Ϋσο ηεο 31

ε
 Γεθεκβξένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο ν ζπληειεζηάο 

παξαθξΪηεζεο νξέδεηαη ζε εέθνζη ελληΪ ηνηο εθαηφ( 29%).ηα εηζνδάκαηα πνπ θαηαβΪιινληαη απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξένπ 2005 ν ζπληειεζηάο παξαθξΪηεζεο νξέδεηαη ζε ηξηΪληα δχν ηνηο εθαηφ (32%).Γηα 

ηα εηζνδάκαηα πνπ θαηαβΪιινληαη κΫρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξένπ 2004 ν ζπληειεζηάο παξαθξΪηεζεο 

νξέδεηαη ζε ηξηΪληα πΫληε ηνηο εθαηφ (35%). 

 χκθσλα κε ην Ϊξζξν 59 &1 ηνπ λ 2238/94 φζνη παξαθξαηνχλ θφξν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο  ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 55, .......... ππνρξενχληαη λα απνδέδνπλ απηφλ κε εθΪπαμ 

θαηαβνιά ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθά ππεξεζέα ηεο πεξηθΫξεηαο ζηελ νπνέα Ϋγηλε ε θαηαβνιά ησλ 

πνζψλ γηα ηα νπνέα Ϋγηλε ε παξαθξΪηεζε, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκΫξνπ ησλ κελψλ Απξηιένπ, 

Ηνπιένπ, Οθησβξένπ θαη Ηαλνπαξένπ θΪζε Ϋηνπο (ηζρχο γηα ηηο ακνηβΫο πνπ θαηαβΪιινληαη κΫρξη 

31/12/97, ελψ γηα ηηο ακνηβΫο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ 1/1/98 ν θφξνο απνδέδεηαη, κΫζα ζην πξψην 

δεθαπελζάκεξν ησλ κελψλ Μαξηένπ, Μαΐνπ, Ηνπιένπ, επηεκβξένπ, Ννεκβξένπ θαη Ηαλνπαξένπ θΪζε 

Ϋηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 §18 ηνπ Ν. 2579/98), κε πξνζσξηλά δάισζε ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηα 

αθαζΪξηζηα πνζΪ πνπ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ζην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ ηξέκελν (δέκελν απφ 

1/1/98), θαη ηνλ παξαθξαηεζΫληα θφξν. ΣΫινο γηα ηηο ακνηβΫο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ ηελ 1/1/2000 

θαη κεηΪ, ν θφξνο απνδέδεηαη, κΫρξη ηελ 20ά εκΫξα ησλ κελψλ Μαξηένπ, Μαΐνπ, Ηνπιένπ, 

επηεκβξένπ, Ννεκβξένπ θαη Ηαλνπαξένπ θΪζε Ϋηνπο (§14 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2753/1999). 
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3.4.2.6.10.Πξνζσξηλόο έιεγρνο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΛΓΑ(Ν 

1790/88).Παξάδεηγκα. 

 

  Με ηνλ Ν. 1790/1988, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 31 ηνπ Ν. 2040/1992, απφ 1.6.1992 

επηβΪιιεηαη εηδηθά αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ ππΫξ ΔΛΓΑ, ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο αμέαο ησλ 

πσινπκΫλσλ εηδψλ θπηηθάο πξνειεχζεσο (ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη θαη ηα αλζνθνκηθΪ θαη 

θαιισπηζηηθΪ θπηηθΪ)θαη 0,5% επέ ηεο αμέαο ησλ πσινπκΫλσλ εηδψλ δσηθάο πξνειεχζεσο.Σν 

πνζνζηφ 2% επέ ηεο αμέαο ησλ πσινπκΫλσλ εηδψλ θπηηθάο πξνειεχζεσο, απφ 1.1.1998 απμάζεθε ζε 

3%. 

Τπφρξενη γηα ηελ απφδνζά ηεο εέλαη εθεέλνη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. εθδέδνπλ ηα 

θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα (Άξζξν 5α παξ. 16 θαη Ϊξζξν 35 Ν. 2040/92 θαη Τπ. Οηθνλ. 1043624/πνι. 

1097/1992 παξ. 14 θαη 1126367/10342/πνι. 1353/1993) θαη εηδηθφηεξα: 

α)Ο αγνξαζηάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ά ππνπξντφλησλ επηηεδεπκαηέαο, ν νπνένο 

ππνρξενχηαη λα παξαθξαηάζεη απφ ηνλ παξαγσγφ ηελ νθεηιφκελε επέ ηεο αμέαο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

εηζθνξΪ, ηελ νπνέαλ πξΫπεη λα αλαγξΪςεη ζην εθδηδφκελν απφ απηφλ ηηκνιφγην αγνξΪο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αλεμΪξηεηα αλ ε αγνξΪ ησλ πξντφλησλ απηψλ γέλεηαη "ηνηο κεηξεηνέο" ά "επέ 

πηζηψζεη". 

β) Ο πσιεηάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ά ππνπξντφλησλ παξαγσγφο ζηηο πεξηπηψζεηο: 

- ηεο ρνλδξηθάο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη 

- ηεο ρνλδξηθάο ά ιηαληθάο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ κΫζσ δηθνχ ηνπ θαηαζηάκαηνο, 

πξαηεξένπ ά Ϊιινπ ρψξνπ. 

γ) Ο ηξέηνο (π.ρ. αληηπξφζσπνο, ζπλεηαηξηζηηθά νξγΪλσζε), πνπ πνπιΪεη ηα αγξνηηθΪ πξντφληα 

ά ππνπξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ παξαγσγνχ, ν νπνένο (ηξέηνο) ππνρξενχηαη, λα παξαθξαηάζεη 

απφ ηνλ παξαγσγφ ηελ νθεηιφκελε επέ ηνπ θαηαβιεηΫνπ ζ' απηφλ αληηηέκνπ ησλ πξντφλησλ ηνπ 

εηζθνξΪ, ηελ νπνέα πξΫπεη λα αλαγξΪςεη ζηελ εθδηδφκελε απ' απηφλ εθθαζΪξηζε. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξέπησζε πνπ νη ΑγξνηηθΫο πλεηαηξηζηηθΫο Οξγαλψζεηο ζηΫιλνπλ ηα 

πξντφληα ησλ κειψλ ηνπο (παξαγσγψλ) ζε ηξέην πξνο πψιεζε, ππφρξενο γηα παξαθξΪηεζε θαη 

απφδνζε ηεο εηζθνξΪο ππΫξ ΔΛΓΑ, εέλαη ν ηξέηνο πνπ δηελεξγεέ ηελ πψιεζε θαη ππνρξενχηαη ζε 

Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εθθαζαξέζεσλ. 

ΔπνκΫλσο, θαηΪ ηελ Ϋθδνζε απφ ηηο ΑγξνηηθΫο πλεηαηξηζηηθΫο Οξγαλψζεηο ησλ 

εθθαζαξέζεσλ θαηΪ παξαγσγφ, δελ ππΪξρεη ππνρξΫσζε εθ λΫνπ απφδνζεο ζην Γεκφζην ηεο 

εηζθνξΪο ΔΛΓΑ, δεδνκΫλνπ φηη απηά πξΫπεη λα παξαθξαηεέηαη θαη λα απνδέδεηαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ 

νξηδφκελα. εκεηψλεηαη πΪλησο, φηη ζηηο εθθαζαξέζεηο απηΫο πξΫπεη λα γέλεηαη κλεέα φηη ηελ ελ ιφγσ 

εηζθνξΪ παξαθξΪηεζε ν ηξέηνο πνπ δηελάξγεζε ηελ πψιεζε (Τπ. Οηθ. 1048172/31,3,93, πνι. 1133) 

Ζ σο Ϊλσ εηδηθά αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ ππΫξ ΔΛΓΑ, απνδέδεηαη κΫρξη θαη ηελ εηθνζηά ησλ 

κελψλ Φεβξνπαξένπ, Μαΐνπ, Απγνχζηνπ θαη Ννεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο, κε ηεηξαπιφηππε απφδεημε 
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(θαξπνληδΫ) απφδνζεο ηεο εηδηθάο αζθαιηζηηθάο εηζθνξΪο, πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ησλ θαηΪ ην 

πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ ηξέκελν αγνξαζζΫλησλ ά πσιεζΫλησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππνπξντφλησλ, θαηΪ πεξέπησζε. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ λ 3877/2010 , από 1.1.2011, ε ππνρξεσηηθά εηδηθά 

αζθαιηζηηθά  εηζθνξΪ νξέδεηαη ζε πνζνζηφ : 

-ηΫζζεξα ηνηο εθαηφ (4%)επέ ηεο αζθαιηδφκελεο αμέαο ηεο θπηηθάο παξαγσγάο , κε εμαηξεζε ηελ 

ειέα πνπ νξέδεηαη ζε ηξέα (3%). 

-κεδΫλ εβδνκάληα ηνηο εθαηφ (0,75%)επέ ηεο αζθαιηδφκελεο αμέαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαένπ. 

-κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επέ ηεο αζθαιηδφκελεο αμέαο ηεο θπηηθάο παξαγσγάο πνπ παξαγεηαη ζην 

ζχλνιν ηεο θαη απνθιεηζηηθΪ ζε <ειεγρφκελν πεξηβΪιινλ > φπσο απηφ νξέδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο Αζθαιηζεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. 

 Ζ δηαδηθαζέα θαηαβνιάο ηεο εηδηθάο αζθαιηζηηθάο εηζθνξΪο ππΫξ ΔΛ.Γ.Α. θαζνξέζηεθε κε 

ηηο δηαηΪμεηο ηεο Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

Σξνθέκσλ, κε ηελ ππνβνιά απφ ηνπο ππφρξενπο ηεο Δληαέαο Γάισζεο ΚαιιηΫξγεηαο /Δθηξνθάο, κε 

ηελ νπνέα πξνθχπηεη ε αμέα ηεο αζθαιηδφκελεο αγξνηηθάο εθκεηΪιιεπζεο, επέ ηεο νπνέαο 

ππνινγέδεηαη ε νθεηιφκελε εηδηθά αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ ππΫξ ΔΛ.Γ.Α. 

 Δλ φςεη ησλ αλσηΫξσ από 1.1.2011, θαηαξγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηελ επηβνιά ηεο 

εηδηθάο αζθαιηζηηθάο εηζθνξΪο ππΫξ ΔΛ.Γ.Α. σο πνζνζηφ επέ ηεο αμέαο ησλ εγρσξέσο παξαγφκελσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, ηνπ Ϊξζξνπ 5α ηνπ λ 1790/1988 φπσο απηΫο εέραλ 

ηξνπνπνηεζεέ θαη έζρπαλ θαη επνκΫλσο απφ ηελ εκεξνκελέα απηά θαη κεηΪ δελ δεκηνπξγεέηαη 

ππνρξΫσζε απφδνζεο ηεο εηζθνξΪο απηάο ζην Γεκφζην, κΫζσ ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.).ΚαηΪ ζπλΫπεηα, απφ ηελ έδηα εκεξνκελέα, δελ πθέζηαηαη πιΫνλ ππνρξΫσζε 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηζθνξΪο επέ ησλ εθδνζΫλησλ ηηκνινγέσλ πψιεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ησλ παξαγσγψλ νχηε πθέζηαηαη ππνρξΫσζε παξαθξΪηεζεο, απφ ηνπο θαηΪ ηηο θαηαξγεζεέζεο 

δηαηΪμεηο, ππφρξενπο αγνξαζηΫο ά ηξέηνπο πνπ πσινχλ αγξνηηθΪ πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

παξαγσγψλ. 

 ΠεξαηηΫξσ φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ έδηνπ λφκνπ, επηβΪιιεηαη 

γεληθά εηζθνξΪ, ε νπνέα απαιιΪζεηαη απφ ηΫινο ραξηνζάκνπ, κε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επέ 

ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδάκαηνο,  πνπ δειψλεηαη κε ηελ εηάζηα δάισζε θνξνινγέαο 

εηζνδάκαηνο απφ θπζηθΪ πξφζσπα πνπ δελ εέλαη θαηΪ θχξην επΪγγεικα αγξφηεο θαη δειψλνπλ 

ζπλνιηθφ θνξνινγεηΫν εηζφδεκα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδάκαηνο, πνπ 

ππεξβαέλεη ην εθΪζηνηε ηζρχνλ αθνξνιφγεην φξην φπσο απηφ νξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο πεξέ 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, θαζψο θαη απφ λνκηθΪ πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αγξνηηθΫο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ε πιεηνςεθέα ησλ κεηνρψλ ά κεξηδέσλ ηνπο δελ αλάθεη ζε θαηΪ θχξην επΪγγεικα 
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αγξφηεο , ε νπνέα εηζπξΪηεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο ηνπ ππφρξενπ Γ.Ο.Τ. 

θαη απνδέδεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α. 

 

Παξάδεηγκα  

 
Απφ ην αξρεέν ηεο ππεξεζέαο καο πξνθχπηεη φηη ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε δελ ππΫβαιε 

δειψζεηο απφδνζεο ηεο παξαθξαηεζεέζαο εηζθνξΪο ππΫξ ΔΛΓΑ ζην ειεγρφκελν ρξνληθφ δηΪζηεκα  

Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε ζηα βηβιέα πνπ ηεξάζεθαλ απφ ηελ ελ ιφγσ επηρεέξεζε, 

δηαπηζηψζεθε φηη απηά παξαθξΪηεζε θαηΪ ηελ εμφθιεζε ηηκνινγέσλ αγνξΪο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ηελ αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ ππΫξ ΔΛΓΑ,   σο αθνινχζσο: 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ Ε 

ΠΑΡ/Η (υυτικά) 

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ Ε 

ΠΑΡ/Η (δωικά) 

ΕΙΦΟΡΑ ΕΛΓΑ  

(βάσει ελέγχου) 

1/7/08- 31/12/2009 3.262.857,70 0 97.885,73(*) 

 

(*) 49988,65 για ηην περίοδο 1/7/08-30/9/08 +  47897,08  για ηην περίοδο 1/10/09-31/12/09 

ειζθορά ΕΛΓΑ : 3.262.857,70Χ3%=97.885,73 

 

Με δεδνκΫλν φηη ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε δελ ππΫβαιε δειψζεηο, νθεέιεηαη ε παξαπΪλσ 

δηαθνξΪ θφξνπ, θαζψο θαη ν πξφζζεηνο θφξνο (3,5% )γηα θΪζε κάλα θαζπζηΫξεζεο . 

 

3.4.2.6.11.Πξνζσξηλόο έιεγρνο  Φόξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (άξζξα 21-35 λ 2459/97) 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ 3634/2008 (Δληαίνπ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο) θαη ην λ 3842 

/2010(Φνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζία  ΦΑΠ ) .Παξάδεηγκα.  

 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Άξζξν 27 λ 3842/2010 .Αληηθεέκελν ηνπ Φφξνπ 

1. Απφ ην Ϋηνο 2010 θαη γηα θΪζε επφκελν, επηβΪιιεηαη θφξνο ζηελ αθέλεηε πεξηνπζέα πνπ βξέζθεηαη 

ζηελ ΔιιΪδα θαη αλάθεη ζε θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ θΪζε Ϋηνπο. 

2. ηελ Ϋλλνηα ηνπ φξνπ αθέλεηε πεξηνπζέα, γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ λφκνπ απηνχ, πεξηιακβΪλνληαη: 

α) Σν δηθαέσκα ηεο πιάξνπο θαη ηεο ςηιάο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπέαο θαη ηεο νέθεζεο επέ αθηλάησλ. 

β) Σν δηθαέσκα ηεο απνθιεηζηηθάο ρξάζεο ζΫζεσλ ζηΪζκεπζεο, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη 

θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ πνπ βξέζθνληαη ζε θνηλφθηεην ηκάκα ππνγεένπ, ππισηάο, δψκαηνο ά 

αθΪιππηνπ ρψξνπ νηθνδνκάο, ησλ πην πΪλσ αθηλάησλ. 

3. Γηα ηελ επηβνιά ηνπ θφξνπ ε Ϋλλνηα ησλ αθηλάησλ θαη ησλ εκπξαγκΪησλ δηθαησκΪησλ 

ιακβΪλεηαη θαηΪ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. 

Άξζξν 28 λ 3842/2010 Τπνθεέκελν ηνπ θφξνπ 



 

 80 

ΚΪζε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, αλεμΪξηεηα απφ ηελ ηζαγΫλεηα, θαηνηθέα ά Ϋδξα ηνπ, θνξνινγεέηαη 

γηα ηελ αθέλεηε πεξηνπζέα ηνπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ ΔιιΪδα ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ ηνπ Ϋηνπο θνξνινγέαο, 

αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεηαβνιΫο πνπ ηπρφλ επΫξρνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο απηνχ. 

Τπφρξενη ζε θφξν εέλαη: 

1. Όζνη Ϋρνπλ απνθηάζεη αθέλεην κε αγνξΪ ά κε νπνηαδάπνηε Ϊιιε αηηέα, αλεμΪξηεηα απφ ηε 

κεηαγξαθά  ηνπ ηέηινπ θηάζεο ηνπο, άηνη: 

α) Ο απνθηψλ ην αθέλεην, απφ ηελ εκεξνκελέα ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαένπ θηάζεο. 

β) Ο θχξηνο ηνπ αθηλάηνπ, απφ ηελ εκεξνκελέα ηειεζηδηθέαο ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο θαηαδέθεο ζε 

δάισζε βνπιάζεσο ά ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο κε ηελ νπνέα αλαγλσξέδεηαη δηθαέσκα θπξηφηεηαο ά 

Ϊιιν εκπξΪγκαην δηθαέσκα ζε αθέλεην απφ νπνηαδάπνηε αηηέα. 

γ) Ο ππεξζεκαηηζηάο, απφ ηελ εκεξνκελέα ζχληαμεο ηεο θαηαθπξσηηθάο Ϋθζεζεο, ζε πεξηπηψζεηο 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

δ) Οη θιεξνλφκνη αθέλεηεο πεξηνπζέαο θαη ζπγθεθξηκΫλα: 

δα) Οη εθ δηαζάθεο θιεξνλφκνη θαηΪ ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ δηαζάθε κΫρξη ηελ 

31ε Γεθεκβξένπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγέαο Ϋηνπο. 

δβ) Οη εμ αδηαζΫηνπ θιεξνλφκνη θαηΪ ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ δηαζάθε κΫρξη 

ηελ 31ε Γεθεκβξένπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγέαο Ϋηνπο. 

ε) Όζνη Ϋρνπλ απνθηάζεη αθέλεην κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην δσξεΪο αηηέα ζαλΪηνπ, εθφζνλ ν ζΪλαηνο 

επάιζε κΫρξη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θνξνινγέαο Ϋηνπο. 

2. Δπέζεο, ππφρξενη ζε θφξν εέλαη: 

α) Ο εθ πξνζπκθψλνπ αγνξαζηάο αθηλάηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο πξνζπκθψλνπ κε  

απηνζχκβαζε, κε εμαέξεζε ηα εξγνιαβηθΪ πξνζχκθσλα. 

β) Οη δηθαηνχρνη δηακεξηζκΪησλ - θαηνηθηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθάο Καηνηθέαο, νη νπνένη Ϋρνπλ 

παξαιΪβεη απηΪ ρσξέο νξηζηηθΪ παξαρσξεηάξηα. 

γ) Ο ππφρξενο γνλΫαο γηα ηελ αθέλεηε πεξηνπζέα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηΫθλσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν πξψην 

ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α'), φπσο ηζρχεη. 

δ) Ο θεδεκφλαο γηα ηελ αθέλεηε πεξηνπζέα ζρνιΪδνπζαο θιεξνλνκηΪο. 

ε) Ο εθηειεζηάο δηαζάθεο γηα ηελ θιεξνλνκηαέα αθέλεηε πεξηνπζέα γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ηε 

δηαρεηξέδεηαη θαη ηε δηνηθεέ. 

ζη) Ο κεζεγγπνχρνο αθέλεηεο πεξηνπζέαο. 

ε) Ο λνκΫαο ησλ επέδηθσλ αθηλάησλ. Αλ αθέλεην εθληθεζεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ν λνκΫαο ηνπ δελ 

Ϋρεη δηθαέσκα επηζηξνθάο ηνπ θφξνπ πνπ θαηΫβαιε. 

ζ) Απφ ην Ϋηνο 2011 θαη γηα θΪζε επφκελν, γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο, ππφρξενο ζε θφξν εέλαη 

ν εξγνιΪβνο, γηα αθέλεηα ηα νπνέα ζπκθσλάζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ θαη δελ Ϋρνπλ κεηαβηβαζηεέ απφ 
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ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιΪβν ά ζε ηξέηα πξφζσπα πνπ απηφο ζα ππνδεέμεη, εθφζνλ Ϋρνπλ 

παξΫιζεη ηξέα Ϋηε απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο αξρηθάο νηθνδνκηθάο Ϊδεηαο ά Ϋρνπλ εθκηζζσζεέ ά 

ρξεζηκνπνηεζεέ κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ απφ ηνλ εξγνιΪβν. 

Άξζξν 31 λ 3842/2010 Πξνζδηξηζκφο αμέαο αθηάησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  

Χο θνξνινγεηΫα αμέα ηνπ αθηλάηνπ ά ηνπ εκπξΪγκαηνπ ζε απηφ δηθαηψκαηνο γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα 

ιακβΪλεηαη ε αμέα ε νπνέα πξνζδηνξέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 41 θαη 41Α ηνπ λ. 

1249/1982 (ΦΔΚ 43 Α'), φπσο ηζρχεη, φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ, θαη απφ ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ α.λ. 1521/1950 (ΦΔΚ 245 Α'), φπσο 

ηζρχεη, ζηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο. 

Άξζξν 33 λ 3842/2010.Γάισζε λνκηθψλ πξνζψπσλ –Πξνζεζκέα ππνβνιάο 

1. Όια ηα λνκηθΪ πξφζσπα πνπ δηαζΫηνπλ αθέλεηε πεξηνπζέα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο ηελ πξψηε Ηαλνπαξένπ θΪζε Ϋηνπο, ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δάισζε 

θφξνπ αθέλεηεο πεξηνπζέαο αλΪινγα κε ην ηειεπηαέν ςεθέν ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπο, κε αξρά ην ςεθέν 1 

θαη νινθιάξσζε κΫζα ζε Ϋληεθα (11) εξγΪζηκεο εκΫξεο. Χο θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

δάισζεο γηα ην ςεθέν 1 νξέδεηαη ε 15ε Μαΐνπ ηνπ νηθεένπ Ϋηνπο. ΔηδηθΪ γηα ην Ϋηνο 2010 σο 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο δάισζεο γηα ην ςεθέν 1 νξέδεηαη ε 15ε Ηνπλένπ 2010. 

2. Ζ δάισζε ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ά απφ πξφζσπν πνπ 

Ϋρεη εηδηθΪ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεζεέ απφ απηφλ. 

Άξζξν 35 λ 3842/2010 Τπνινγηζκφο ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

1. Ζ αμέα ησλ αθηλάησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγεέηαη κε ζπληειεζηά Ϋμη ηνηο ρηιένηο (6‰). 

2. Ζ αμέα ησλ αθηλάησλ ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ, κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ ά δεκνζένπ δηθαένπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, πνπ επηδηψθνπλ 

απνδεδεηγκΫλα ζθνπνχο θνηλσθειεέο, ζξεζθεπηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο 

θαη ηα ππνθεέκελα ζε θφξν αθέλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ', ηγ' θαη ηδ' ηνπ 

Ϊξζξνπ 29, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηά ηξέα ηνηο ρηιένηο (3‰). 

3. Με ζπληειεζηά Ϋλα ηνηο ρηιένηο (1‰) θνξνινγνχληαη: 

α) Ζ αμέα ησλ θηηζκΪησλ ησλ αθηλάησλ ηα νπνέα ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά ά ηελ 

Ϊζθεζε εκπνξηθάο δξαζηεξηφηεηαο απφ επηρεηξάζεηο, αλεμαξηάησο αληηθεηκΫλνπ εξγαζηψλ. 

β) Ζ αμέα ησλ θηηζκΪησλ ησλ αθηλάησλ ηα νπνέα ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα λνκηθΪ πξφζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα. 
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γ) Ζ αμέα ησλ ππνθεέκελσλ ζε θφξν αθέλεησλ ησλ πεξηπηψζεσλ ε' θαη ηα' ηνπ Ϊξζξνπ 29 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, κε εμαέξεζε ηα αθέλεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ δηθαένπ πνπ 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηά ηξέα ηνηο ρηιένηο (3‰). 

δ) Ζ αμέα ησλ αθηλάησλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ζε αθέλεηε 

πεξηνπζέα θαη ησλ Ακνηβαέσλ Κεθαιαέσλ Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο, φπσο νξέδνληαη ζην λ. 2778/1999 

(ΦΔΚ 295 Α'), φπσο ηζρχεη. 

4. Ο θφξνο πνπ αλαινγεέ ζηε ζπλνιηθά αμέα ησλ θηηζκΪησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγέα δελ 

κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξνο απφ Ϋλα (1) επξψ αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν, κε εμαέξεζε ηα εκηηειά 

θηέζκαηα θαη ηα γεσξγηθΪ θαη θηελνηξνθηθΪ θηάξηα. 

5. Γηα ηα Ϋηε 2010, 2011 θαη 2012 ε αμέα ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλάησλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξάζεσλ νπνηαζδάπνηε κνξθάο ππΪγεηαη ζε θφξν κε ζπληειεζηά 0,33‰. Γηα ηελ πεξέπησζε 

απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ην ειΪρηζην φξην ηνπ ελφο (1) επξψ αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν ησλ θηηζκΪησλ. 

Άξζξν 39 λ 3842/2010 Πξφζζεηνη θφξνη λνκηθψ πξνζψπσλ  

Γηα ηελ επηβνιά ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηέκσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηΪμεηο ησλ παξαγξΪθσλ 1, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ Ϊξζξνπ 1, θαζψο θαη ησλ Ϊξζξσλ 2, 4, 

9, 14,15, 22, 23 θαη 24 ηνπ λ. 2523/1997, φπσο ηζρχνπλ. 

Άξζξν 41 λ 3842/2010 Αξκφδηνο ΠξντζηΪκελνο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο Ννκηθψλ  

Πξνζψπσλ  

1. Γηα ηελ παξαιαβά, ηνλ Ϋιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηελ εμαθξέβσζε απηψλ 

πνπ δελ Ϋρνπλ επηδψζεη δειψζεηο θαη γεληθΪ γηα ηελ επηβνιά ηνπ θφξνπ αξκφδηνο εέλαη ν 

πξντζηΪκελνο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο, πνπ εέλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο. 

Παξάδεηγκα  

Δθδέδεηαη  εληνιά ειΫγρνπ ιφγσ κε  ππνβνιάο δάισζεο Φφξνπ Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο  

1/1/2010 ηεο επηρ/ζεο <Α>, ε νπνέα Ϋπξεπε λα ππνβιεζεέ Ϋσο 31/7/10.Κνηλνπνηεέηαη  ζηελ 

ειεγρφκελε  πξφζθιεζε ειΫγρνπ ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ/186 ζηηο 20/10/2010 ελψ επηδφζεθε 

παξΪιιεια θαη πξφζθιεζε ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν 3610/07. Ζ ειεγρφκελε δελ Ϋθαλεη  ρξάζε ησλ  

επλντθψλ δηαηΪμεσλ (Ν 3610/07). Αθνχ πΫξαζε ε πξνζεζκέα ησλ 10 εκεξψλ, ν Ϋιεγρνο μεθέλεζε θαη 

ε  αμέα ησλ αθηλάησλ πξνζδηνξέζζεθε απφ ηνλ Ϋιεγρν γηα ηα γάπεδα (αγξνηεκΪρηα) ζην πνζφ ησλ  

67.247,54 €. Ο θφξνο ππνινγέδεηαη ζε ζπληειεζηά (6‰).Δπέζεο ε αμέα ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θηηζκΪησλ   πξνζδηνξέζζεθε ζην πνζφ ησλ 1.615,86 €.Ο θφξνο ππνινγέδεηαη ζε ζπληειεζηά (1‰). O 
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θφξνο πνπ αληηζηνηρεέ ζηα θηέζκαηα ππνινγέδεηαη κε 1 €/ηκ (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 35 παξ. 4 

λ.3842/10). 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΟΡΟΤ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ 

ΑΞΗΑ  πλη/ζηεο Φνξ/ζεο ΦΟΡΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

67247,54 6‰ 403,49 

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΑ ΚΣΗΜΑΣΑ 

ΑΞΗΑ  πλη/ζηεο Φνξ/ζεο ΦΟΡΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

              176.451,91       1‰         176,45 

ΦΟΡΟ ΚΣΗΜΑΣΧΝ  ΒΑΔΗ ΣΟΤ 1€/Σ.Μ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Δ ΣΜ   

1.615,86   Υ 1€ / ΣΜ 1.615,86 

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΦΟΡΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ Ϊξζξνπ 35 παξ 4 λ.3842/10) 2.019,35 

  

Ύζηεξα απφ ηα παξαπΪλσ, γηα ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2010 εθδέδεηαη  πξΪμε θαηαινγηζκνχ ηνπ θφξνπ  

αθηλάησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ιφγσ κε ππνβνιάο ηεο πξνβιεπφκελεο δάισζεο κε ηελ νπνέα 

θαηαινγέδνληαη  νη παξαπΪλσ δηαθνξΫο θαζψο θαη νη πξνζαπμάζεηο πνπ αλαινγνχλ. 

 

 

3.4.3. Σαθηηθόο Έιεγρνο  ( ΠΟΛ 1037/05) 

 
3.4.3.1. Αληηθείκελν ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ  
 

 Ο ηαθηηθφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη πΪληα κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηαρεηξηζηηθάο 

πεξηφδνπ θαη ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη απνζθνπεέ ζηελ 

επαιάζεπζε ηεο αθξέβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ δειψζεσλ φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκΫλσλ 

πνπ ππνβιάζεθαλ απφ ηελ επηρεέξεζε. Πξφθεηηαη δειαδά γηα πιάξε, εκπεξηζηαησκΫλν, νπζηαζηηθφ 

θαη νξηζηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν, εθφζνλ κε ηελ νινθιάξσζά ηνπ εθθαζαξέδνληαη φιεο νη 

θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεέξεζεο πνπ απνηΫιεζαλ αληηθεέκελν ηνπ ειΫγρνπ. 

 Ο ηαθηηθφο θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο βαζέδεηαη ηφζν ζηα δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ 

ηεο επηρεέξεζεο φζν θαη ζε ινηπΪ ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο (ηΫηνηα ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο κπνξεέ 

λα πξνΫξρνληαη εέηε απφ ηελ έδηα ηελ επηρεέξεζε, εέηε απφ ηελ ειεγθηηθά ππεξεζέα, εέηε απφ Ϊιιεο 

ειεγθηηθΫο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ά απφ Ϊιιεο δεκφζηεο ππεξεζέεο, θνξεέο, 

ηξαπεδηθΪ ηδξχκαηα θιπ). Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο πνπ άδε πθέζηαληαη ά ηπρφλ 

δηαπηζηψλνληαη ά πξνθχπηνπλ θαηΪ ηελ πνξεέα ηεο ειεγθηηθάο δηαδηθαζέαο, θαζψο θαη γηα 

πιεξνθνξέεο ά ζηνηρεέα απφ ηξέηεο πεγΫο θ.ιπ. 
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3.4.3.2.Γηαηάδεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ  

 

Γηα ηνλ ηαθηηθφ Ϋιεγρν ζηε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο ζρεηηθΫο εέλαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 66 ηνπ 

λ.2238/94, γηα ηνλ Ϋιεγρν ΦΠΑ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 48 ηνπ λ. 2859/2000 θαη γηα ηνλ ΚΒ νη 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 186/92, θαζψο θαη νη επλντθΫο δηαηΪμεηο ηνπ λ 3610/07 

 
3.4.3.3. Κξηηήξηα επηινγήο ππνζέζεσλ γηα ηαθηηθό έιεγρν 

 

 ηελ πξΪμε εέλαη αδχλαηνλ νη ειεγθηηθΫο αξρΫο λα ειΫγρνπλ ην ζχλνιν ησλ αλΫιεγθησλ θΪζε 

θνξΪ ππνζΫζεσλ, θαζφζνλ πθέζηαηαη πεξηνξηζκφο ηφζν ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, φζν θαη ζηελ 

ηερληθά ππνδνκά. 

 Έηζη επηδηψθεηαη ν Ϋιεγρνο επηιεγκΫλνπ αξηζκνχ θνξνινγνπκΫλσλ θαηΪ ηξφπν πνπ ν 

αξηζκφο απηφο λα αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθάο θνξνινγεηΫαο 

χιεο ά ηεο ζπλνιηθάο πηζαλνινγνχκελεο θνξνδηαθπγάο. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ε θνξνινγηθά δηνέθεζε Ϋρεη ζεζπέζεη ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα βΪζεη ησλ 

νπνέσλ επηιΫγνληαη νη θνξνινγνχκελνη πνπ ζα ειεγρζνχλ κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν. 

 Με βΪζε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε (ΠΟΛ. 1037/05), νη ππνζΫζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο 

θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ θνξνινγνπκΫλσλ επηιΫγνληαη γηα ηαθηηθφ Ϋιεγρν κε βΪζε ηα παξαθΪησ 

θξηηάξηα: 

-Όηαλ ππΪξρνπλ νπζηαζηηθΫο παξαβΪζεηο ηνπ ΚΒ ά δειηέα πιεξνθνξηψλ ά Ϊιια ζηνηρεέα γηα 

θνξνδηαθπγά. 

-Όηαλ δελ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, ΦΠΑ ά Ϊιισλ θνξνινγηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ. 

-Όηαλ πθέζηαληαη κεγΪια πηζησηηθΪ ππφινηπα ΦΠΑ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην αληηθεέκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο. 

-ε πεξηπηψζεηο θαηΪζρεζεο βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ά θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ ά 

θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. 

-ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ά θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ ά 

θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. 

-Όηαλ επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ ά ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο Ϋρνπλ δειψζεη κεγΪια πνζΪ 

δαπαλψλ. 

-Όηαλ ηα θαζαξΪ θΫξδε δελ πξνζδηνξέζηεθαλ θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ά δελ εθαξκφζζεθε ν 

πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηάο θαζαξψλ θεξδψλ εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ν εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπο. 
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-Όηαλ ππΪξρεη αδηθαηνιφγεηε δηαθνξΪ κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρεέσλ ησλ δειψζεσλ 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο (Ϋληππν Δ3) θαη δειψζεσλ ΦΠΑ. 

-Όηαλ Ϋζησ θαη ζε κέα απφ ηηο εθθξεκεέο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο δειψζεθε δεκέα απφ ηελ 

εθκεηΪιιεπζε ηεο επηρεέξεζεο ά απφ ηελ Ϊζθεζε ηνπ ειεχζεξνπ επαγγΫικαηνο. 

-ε πεξηπηψζεηο επηρεηξάζεσλ πνπ απφ ηηο ππνβιεζεέζεο δειψζεηο πξνθχπηεη ρακειφο ζπληειεζηάο 

κηθηνχ θαη θαζαξνχ θΫξδνπο. 

-Όηαλ Ϋγηλε ρξάζε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

-ε πεξηπηψζεηο επηρεηξάζεσλ πνπ Ϋρνπλ ηχρεη απαιιαγάο απφ ην ΦΠΑ βΪζεη ζπγθεθξηκΫλσλ 

δηαηΪμεσλ. 

 Όηαλ θαηΪ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο εκθαλέδνληαη ππΫξνγθα πνζΪ 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ ά δπζαλΪινγα ηΫηνηα πνζΪ ζε ζρΫζε κε ηνλ ζπλάζε εηάζην θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο. 

-Όηαλ θαηΪ ην ρξφλν επηινγάο γηα Ϋιεγρν ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα ζηνηρεέα ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθά 

ππεξεζέα γηα επαλαιακβαλφκελεο αηηάζεηο απφ Ϊιια θξΪηε κΫιε γηα ακνηβαέα ζπλδξνκά, βΪζεη ησλ 

δηαηΪμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1798/2003. 

-ε δειψζεηο ησλ νπνέσλ επέθεηηαη ν ρξφλνο παξαγξαθάο, κε ηα κεγαιχηεξα εηζνδάκαηα. 

-ε δειψζεηο κε ηα κεγαιχηεξα αθαζΪξηζηα εηζνδάκαηα απφ θΪζε θαηεγνξέα. 

 Σα παξαπΪλσ θξηηάξηα επηινγάο ππνζΫζεσλ γηα Ϋιεγρν εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηΪ 

πξνηεξαηφηεηα επηινγά ησλ εθθξεκψλ ππνζΫζεσλ. 

 ΑλεμΪξηεηα απφ ηα πην πΪλσ θξηηάξηα επηινγάο, ππνρξεσηηθΪ ειΫγρνληαη ππνζΫζεηο φηαλ 

απηφ νξέδεηαη απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο (π.ρ. ειΫγρνληαη ππνρξεσηηθΪ επηρεηξάζεηο πνπ ππνβΪινπλ 

αέηεζε γηα εηζαγσγά ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, επηρεηξάζεηο πνπ αηηνχληαη 

επηζηξνθά πηζησηηθνχ ππνινέπνπ Φ.Π.Α. θαη δηαπηζηψλεηαη φηη Ϋρνπλ ππνπΫζεη ζηηο νπζηαζηηθΫο 

παξαβΪζεηο Κ.Β.. θιπ). 

 Ζ επηινγά ησλ ππνζΫζεσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ γέλεηαη κε επζχλε ησλ πξντζηακΫλσλ ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ΤπνδηεπζπληΫο ειΫγρνπ, θαζψο θαη ηνπο 

πξντζηακΫλνπο ησλ ηκεκΪησλ ά ησλ επνπηεηψλ ειΫγρνπ. 

 Αθφκε, πνζνζηφ Ϋσο θαη 10% ησλ επηιεγφκελσλ γηα Ϋιεγρν ππνζΫζεσλ επηιΫγεηαη απφ 

ηπραέν δεέγκα θνξνινγνπκΫλσλ, γηα ηνπο νπνένπο δελ ζπληξΫρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηάξηα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ππνζΫζεηο κε δχν ηνπιΪρηζηνλ εθθξεκεέο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφ-

δνπο. (Πηεξάο,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο, Σξππνζθνχθεο) 
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3.4.3.4.Γηαδηθαζία ειέγρνπ  

 

 Με ηελ παξαιαβά ηεο εληνιάο ειΫγρνπ ν ειεγθηάο ιακβΪλεη γλψζε γηα ηελ επηρεέξεζε πνπ 

θαιεέηαη λα ειΫγμεη, ην θξηηάξην επηινγάο ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο ππφ Ϋιεγρν ρξάζεηο.ΚαηΪ ην 

πξψην ζηΪδην ν ειεγθηάο ζπγθξνηεέ ην θΪθειν ηεο ππφζεζεο πνπ θαιεέηαη λα ειΫγμεη.  

 Αθφκε ιακβΪλεη γλψζε ησλ παξαηεξάζεσλ ζε εθζΫζεηο πξνεγνχκελσλ ειΫγρσλ, ηπρφλ 

πηζηνπνηεηηθψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θ.ιπ.,ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβιάζεθαλ γηα ηηο 

ππφ Ϋιεγρνρξάζεηο,ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηπρφλ αηηεκΪησλ, ζπκθσλεηηθψλ, ζπκβΪζεσλ θιπ. θαη ηεο 

αιιεινγξαθέαο κε Ϊιιεο ππεξεζέεο (.Γ.Ο.Δ ., VIES, Γ.Ο.Τ. ππνθαηαζηεκΪησλ θιπ). 

 ηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ, θαη' εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 3610/07, ε 

επέδνζε καδέ κε ηελ εληνιά ειΫγρνπ πξφθιεζεο ζην θνξνινγνχκελν επέ απνδεέμεη, πξνθεηκΫλνπ 

εθφζνλ απηφο επηζπκεέ, λα ππνβΪιεη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ, αξρηθΫο ά 

ζπκπιεξσκαηηθΫο δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ γεληθψο θνξνινγηψλ, 

ηειψλ θαη εηζθνξψλ. ηελ πεξέπησζε απηά, νη πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη θφξνη ησλ παξαγξΪθσλ 1 

θαη 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/97 επέ εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ κεηψλνληαη ζην κηζφ. 

 

3.4.3.4.1Έιεγρνο πξώηεο εκέξαο ειέγρνπ 

 

 ΚαηΪ ηελ πξψηε εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ, ν ειεγθηάο, Ϋρνληαο άδε κειεηάζεη ην θΪθειν ηεο 

ππφζεζεο, πξαγκαηνπνηεέ ηελ πξψηε ηνπ επαθά κε ηελ επηρεέξεζε. 

 

3.4.3.4.1.1.Θεώξεζε ησλ  ηεξνύκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ  

 

 Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πξνεγεέηαη ε ζεψξεζε ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο θαη εξεπλΪηαη αλ ηα βηβιέα εέλαη εκπξφζεζκα ελεκεξσκΫλα. 

Ζ ζεψξεζε γέλεηαη θΪησ απφ ηελ ηειεπηαέα εγγξαθά ζηα ηεξνχκελα ππνρξεσηηθψο θαη 

πξναηξεηηθψο βηβιέα θαη ζην ακΫζσο επφκελν κεηΪ ην ηειεπηαέν εθδνζΫλ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν. 

ηελ πξΪμε ζεψξεζεο αλαγξΪθεηαη ε ππεξεζέα πνπ ελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν, ε εκεξνκελέα θαη ψξα 

πξαγκαηνπνέεζάο ηνπ θαη ηα ζηνηρεέα ησλ ειεγθηψλ. 

 ΔηδηθΪ γηα ηηο επηρεηξάζεηο κε βηβιέα Γ' θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β.. ελεξγεέηαη θαηΪ ηελ πξψηε 

εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ ζηελ επηρεέξεζε Ϋιεγρνο ηακεένπ θαη αμηνγξΪθσλ, θαζψο θαη Ϋιεγρνο ππνινέπσλ 

βηβιένπ απνζάθεο, εθφζνλ ζηνλ ηφπν ηάξεζεο ησλ βηβιέσλ πθέζηαηαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη 

ηεξεέηαη βηβιέν απνζάθεο. 
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3.4.3.4.1.2. Έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ. Παξάδεηγκα.πλέπεηεο ειέγρνπ Σακείνπ   

 

 Με ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ν. 3296/2004 πξνβιΫπεηαη ε δηελΫξγεηα ειΫγρνπ 

ηακεένπ θαη αμηφγξαθσλ θαηΪ ηνπο δηελεξγνχκελνπο θνξνινγηθνχο ειΫγρνπο επηηεδεπκαηηψλ κε 

βηβιέα Γ΄ θαηεγνξέαο Κ.Β.. θαη νξέδνληαη νη ζπλΫπεηεο επέ δηαπέζησζεο δηαθνξψλ. 

     Ζ παξαπΪλσ επαιάζεπζε δηελεξγεέηαη πξηλ απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε ειεγθηηθά επαιάζεπζε 

ζε θΪζε πεξέπησζε ηαθηηθνχ ειΫγρνπ, ππνρξεσηηθψο, αλεμαξηάησο ηεο ειεγθηηθάο ππεξεζέαο πνπ 

δηελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν (ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα, Γ.Ο.Τ.),  θαη σο πξνο ην ηακεέν θαη σο πξνο ηα αμηφγξαθα 

θαη πΪληα κε αλαγξαθά ζρεηηθάο κλεέαο ζηελ εθδηδφκελε νηθεέα εληνιά ηνπ ηαθηηθνχ ειΫγρνπ. 

            ε φ,ηη αθνξΪ ηνπο πξνζσξηλνχο θαη πξνιεπηηθνχο ειΫγρνπο, ε παξαπΪλσ επαιάζεπζε, 

αλεμαξηάησο ειεγθηηθάο ππεξεζέαο (ΔιεγθηηθΪ ΚΫληξα, Γ.Ο.Τ., .Γ.Ο.Δ.) ζα ελεξγεέηαη κφλν 

εθφζνλ απηφ αλαγξΪθεηαη ζηελ νηθεέα εληνιά ειΫγρνπ. 

ΠεξαηηΫξσ, γηα ηελ ελ ιφγσ επαιάζεπζε δηεπθξηλέδνληαη ηα εμάο: 

 Πξηλ απφ νπνηαδάπνηε Ϊιιε ειεγθηηθά ελΫξγεηα, ζα ζεσξνχληαη κε ηδηαέηεξε ζρνιαζηηθφηεηα 

ηα ηεξνχκελα βηβιέα πξσηνγελψλ εγγξαθψλ επέ ρεηξφγξαθεο ηάξεζεο θαη ην ηζνδχγην Γεληθνχ - 

Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ επέ κεραλνγξαθηθάο ηάξεζεο, θαζψο επέζεο θαη φια γεληθψο ηα ηεξνχκελα 

θαη εθδηδφκελα ζηνηρεέα αμέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρεέσλ (απνδεέμεηο ά 

εληΪικαηα ά γξακκΪηηα εέζπξαμεο θαη πιεξσκάο, απνδεέμεηο παξΪδνζεο ά παξαιαβάο αμηφγξαθσλ 

θ.ιπ.). 

            Θα γέλεηαη θαηακΫηξεζε ησλ κεηξεηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο παξνπζέα ησλ 

ειεγθηψλ (δελ ζεσξνχληαη κεηξεηΪ νη κεηαρξνλνινγεκΫλεο επηηαγΫο) θαη ζα ζπληΪζζεηαη  ζρεηηθφ  

πξσηφθνιιν  θαηακΫηξεζεο ην νπνέν ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο   θαη   ηνπο  

ειεγθηΫο.Αθνινχζσο, ζα εμΪγεηαη ην ππφινηπν ηνπ ηακεένπ (ινγαξηαζκφο ΔΓΛ 38.00), θαη’ 

εθαξκνγά, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Κ.Β.. επέ 

ηνπ νπνένπ ζα πξνζηέζεληαη νη εηζπξΪμεηο θαη ζα αθαηξνχληαη νη πιεξσκΫο κΫρξη ηελ εκΫξα θαη ψξα 

ηνπ ειΫγρνπ θαη ην ηειηθφ πνζφ ζα ζπγθξέλεηαη κε ην απνηΫιεζκα ηεο θαηακΫηξεζεο. 

            εκεηψλεηαη φηη εέλαη ζθφπηκν λα ειΫγρεηαη ην ηακεέν θαη ζε εκεξνκελέεο πξνγελΫζηεξεο ηεο 

ηειεπηαέαο ελεκΫξσζάο ηνπ, θαζψο επέζεο λα γέλνληαη αζξνέζεηο κε βΪζε ηα πθηζηΪκελα 

παξαζηαηηθΪ εηζπξΪμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ ηειεπηαέα 

ελεκΫξσζά ηνπ κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ, γηα ηε δηαπέζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινέπσλ 

ζε ελδηΪκεζεο εκεξνκελέεο. 

 

Παξάδεηγκα 1
Ο

 : Απφ ηελ θέλεζε ηνπ ηακεένπ ηεο επηρεέξεζεο «Υ» δηαπηζηψλνληαη ηα εμάο: 
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ΣΑΜΔΗΟ 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ  ΠΛΖΡΩΜΔ 

Ζκ/λία Αηηηνινγία Αμία Ζκ/λία Αηηηνινγία Αμία 

30-11-09 Τπφινηπν 2.000 1-12-09 ΑγνξΪ κεηξεηνέο 1.300 

2-12-09 Απφ ΣξΪπεδα 800 2-12-09 Πηζησηάο Α 500 

      2-12-09 Γξακ. πιεξσηΫα 900 

4-12-09 Απφ πειΪηε A 500 7-12-09 Γξακ. πιεξσηΫα 1.500 

10-12-09 Απφ πειΪηε B  600 9-12-09 Δλνέθην 300 

13-12-09 Γξακ. εέζπξ. 400 12-12-09 ΑγνξΪ κεηξεηνέο 600 

13-12-09 Απφ πειΪηε Γ 1.100       

14-12-09 Απφ πειΪηε Γ 900       

  

            Απφ ηνλ Ϋιεγρν ηεο θέλεζεο ηνπ ηακεένπ ηνπ παξαδεέγκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο 7-12-09 

ππάξρε πηζησηηθφ ππφινηπν ηακεένπ 900 επξψ [(2.000+ 800+ 500) - (1.300+ 500+ 900+ 1.500]. 

            Σα πηζησηηθΪ ππφινηπα πνπ πξνθχπηνπλ πξΫπεη λα επαιεζεχνληαη κε ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη 

λα εξεπλψληαη ηα παξαζηαηηθΪ, θαηΪ ηελ εκΫξα πνπ πξνθχπηεη ην πηζησηηθφ ππφινηπν, γηα λα 

δηαπηζησζεέ αλ εέλαη πξαγκαηηθΪ ά νθεέιεηαη ζε ηππηθνχο ιφγνπο (εηεξνρξνληζκφο εγγξαθψλ) 

(ΠΟΛ.1046/15.2.1996). 

            ε φ,ηη αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ αμηφγξαθσλ, ζα γέλεηαη θαηαγξαθά ησλ αμηφγξαθσλ πνπ 

βξέζθνληαη ζην ραξηνθπιΪθην ηεο επηρεέξεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν απηάο παξνπζέα ησλ ειεγθηψλ θαη 

ζα ζπληΪζζεηαη ζηελ πεξέπησζε απηά πξσηφθνιιν θαηαγξαθάο αμηφγξαθσλ, ην νπνέν ζα 

ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο θαη ηνπο ειεγθηΫο  

 πγθξέλνληαη ηα θαηακεηξεζΫληα θαη θαηαγξαθΫληα αμηφγξαθα κε ηα δεδνκΫλα ησλ 

αμηνγξΪθσλ ησλ βηβιέσλ, ζπλππνινγηδνκΫλσλ θαη ησλ αμηνγξΪθσλ ζε ρΫξηα ηξέησλ (π.ρ. ηξΪπεδεο 

γηα πξνεμφθιεζε, δηθεγφξνη γηα θέλεζε δηαδηθαζηψλ εέζπξαμεο) γηα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα 

πθέζηαληαη ηα αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ. θφπηκν εέλαη λα γέλεηαη ζχγθξηζε θαη κε ηα δεδνκΫλα ησλ 

αμηνγξΪθσλ πνπ εκθαλέδνληαη ζηα βηβιέα επηηαγψλ ά γξακκαηέσλ πνπ ηπρφλ ηεξνχληαη απφ ηελ 

επηρεέξεζε. 

 Οη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξΫο απφ ηηο παξαπΪλσ επαιεζεχζεηο αμηνγξΪθσλ, εθφζνλ δελ 

νθεέινληαη ζε ινγηζηηθφ ιΪζνο, απνηεινχλ βΪζε γηα πεξαηηΫξσ δηεξεχλεζε ψζηε λα δηαπηζησζεέ εΪλ 

νθεέινληαη ζε απφθξπςε πσιάζεσλ (πσιάζεηο ρσξέο ηελ Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ), δνζεέζεο 

πξνθαηαβνιΫο πειαηψλ γηα κειινληηθΫο πσιάζεηο αγαζψλ ρσξέο ηελ Ϋθδνζε παξαζηαηηθψλ, αγνξΪ 

αγαζψλ ρσξέο ηε ιάςε ζηνηρεένπ κε ζθνπφ ηε δηΪζεζε απηψλ ρσξέο ηελ Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ. 

 

Παξάδεηγκα 2
Ο

  
 

ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν αμηνγξΪθσλ ζηελ επηρεέξεζε <Α> θαηΪ ηελ πξψηε επέζεο εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ ηελ 

16/6/2008 πξνΫθπςαλ ηα εμάο: 
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Α.  ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΝΣΑ ΒΑΔΙ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

Δίδνο 

Αμηνγξάθνπ 

Αξηζκόο Δθδόηεο/ 

Πιεξωηήο 

Ηκεξ. 

ιήμεο 

Πνζό Παξαηεξήζεηο 

ΕΠΘΣΑΓΗ 0001 Υ 8/9/08 10.000,00  
ΕΠΘΣΑΓΗ 0002 Φ 15/9/08 50.000,00  

 
Β.ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΔΙ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 15/6/08* 
 

Δίδνο 

Αμηνγξάθνπ 

Αξηζκόο Δθδόηεο/ 

Πιεξωηήο 

Ηκεξ. 
ιήμεο 

Πνζό Παξαηεξήζεηο 

ΕΠΘΣΑΓΗ 0001 Υ 8/9/08 10.000,00  
ΕΠΘΣΑΓΗ 0002 Φ 15/9/08 50.000,00  
ΕΠΘΣΑΓΗ 0003 Ζ 10/10/08 50.000,00  

 

ΑλαγξΪθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ κφλν ηα αμηφγξαθα ησλ νπνέσλ 

εθθξεκεέ ε πέζησζε. Δπέ κεγΪινπ πιάζνπο αμηνγξΪθσλ, κπνξεέ, αληέ ηεο ζπκπιάξσζεο ηνπ πέλαθα 

λα επηζπλΪπηνληαη θσηνηππέεο ησλ νηθεέσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ, σο 

αλαπφζπαζην ηκάκα ηνπ παξφληνο πξσηνθφιινπ . 
 

 

Γ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΔΙ ΑΠΟΓΔΙΞΔΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ/ Ή ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ 15/6/08 

ΜΔΥΡΙ ηελ ώξα ηνπ ειέγρνπ 

Δίδνο 

Αμηνγξάθνπ 

Αξηζκόο Δθδόηεο/ 

Πιεξωηήο 

Ηκεξ. 
ιήμεο 

Πνζό Παξαηεξήζεηο 

ΕΠΘΣΑΓΗ 0003 Ζ 10/10/08 50.000,00 Πξνεμόθιεζε 

 
Γ. ΓΙΑΦΟΡΔ 

Δίδνο 

Αμηνγξάθνπ 

Αξηζκόο Δθδόηεο/ 

Πιεξωηήο 

Ηκεξ. 
ιήμεο 

Πνζό Παξαηεξήζεηο 

0    0  

 

(ΒιΫπε ζει 42, Οδεγφο θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ,Πηεξάο,Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο, 

Σξππνζθνχθεο) 

             

πλέπεηεο ειέγρνπ ηακείνπ 

 

            Οη αξλεηηθΫο ά ζεηηθΫο δηαθνξΫο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηΫξσ ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο  

πΫξαλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ, πξνζηέζεληαη ζε θΪζε πεξέπησζε ζηα θαζαξΪ θΫξδε ηεο ειεγρφκελεο 

επηρεέξεζεο, ζεσξνχκελεο νπζηαζηηθΪ σο ινγηζηηθΫο δηαθνξΫο θαη παξΪιιεια νη δηαθνξΫο απηΫο 

πξνζηέζεληαη ζηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο επηρεέξεζεο, πξνθεηκΫλνπ απηΪ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΦΠΑ θαη θΪζε Ϊιινπ θφξνπ, ηΫινπο ά εηζθνξΪο ζηηο ινηπΫο θνξνινγέεο. 

 Δπέζεο νη νη αλσηΫξσ δηαθνξΫο, ζπλερέδνπλ παξΪιιεια λα ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηελ θξέζε 

επέ ηνπ θχξνπο ησλ βηβιέσλ θαηΪ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β.., ζΫκα ην νπνέν θαη ζπλαξηΪηαη κε 

ηνλ θαη’ Ϋιεγρν πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ, ελψ ζε θΪζε πεξέπησζε, επηβΪιινληαη βεβαέσο 

Ϊκεζα ηα θαηΪ πεξέπησζε πξνβιεπφκελα πξφζηηκα γηα ηηο παξαβΪζεηο ηνπ Κ.Β.. πνπ ζρεηέδνληαη 

κε ηηο δηαθνξΫο απηΫο. (ΠΟΛ 1027/2005) 
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3.4.3.4.1.3.Έιεγρνο απνζεκάησλ. Κιεηζηή απνζήθε.Μεζνδνινγία.Παξαδείγκαηα. 

 

   Ο Ϋιεγρνο απηφο εέλαη επρεξΫζηεξνο ζε επηρεηξάζεηο πνπ εθδέδνπλ ζηνηρεέα απφ ηα νπνέα 

πξνθχπηνπλ ην εέδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ (ρνλδξηθΫο πσιάζεηο ά ιηαληθΫο κε 

Βηβιέν Απνζάθεο). 

            Ζ εθαξκνγά ηεο πην πΪλσ κεζφδνπ δηεπθνιχλεηαη φηαλ ηεξεέηαη Βηβιέν Απνγξαθψλ 

(νξηζκΫλνη ππφρξενη ηεο Β' θαηεγνξέαο θαη φινη ηεο Γ' θαηεγνξέαο). 

            Ζ κΫζνδνο απηά εέλαη απνηειεζκαηηθά ζε νπνηαδάπνηε ρξνληθά ζηηγκά θαη αλ 

πξαγκαηνπνηεζεέ, ελδεέθλπηαη φκσο λα γέλεηαη ζηνπο πξψηνπο κάλεο κεηΪ ηελ απνγξαθά ιάμεο, γηα 

λα κελ αλαηξΫρεη ν Ϋιεγρνο ζε κεγΪιν πιάζνο παξαζηαηηθψλ. 

             

Μεζνδνινγία 

 

-ΔπηιΫγνληαη πξνο Ϋιεγρν νξηζκΫλα εέδε, ελδεηθηηθΪ, θαηΪ πξνηέκεζε απηΪ πνπ Ϋρνπλ ζαθάλεηα 

πεξηγξαθάο θαη πνπ πηζαλνινγεέηαη θνξνδηαθπγά, ιφγσ ηεο κεγΪιεο αμέαο ηνπο, ηνπ κηθξνχ ηνπο 

φγθνπ θ.ιπ.. 

 -Θεσξεέηαη ην Βηβιέν Απνγξαθψλ θαη ειΫγρεηαη αλ νη θαηαρσξέζεηο ζε απηφ Ϋρνπλ γέλεη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ. 

 -Θεσξνχληαη φια ηα ζηνηρεέα δηαθέλεζεο ηεο επηρεέξεζεο. 

 -Καηακεηξεέηαη ην απφζεκα ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη επηιεγεέ ζηνπο ρψξνπο φπνπ εέλαη απνζεθεπκΫλν, 

κε ηνλ ππεχζπλν πνπ Ϋρεη νξέζεη ε επηρεέξεζε ζην ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν. 

 -πληΪζζεηαη πξσηφθνιιν θαηακΫηξεζεο, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηελ επηρεέξεζε. 

 -ΛακβΪλνληαη νη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ηνπ επηιεγΫληνο εέδνπο απφ ην Βηβιέν Απνγξαθψλ, νη 

νπνέεο απνηεινχλ ηελ αθεηεξέα ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ. 

 -Πξνζηέζεληαη νη αγνξαζζεέζεο ά παξαιεθζεέζεο πνζφηεηεο ζε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν κεηΪ 

ηελ απνγξαθά. 

 -Αθαηξνχληαη νη παξαδνζεέζεο πσιάζεηο (βΪζεη Σηκνινγέσλ, Γειηέσλ Απνζηνιάο θ.ιπ.) ζηελ έδηα 

ρξνληθά πεξένδν. 

 -ΔμΪγεηαη ην πνζνηηθφ απνηΫιεζκα, πνπ πξΫπεη λα ζπκθσλεέ κε ηελ θαηακεηξεζεέζα πνζφηεηα, 

αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ δηθαηνινγεκΫλεο θχξεο ά απνκνηψζεηο ά απψιεηεο θ.ιπ. 
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Παξάδεηγκα 1
ν
  

Δέδνο: ΣV  ΜΪξθα: «A» 

Απνγξαθά:                               31-12-2008                  100 ηεκ. 

ΠιΫνλ εηζαγσγΫο κΫρξη             30-4-2009                    65  ηεκ. 

χλνιν                           165 ηεκ. 

Μεένλ πσιάζεηο κΫρξη               30-4-2009                     80  ηεκ. 

                                    ππφινηπν                            85  ηεκ. 

Καηακεηξεζεέζα πνζφηεηα (σο πξσηφθνιιν θαηκ/ζεο)           70 ηεκ 

                                                                                                                                        
              δηαθνξΪ                                       15 ηεκ. 

Ζ δηαθνξΪ απηά ζεσξεηηθΪ κπνξεέ λα ζεκαέλεη:  

-   Αλαθξηβά απνγξαθά 

-   Με εκθαληζζεέζεο αγνξΫο (εηζαγσγΫο) 

-   Με εκθαληζζεέζεο πσιάζεηο. 

            Ο Ϋιεγρνο αλ απφ Ϊιια ζηνηρεέα δελ κπνξεέ λα ζπγθεθξηκελνπνηάζεη κέα απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο παξαβΪζεηο, θαηαινγέδεη θαη ζηνηρεηνζεηεέ παξΪβαζε γηα κε εκθΪληζε πσιάζεσλ. 

Παξάδεηγκα 2
ν
  

Δκπνξηθά επηρ/ζε ,πσιάζεηο ρνλδξηθΫο ,Ϋιεγρνο 1-4-2009, εέδνο <ρ> 

Απνγξαθά Ϋλαξμεο 31-12-2008                                60 ηεκ 

ΠιΫνλ αγνξΫο     1/1   Ϋσο 1/4/09          80 ηεκ 

χλνιν          140 ηεκ 

Μεένλ πσιάζεηο 1/1 Ϋσο 1/4/09                 120 ηεκ 

Τπφινηπν            20 ηεκ 

Καηακεηξεζεέζα πνζφηεηα 1/4/09(ψξα 11πκ )           60 ηεκ 

Πιεφλαζκα                       40 ηεκ  

Ζ δηαθνξΪ απηά ζεσξεηηθΪ κπνξεέ λα ζεκαέλεη: 

-Πσιάζεηο εηθνληθΫο  ά αλαθξηβάο απνγξαθά Ϋλαξμεο  

-Ή αγνξΪ ρσξέο θνξνινγηθφ ζηνηρεέν  θαη 
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Ο Ϋιεγρνο θαηαινγέδεη παξΪβαζε φηη ε ειεγρφκελε δελ δάηεζε θαη δελ Ϋιαβε θαη εληΫιεη δελ 

εμΫδσζε ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ζηνηρεέν ζε κέα ηνπιΪρηζηνλ πεξέπησζε.  

 

3.4.3.4.2. Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο  (πνι1037/05) 

 

 ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ, αλεμΪξηεηα απφ ην εέδνο ηεο 

αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηεγνξέα ησλ ηεξνχκελσλ βηβιέσλ ηεο ειεγρφκελεο 

επηρεέξεζεο, ειΫγρνληαη ππνρξεσηηθΪ, ηνπιΪρηζηνλ ηα εμάο: 

- Ϋιεγρν αλ ηεξάζεθαλ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ΚΒ  γηα ην θεληξηθφ θαη 

ηα ππνθαηαζηάκαηα θαηΪ ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο,  

-Ϋιεγρν αλ ηα ηεξεζΫληα βηβιέα ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκΪησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

θαη ησλ πξφζζεησλ, θαηΪ ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο, ηεξάζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ,  

-Ϋιεγρν, επέ εηαηξεηψλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αλ ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε ζπζηάζεθε 

λφκηκα θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο θαιχπηνληαη λνκφηππα ά επέ θνηλνπξαμηψλ, αλ θαηαηΫζεθε ζηελ 

αξκφδηα  Γ.Ο.Τ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα ζρεηηθΪ κε ηε ζχζηαζε ηεο θνηλνπξαμέαο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη αλ ηεξάζεθαλ νη ινηπΫο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ παξΪγξαθν 

2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.,  

 -Ϋιεγρνο ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα ησλ ιηαληθψλ πσιάζεσλ απφ ηα αζξνέζκαηα «Ε» ησλ 

θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ησλ απνδεέμεσλ παξνράο ππεξεζηψλ, ησλ ρνλδξηθψλ πσιάζεσλ 

απφ ηα νηθεέα ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη γεληθΪ ησλ πΪζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ εζφδσλ,  

     -Ϋιεγρνο ηεο Ϋθδνζεο αληέζηνηρσλ ηηκνινγέσλ πψιεζεο ά απνδεέμεσλ ιηαληθάο πψιεζεο θαη    

γεληθψο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αμέαο γηα ηα εθδνζΫληα δειηέα απνζηνιάο σο θαη γηα ηπρφλ Ϋζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππΪξρνληα ζπκθσλεηηθΪ 

-Ϋιεγρνο χπαξμεο λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα Ϋζνδα 

          - Ϋιεγρνο ηεο Ϋθδνζεο αληέζηνηρσλ ζηνηρεέσλ εζφδσλ ζε ζρΫζε κε ηηο θαηαρσξάζεηο ζηα    πξφζζεηα 

βηβιέα  πνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηνπ ΚΒ ά κε ΤπνπξγηθΫο ΑπνθΪζεηο,  

- αλ ηα βηβιέα ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα γέλεηαη επαιάζεπζε ησλ αζξνέζεσλ εζφδσλ ζηα βηβιέα,  

-Ϋιεγρνο ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα ησλ αγνξψλ κε βΪζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο δηαζαθάζεηο 

εηζαγσγάο,  

 - Ϋιεγρνο χπαξμεο λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαζψο θαη εηδηθψλ εμφδσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξΫο,  

- Ϋιεγρνο ησλ αγνξψλ κε βΪζε ηηο πνζφηεηεο  πνπ αλαγξΪθνληαη ζηα νηθεέα δειηέα απνζηνιάο ά θαη 

ζηηο ηπρφλ θνξησηηθΫο 

- αλ ηα βηβιέα ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, επαιάζεπζε  ησλ αζξνέζεσλ αγνξψλ ζηα βηβιέα 
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- Ϋιεγρν αλ  Ϋγηλε  ρξάζε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαηΪ ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο θαη αλ  

γηα ηηο παξαγσγηθΫο επελδχζεηο θαη αθνξνιφγεηεο θξαηάζεηο εθαξκφζηεθαλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο,  

-Ϋιεγρν αλ πθέζηαληαη ππεξηηκνινγάζεηο ά ππνηηκνινγάζεηο θαηΪ ην Ϊξζξν 39 ηνπ λ.2238/94, ζηηο 

ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο,  

- Ϋιεγρν αλ εθαξκφζηεθαλ νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγά ηεο αμέαο αθηλάησλ θαηΪ 

ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο, 

- αλ ππνβιάζεθαλ δειψζεηο ΦΜΑΠ ά δειψζεηο Δ.Σ.ΑΚ, φπνπ ππΪξρεη ππνρξΫσζε. 

 

3.4.3.4.3. Δπαιεζεύζεηο κε  βάζεη ηα ππεξεζηαθά ζηνηρεία 

 

 ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ εξεπλΪηαη εΪλ πθέζηαληαη ζην αξρεέν 

ηεο ειεγθηηθάο ππεξεζέαο δηαπηζησκΫλεο παξαβΪζεηο Κ.Β.. ά νπνηαδάπνηε Ϊιια Ϋγγξαθα ά 

ζηνηρεέα γεληθΪ πνπ αθνξνχλ ηηο ειεγρφκελεο ρξάζεηο ηεο επηρεέξεζεο. 

 Οη πην πΪλσ παξαβΪζεηο θαη ηα ζηνηρεέα ιακβΪλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκνχληαη γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ επέ ηνπ θχξνπο ησλ βηβιέσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ. 

  Aμηνινγνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νπνηαδάπνηε ζηνηρεέα ζρεηέδνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο 

ρξάζεηο ηεο επηρεέξεζεο πνπ εέηε απνζηΫιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. απφ ηηο θεληξηθΫο ππεξεζέεο ηνπ 

Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ά ηε Γεληθά Γξακκαηεέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ, δειηέα 

πιεξνθνξηψλ απφ Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ, ζηνηρεέα απφ ΣξΪπεδεο θαη ινηπΪ πηζησηηθΪ 

ηδξχκαηα, απφ ζπλεηαηξηζηηθΫο νξγαλψζεηο θαη απφ Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη απφ Ϊιια Τπνπξγεέα ά 

ππεξεζέεο ά αξρΫο γεληθΪ. 

 

3.4.3.4.4. Έιεγρνο γηα ηπρόλ  έθδνζε πιαζηώλ ή εηθνληθώλ θαη ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ 

 

Πιαζηό ή Δηθνληθό Φνξνινγηθό ηνηρείν ή Νόζεπζε ζηνηρείνπ 

 

 1.Χο Πιαζηό ζεσξεέηαη θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρεέν πνπ Ϋρεη δηαηξεζεέ ά ζθξαγηζζεέ κε 

νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ρσξέο λα Ϋρεη θαηαρσξεζεέ ζηα νηθεέα βηβιέα ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθάο Αξράο 

ζρεηηθά πξΪμε ζεψξεζάο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξεζε ηειεέ ζε γλψζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηε 

ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ. 

 Θεσξεέηαη επέζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρεέν θαη φηαλ ην πεξηερφκελν θαη ηα ινηπΪ 

ζηνηρεέα ηνπ πξσηφηππνπ ά αληέηππνπ απηνχ εέλαη δηαθνξεηηθΪ απφ απηΪ πνπ αλαγξΪθνληαη ζην 

ζηΫιερνο ηνπ έδηνπ ζηνηρεένπ. 

 2. Δηθνληθό εέλαη ην ζηνηρεέν πνπ εθδέδεηαη γηα ζπλαιιαγά αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ά γηα 

κΫξνο απηάο (εηθνληθφηεηα σο πξνο ηε ζπλαιιαγά) ά γηα ζπλαιιαγά πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε κελ 

αιιΪ απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθΪ απφ απηΪ πνπ αλαγξΪθνληαη ζην ζηνηρεέν ά ην Ϋλα απφ απηΪ εέλαη 

Ϊγλσζην θνξνινγηθΪ πξφζσπν, κε ηελ Ϋλλνηα φηη δελ Ϋρεη δειψζεη ηελ Ϋλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο 
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ηνπ νχηε Ϋρεη ζεσξάζεη ζηνηρεέα ζηελ θαηΪ ηφπν αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαγξαθφκελε ζην 

ζηνηρεέν, δηεχζπλζε, δεκφζηα νηθνλνκηθά ππεξεζέα (εηθνληθφηεηα σο πξνο ην πξφζσπν). 

 Δηθνληθφ εέλαη επέζεο ην ζηνηρεέν πνπ θΫξεηαη φηη εθδφζεθε ά Ϋρεη ιεθζεέ απφ εηθνληθά 

εηαηξέα, θνηλνπξαμέα, θνηλσλέα ά Ϊιιε νπνηαζδάπνηε κνξθάο επηρεέξεζε ά απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα 

ην νπνέν απνδεηθλχεηαη φηη εέλαη παληειψο ακΫηνρν κε ηε ζπγθεθξηκΫλε ζπλαιιαγά, νπφηε ζηελ 

ηειεπηαέα απηά πεξέπησζε ε ζρεηηθά δηνηθεηηθά θχξσζε επηβΪιιεηαη  θαη ε πνηληθά δέσμε αζθεέηαη 

θαηΪ ηνπ πξαγκαηηθνχ ππεχζπλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη.Σα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζηα νπνέα 

αλαγξΪθεηαη αμέα ζπλαιιαγάο θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθάο ζεσξνχληαη πΪληνηε σο αλαθξηβά, ελψ ηα 

θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζηα νπνέα αλαγξΪθεηαη αμέα κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθάο ζεσξνχληαη σο 

εηθνληθΪ θαηΪ ην κΫξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηάο αμέαο. 

 3. Νόζεπζε γεληθΪ εέλαη ε επΫκβαζε επέ ηνπ ζηνηρεένπ ζε κεηαγελΫζηεξν ρξφλν, απφ ηνλ 

ρξφλν Ϋθδνζάο ηνπ, παξαπνηψληαο Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεέα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ ά ησλ 

δεδνκΫλσλ ηεο ζπλαιιαγάο. 

 Σν θαηλφκελν ηεο ρξάζεο ησλ πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ παξαηεξεέηαη 

ζε φινπο ηνπο ρψξνπο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηελ παξαγσγά θαη ην εκπφξην αγαζψλ, ηελ 

παξνρά ππεξεζηψλ, κΫρξη ην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ειεπζΫξσλ επαγγεικαηηψλ. 

     Οπζηαζηηθφο ιφγνο ρξάζεο εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ εέλαη ε απνθπγά 

θαηαβνιάο ηφζν Ϋκκεζσλ φζν θαη Ϊκεζσλ θφξσλ θαη ζε ειΪρηζηεο πεξηπηψζεηο ε ηαθηνπνέεζε 

ινγηζηηθψλ – θνξνινγηθψλ αηαζζαιηψλ πνπ πΪληα πξνΫξρνληαη απφ ηελ πξνζπΪζεηα ησλ 

επηηεδεπκαηηψλ θαη επηρεηξάζεσλ λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιά θφξσλ, αθνχ ρξεζηκνπνέεζαλ 

πξνεγνπκΫλσο Ϊιιεο κεζφδνπο θνξνδηαθπγάο. 

    Ζ απνθπγά ηεο θαηαβνιάο ησλ Ϋκκεζσλ θφξσλ εληνπέδεηαη θπξέσο ζηνλ Φ.Π.Α. κε ηελ 

δηφγθσζε ηνπ Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ, ν νπνένο ζπκςεθέδεηαη κε ηνλ Φ.Π.Α. ησλ εθξνψλ, κε ηηκνιφγηα 

γηα αλχπαξθηεο αγνξΫο θαη δαπΪλεο. 

          Ζ απνθπγά Ϊκεζσλ θφξσλ ζπληειεέηαη κε ηελ αχμεζε εέηε ησλ δαπαλψλ, εέηε ηνπ θφζηνπο 

ησλ πσιεζΫλησλ πξντφλησλ ά εκπνξεπκΪησλ ά παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, κε ηηκνιφγηα γηα 

αλχπαξθηεο δαπΪλεο ά αγνξΫο, πνπ Ϋρνπλ ζαλ απνηΫιεζκα ηελ κεέσζε ησλ θεξδψλ. 

Δλδεέμεηο γηα εηθνληθά ζπλαιιαγά : 

-ΜεηαθνξΫο ρσξέο χπαξμε θνξησηηθψλ εγγξΪθσλ φηαλ ε επηρ/ζε δελ δηαζΫηεη ε έδηα κεηαθνξηθΪ 

κΫζα  

-ΑλΫθηθην κεηαθνξΪο ιφγσ φγθνπ ά βΪξνπο ά εέδνπο.Αδχλαηε κεηαθνξΪ ηελ έδηα κΫξα κε ην έδην 

απηνθέλεην θνξηεγφ φρεκα 

-ΑλεπΪξθεηα ά Ϋιιεηςε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα εθηΫιεζε Ϋξγνπ ά Ϋιιεηςε εμεηδηθεπκΫλνπ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 



 

 95 

-ΑγνξΫο αγαζψλ πνπ απαηηνχλ απνζεθεπηηθνχο ά εηδηθΪ δηαζθεπαζκΫλνπο ρψξνπο (πρ ςπθηηθνχο 

ζαιΪκνπο )πνπ δελ δηαζΫηεη ε επηρ/ζε ά κε χπαξμε ησλ πσιεζΫλησλ σο απνζΫκαηα 

-Έιιεηςε ζηνηρεένπ δηαθέλεζεο ά χπαξμεο ζηνηρεέσλ αμέαο πρ ηηκνιφγην πψιεζεο ρσξέο λα 

ζπλδΫεηαη κε Γειηέν Απνζηνιάο ά ρσξέο ζην Γειηέν λα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξέαο ηνπ 

πξψηνπ θνξηεγνχ απηνθηλάηνπ ΦΓΥ, ΦΗΥ  θ.α. 

-ΜεηαθνξΪ ρσξέο χπαξμε θνξησηηθψλ εγγξΪθσλ φηαλ ε επηρεέξεζε δελ δηαζΫηεη ε έδηα κεηαθνξηθΪ 

κΫζα. 

Δλδεέμεηο γηα εηθνληθά ζπλαιιαγά, πιαζηφ ά εηθνηθφ ζηνηρεέν : 

- Με χπαξμε ζπλΪθεηαο δξαζηεξηφηεηαο εθδφηε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζπλαιιαγάο. 

-Γξαθηθφο ραξαθηάξαο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ Ϋιαβε ε επηρεέξεζε  φκνηνο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πξνκεζεπηΫο.  

Δηθνληθφηεηα σο πξνο ηε ζπλαιιαγά ά εηθνληθφηεηα σο πξνο ην πξφζσπν : 

-Δπηιεθηηθά εμφθιεζε κεηξεηνέο ζηνηρεέσλ κεγΪιεο αμέαο ρσξέο λα αθνινπζνχληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 18 παξ 2 ηνπ ΠΓ186/92 (εμφθιεζε κε δέγξακκε επηηαγά ά κΫζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ)ά 

αθφκε λα γέλεηαη ε εμφθιεζε κφλν ηνπ ΦΠΑ ηνπ ζηνηρεένπ 

Πιαζηφηεηα ζεψξεζεο Πιαζηφ θαη εηθνληθφ ζηνηρεέν: 

-Αλαξκνδηφηεηα Γ.Ο.Τ. ζεψξεζεο. 

-Αλαθξέβεηα ΑΦΜ εθδφηε. 

-Αλχπαξθην ΑΦΜ. 

 

3.4.3.5. Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ κε  Α΄ θαηεγνξίαο βηβιία (Άξζξν 3 πνι 1037/05). Πξνζδηνξηζκόο 

κηθηνύ θέξδνπο γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιίν αγνξώλ.Παξαδείγκαηα. 

 

 Μέα ζεκαληηθά ειεγθηηθά επαιάζεπζε ζηα βηβιέα αγνξψλ εέλαη ν Ϋιεγρνο ησλ αζξνίζεσλ 

ηνπ βηβιένπ αγνξψλ, γηα φιν ην δηΪζηεκα θΪζε ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ πξνθεηκΫλνπ  

λα ειεγζεέ ε  Ϋγθαηξε απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α., θαζφζνλ ε εκθΪληζε αζξνηζηηθψλ ιαζψλ ελδερνκΫλσο 

λα ζπλεπΪγεηαη ηελ απφξξηςε ησλ βηβιέσλ ηεο επηρεέξεζεο.ΔπηπιΫνλ, ε κεηαθνξΪ αγνξψλ ζε 

κεηαγελΫζηεξε θνξνινγηθά πεξένδν Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηνλ εηεξνρξνληζκφ ηεο θαηαβνιάο ηνπ 

Φ.Π.Α. 

 Αθφκα, ειΫγρεηαη ε νξζά θαηαρώξεζε ηεο αμέαο ησλ ιεθζΫλησλ ζηνηρεέσλ αγνξψλ θαη 

δαπαλψλ ζην βηβιέν αγνξψλ, γηα φιν ην δηΪζηεκα θΪζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ.ΑξρηθΪ 

ειΫγρεηαη ε εκπξφζεζκε θαηαρψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αγνξψλ ζηα βηβιέα ηεο 

επηρεέξεζεο θαη πεξαηηΫξσ επαιεζεχεηαη ε αθξέβεηα ηεο θαηαρψξεζεο απηψλ 

 ΔπηπιΫνλ, ειΫγρεηαη  ε θαλνληθά κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ θαη δαπαλψλ ηεο 

επηρεέξεζεο ζηα ζπκπιεξσκαηηθΪ ζηνηρεέα δειψζεσλ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο (Ϋληππν Δ3) θαη 

εξεπλΪ εΪλ Ϋγηλε νξζά εθαξκνγά ηνπ πξνβιεπφκελνπ ά ησλ πξνβιεπφκελσλ κνλαδηθψλ 
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ζπληειεζηψλ θαζαξνχ θΫξδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ.εκεηψλεηαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πψιεζεο παγέσλ ζηνηρεέσλ απφ ηελ επηρεέξεζε πνπ ηεξεέ βηβιέα Α' θαηεγνξέαο ηνπ 

ΚΒ, εμεηΪδεηαη εΪλ ην πξνθχπηνλ θΫξδνο (ππεξαμέα) Ϋρεη πξνζηεζεέ ζηα θαζαξΪ θΫξδε πνπ Ϋρνπλ 

πξνζδηνξηζηεέ απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 

 Δπέζεο νη επηρεηξάζεηο κε βηβιέα A' θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β., ππΪγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο 

ησλ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 39 ηνπ λ.2859/2000. 

 Δπεηδά ν Ϋιεγρνο ηνπ Φ.Π.Α ζηα βηβιέα Α' θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β. δελ δηαθΫξεη απφ ηνλ 

Ϋιεγρν ηεο έδηαο θνξνινγέαο ζηα βηβιέα Β' θαη Γ' θαηεγνξέαο, κε εμαέξεζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηΫαο χιεο (εθξνψλ), γέλνληαη νη εμάο επαιεζεχζεηο : 

- ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα (εθξνΫο) πξνζδηνξέδνληαη κε ηελ πξνζζάθε ηνπ κηθηνχ θΫξδνπο ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ αγαζψλ, ρσξέο Φ.Π.Α. 

-ειΫγρεηαη ε εθαξκνγά ηνπ  νξζνχ ζπληειεζηά Φ.Π.Α επέ ησλ εθξνψλ (πσιάζεσλ). 

-ειΫγρεηαη αλ θαηαρσξάζεθαλ δαπΪλεο ρσξέο δηθαέσκα Ϋθπησζεο ζηε ζηάιε εθεέλσλ κε δηθαέσκα 

Ϋθπησζεο θαη αλ εθπΫζζεθε ν Φ.Π.Α εηζξνψλ ρσξέο λα παξΫρεηαη ηΫηνην δηθαέσκα. 

-γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο επηρεηξάζεσλ πνπ αξρέδνπλ γηα πξψηε θνξΪ ηηο 

εξγαζέεο ηνπο κΫζα ζηελ ειεγρφκελε ρξάζε, ιακβΪλνληαη ππφςε ηφζα δσδΫθαηα ησλ αγνξψλ φζνη 

θαη νη κάλεο ιεηηνπξγέαο κΫζα ζηε ρξάζε, ελψ ην ππφινηπν πξνζαπμΪλεη ην θφζηνο ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ ηεο επφκελεο ρξάζεο, εθφζνλ θαηΪ ηελ επφκελε πεξένδν ν επηηεδεπκαηέαο ζα 

εμαθνινπζάζεη λα ηεξεέ βηβιέα A' θαηεγνξέαο.Ο Ϋιεγρνο ηνπ θφζηνπο πξΫπεη λα γέλεηαη θαη θαηΪ 

θνξνινγηθά πεξένδν γηαηέ εέλαη ελδερφκελν λα Ϋρεη γέλεη κεηαθχιεζε (κεηΪζεζε) ηεο θνξνινγηθάο 

ππνρξΫσζεο ζε επφκελε θνξνινγηθά πεξένδν. 

 

Πξνζδηνξηζκόο κηθηνύ θέξδνπο γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιίν αγνξώλ   

 

 Όηαλ ηεξεέηαη βηβιέν αγνξψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηθηνχ θΫξδνπο γέλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

ηηκψλ αγνξψλ θαη πσιάζεσλ θαη βξέζθεηαη ν ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο επέ αγνξψλ.ηε ζπλΫρεηα 

ν ζπληειεζηάο απηφο ζπγθξέλεηαη κε ην ζπληειεζηά κηθηνχ θΫξδνπο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγά 

ησλ κνλαδηθψλ ζπληειεζηψλ θαζαξνχ  θΫξδνπο (κνλαδηθφο  ΚΚ επέ αγνξψλ / κνλαδηθφ ΚΚ επέ 

πσιάζεσλ )θαη φπνηνο απφ ηνπο ζπληειεζηΫο απηνχο ηνπ κηθηνχ θΫξδνπο εέλαη κεγαιχηεξνο απηφο 

πνιιαπιαζηΪδεηαη ζηε ζπλΫρεηα κε ηηο αγνξΫο πνπ εέλαη θαηαρσξεκΫλεο ζην βηβιέν αγνξψλ θαη Ϋηζη 

βξέζθεηαη ην κηθηφ θΫξδνο .Σν κηθηφ θΫξδνο πξνζηέζεηαη ζηηο αγνξΫο θαη ην Ϊζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη 

απνηειεέ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ΠΪλσ ζη΄ αθαζΪξηζηα Ϋζνδα πνπ πξνζδηνξέδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηάο θαζαξνχ θΫξδνπο επέ πσιάζεσλ θαη Ϋηζη πξνθχπηεη ην θαζαξφ θΫξδνο 

Σν έδην θΫξδνο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αγνξψλ κε ην ζπληειεζηά θαζαξνχ 

θΫξδνπο επέ αγνξψλ. 

 

 



 

 97 

Παξάδεηγκα 1
Ο

  

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο, όηαλ ππάξρεη έλα κόλν είδνο θαη νη πσιήζεηο γίλνληαη κόλν 

ιηαληθά  

 

 Ζ επηρεέξεζε <Ε> πνπ ηεξεέ βηβιέν αγνξψλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αγνξΫο εκπνξεπκΪησλ ζηε 

ρξάζε 2009 πνζφ 28.000,00 επξσ θαη δηΪθνξα Ϋμνδα αγνξψλ πρ κεηαθνξηθΪ 2.000,00 (θαζαξά 

αμέα).χλνιν 30.000,00 επξσ. Οη πσιάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεέ ε επηρεέξεζε Ε εέλαη ιηαληθΫο.Ζ κΫζε 

ηηκά αγνξΪο (πξνζαπμεκΫλε θαη κε ηα Ϋμνδα αγνξψλ )ηνπ εέδνπο απηνχ εέλαη 20,00 επξσ θαη ε κΫζε 

ηηκά πψιεζεο (ιηαληθά ηηκά) εέλαη 30,00 επξσ.  

Οη κνλαδηθνέ ζπληειεζηΫο θαζαξνχ θΫξδνπο γηα ηελ επηρεέξεζε Α εέλαη επέ αγνξψλ 20% θαη επέ 

πσιάζεσλ 14% αληέζηνηρα. 

ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ην κηθηφ θΫξδνο ππνινγέδεηαη σο εμάο : 

Α)κε βΪζε ηα πξαγκαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ βηβιένπ αγνξψλ : 

(30-20)/20 = 10/20 = 0,50 ά  50%  κηθηφ θΫξδνο επέ αγνξψλ  

(30-20)/30= 10/30 = 0,33 ά 33% κηθηφ θΫξδνο επέ πσιάζεσλ  

Β) κε βΪζε ηνπο κνλαδηθνχο ζπληειεζηΫο 20/14 = 1,42 ά 42 % κηθηφ θΫξδνο επέ αγνξψλ.Δπεηδά 

50%>42% σο ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο παέξλεηαη ν κεγαιχηεξνο ζπληειεζηάο πνπ εέλαη 

50%.Έηζη Ϋρνπκε : 30.000,00 Υ 1,50 = 45.000,00  αθαζΪξηζηα Ϋζνδα  

(βιΫπε ζει 413 <Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθΪ επηρνξεγάζεηο απηφκαηε πεξαέσζε θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ – θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο επηρεηξάζεσλ> Γεκάηξηνπ ΚαξαγηΪλλε –ΗσΪλλε ΚαξαγηΪλλε-

Αηθαηεξέλεο ΚαξαγηΪλλεο, ΘΔ/ΗΚΖ 2008 

 

Παξάδεηγκα 2
ν
  

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο θαη ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ κε βηβιίν αγνξώλ όηαλ 

ππάξρνπλ πνιιά είδε θαη ε επηρείξεζε πνπιάεη ζπγρξόλσο ιηαληθά θαη ρνλδξηθά  

Γέλνληαη ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα ζε ζπγθεθξηκΫλε ρξάζε 

 
Δέδνο  ΜΫζεο ηηκΫο αγνξψλ  Αμέα Αγνξψλ  

Α 20 2000 
Β 10 10000 
Γ 5 2500 

ζχλνιν  14500 
 

ΜΫζα ζηε ρξάζε απηά πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη ρνλδξηθΫο πσιάζεηο απφ ην εέδνο Β χςνπο 3.000 

επξσ.Σα παξαπΪλσ εέδε ζεσξεέηαη απφ ην λφκν φηη Ϋρνπλ πνπιεζεέ (αλεμΪξηεηα αλ απηφ Ϋρεη ζπκβεέ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ά φρη )κε ηηο ηηκΫο θαη κε ηα εμάο πνζνζηΪ (πνπ παέξλνληαη απφ ηα βηβιέα θαη 

ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο ): 

Δέδνο  ΣηκΫο ρνλδξηθάο 
πψιεζεο  

ΣηκΫο ιηαληθάο 
πψιεζεο  

ΠνζνζηΪ 
ρνλδξηθάο 
πψιεζεο  

ΠνζνζηΪ 
ιηαληθάο  
πψιεζεο 

Α 30 40 30% 70% 
Β 15 20 80% 20% 
Γ 8 9 80% 20% 
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 Χο ηηκΫο ρνλδξηθάο πψιεζεο θαη σο ηηκΫο ιηαληθάο πψιεζεο Θεσξνχληαη νη αληέζηνηρεο 

πξαγκαηηθΫο ηηκΫο πψιεζεο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλάζσο απφ ηνλ ηηκνθαηΪινγν ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

επηρεέξεζεο .Δπέζεο σο πνζνζηΪ ρνλδξηθάο πψιεζεο θαη σο πνζνζηΪ ιηαληθάο πψιεζεο ζεσξνχληαη 

ηα αληέζηνηρα εθεέλα πνζνζηΪ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εηάζησλ πσιάζεσλ ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο απηάο ρξάζεο . 

 Οη κνλαδηθνέ ζπληειεζηΫο θαζαξνχ θΫξδνπο γηα ηελ επηρεέξεζε απηά πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ εέλαη αληέζηνηρα επέ αγνξψλ 18% θαη επέ πσιάζεσλ 15% . 

Εεηεέηαη: Να πξνζδηνξηζηεέ ν ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο θαη ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο ρξάζεο 

απηάο . 

ΑπΪληεζε : 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ κΫζσλ ηηκψλ πψιεζεο  

Δέδνο Α Δέδνο Β Δέδνο Γ 
ΥνλδξηθΪ 30Υ30%=9 15Υ80%=12 8Υ30%=6,40 

ΛηαληθΪ    40Υ70%=28 20Υ20%=4 9Υ20%=1,80 
ΜΫζε ηηκά πψιεζεο =37 ΜΫζε ηηκά πψιεζεο =16 ΜΫζε ηηκά πψιεζεο =8,20 

 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνζηνχ κηθηνχ θΫξδνπο πΪλσ ζηηο πσιάζεηο . 

 
Δέδνο  Αμέα 

Αγνξψ
λ  

ΜΫζεο ηηκΫο 
αγνξψλ  

ΜΫζεο ηηκΫο 
πσιάζεσλ 

ΜΫζεο ηηκΫο 
πσιάζεσλ  

Πνζνζηφ κηθηνχ 
θΫξδνπο πΪλσ ζηηο 

αγνξΫο  
Α 2000 20 37 (37-20)/20 

=0,85ά 85% 
2000Υ85% =1700 

Β 10000 10 16  10000Υ60%=6000 
Γ 2500 5 8,20  2500Υ64% = 1600 

 14500                           9300 
 

Γεληθφ πνζνζηφ πξαγκαηηθνχ κηθηνχ θΫξδνπο πΪλσ ζηηο αγνξΫο 9.300/14.500=64,14% 

 

3.Πξνζδηνξηζκφο ηνπ κηθηνχ  θΫξδνπο κε βΪζε ηνπο κνλαδηθνχο ζπληειεζηΫο θαζαξνχ θΫξδνπο  

 

ΜΚΚ επέ αγνξψλ        =   18      =  1,20  ά  20%  

ΜΚΚ επέ πσιάζεσλ        15 

 

20% ζπληειεζηάο  κηθηνχ θΫξδνπο πΪλσ ζηηο αγνξΫο 

Δπεηδά 64,14% > 20% σο ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο παέξλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ εέλαη 

64,14% (ΦπζηθΪ ζηελ πξΪμε παέξλεηαη ζπλάζσο Ϋλα πνζνζηφ θΪπσο κεγαιχηεξν ηνπ 20% θαη φρη ην 

64,14 %.) 

4.ΑγνξΫο πνπ Ϋγηλαλ ρνλδξηθΫο πσιάζεηο  

ΜΫζα ζηε ρξάζε απηά πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη ρνλδξηθΫο πσιάζεηο απφ ην εέδνο Β πνπ αλάιζαλ ζην 

πνζφ ησλ 3000,00 επξσ .Ο ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο εέλαη 64,14 %.Έηζη νη αγνξΫο πνπ Ϋγηλαλ 

ρνλδξηθΫο πσιάζεηο ππνινγέδνληαη σο εμάο : 

3000/ 1,6414= 1.827,71 αγνξΫο απφ ην εέδνο Β πνπ Ϋγηλαλ ρνλδξηθΫο πσιάζεηο . 
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Οη αγνξΫο ινηπφλ απφ ην εέδνο Β  πνπ Ϋγηλαλ ιηαληθΫο πσιάζεηο πξνζδηνξέδνληαη σο εμάο : 

πλνιηθΫο αγνξΫο εέδνπο Β       10.000 

-ΑγνξΫο εέδνπο Β   πνπ Ϋγηλαλ ρνλδξηθΫο πσιάζεηο   -1.827,71 

Τπφινηπν αγνξψλ πνπ Ϋγηλαλ ιηαληθΫο πσιάζεηο    8.172,29 

5.Πξνζδηνξηζκφο ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ απφ ιηαληθΫο πσιάζεηο 

Οη αγνξΫο ινηπφλ πνπ Ϋγηλαλ ιηαληθΫο πσιάζεηο εέλαη 12.672,29 επξσ (14500-1827,71= 12.672,29 

επξσ )Ο ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο εέλαη  64,14% .Έηζη Ϋρνπκε : 

 12.672,29 X 1,6414= 20.800,30  ιηαληθΫο πσιάζεηο  

6.Πξνζδηνξηζκφο ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ  

Πσιάζεηο ρνλδξηθΫο      3000,00 

Πσιάζεηο ιηαληθΫο      20.800,30 

πλνιηθΫο πσιάζεηο (αθαζΪξηζηα Ϋζνδα )  23.800,30 

(βιΫπε ζει 414 <Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθΪ επηρνξεγάζεηο απηφκαηε πεξαησζε θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ –θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο επηρεηξάζεσλ> Γεκάηξηνπ ΚαξαγηΪλλε –ΗσΪλλε ΚαξαγηΪλλε-

Αηθαηεξέλεο ΚαξαγηΪλλεο , ΘΔ/ΗΚΖ 2008 

 

3.4.3.6. Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ κε  Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία  

 

3.4.3.6.1.Έιεγρνο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

 Καη' αξράλ επαιεζεχεηαη αλ ηα δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ κεηαθΫξζεθαλ επαθξηβψο ζηα 

ζπκπιεξσκαηηθΪ ζηνηρεέα δειψζεσλ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο (Ϋληππν Δ3).ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

Ϋρεη δηελεξγεζεέ απνγξαθά, πξαγκαηνπνηεέηαη θιεηζηά απνζάθε ζε δχν ηνπιΪρηζηνλ εέδε ζε θΪζε 

εθθξεκά δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, επηιεθηηθΪ κε βΪζε ηελ ηηκά ηεο κνλΪδαο ά ηελ πνζφηεηα ά ηε 

ζπλνιηθά αμέα, ππνρξεσηηθΪ ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθΪ ρνλδξηθψο θαη - φπνπ εέλαη εθηθηφ - 

ζηηο επηρεηξάζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ά απνθιεηζηηθΪ ιηαληθψο. Σα ειεγρφκελα εέδε 

επηιΫγνληαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν, ψζηε ν Ϋιεγρνο λα κελ εέλαη ρξνλνβφξνο θαη επηπιΫνλ λα εέλαη αληη-

πξνζσπεπηηθΪ ηεο ζπλαιιαθηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο 

 ΔιΫγρεηαη αλ ζηηο ππνβιεζεέζεο δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ηα θαζαξΪ θΫξδε 

πξνζδηνξέζηεθαλ νξζΪ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο γηα θΪζε ρξάζε θνξνινγηθΫο δηαηΪμεηο 

 Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ειΫγρνληαη νη αζξνέζεηο εζφδσλ-ακνηβψλ θαη δαπαλψλ 

γηα φιν ην δηΪζηεκα θΪζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ. 

 ηηο επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ ειΫγρεηαη θΪζε δαπΪλε πνπ ππεξβαέλεη ηηο 100.000 

δξαρκΫο ά ηα 294,00 επξψ. Ζ επαιάζεπζε απηά ελεξγεέηαη θαη ζηηο επηρεηξάζεηο πψιεζεο αγαζψλ ά 

παξαγσγάο θαη ζηηο κηθηΫο. Όζεο απφ ηηο δαπΪλεο απηΫο δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, πξνζηέζεληαη ζηα θαζαξΪ θΫξδε ηεο 

επηρεέξεζεο σο ινγηζηηθΫο δηαθνξΫο.Σα Ϋμνδα ηαμηδέσλ, ππνδνράο θαη θηινμελέαο, νη δαπΪλεο πνπ 

αθνξνχλ επηβαηηθΪ απηνθέλεηα, θαζψο θαη νη απνζβΫζεηο παγέσλ, ειΫγρνληαη αλεμαξηάησο πνζνχ. 
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 ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο, ν Ϋιεγρνο ησλ δαπαλψλ δηελεξγεέηαη γηα φιεο γεληθΪ ηηο 

δαπΪλεο αλεμαξηάησο πνζνχ.Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέδεηαη ζηε δηαπέζησζε ηπρφλ εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά δαπαλψλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνξνχλ ηελ Ϊζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ά δαπαλψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη κε λφκηκα παξαζηαηηθΪ 

 ΔηδηθΪ γηα ηνπο αξρηηΫθηνλεο θαη κεραληθνχο, αλεμαξηάησο ρξάζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

γεσιφγνπο κειεηεηΫο, γηα ηηο ρξάζεηο απφ 2003 Ϋσο 2009, επεηδά ην θαζαξφ εηζφδεκα 

πξνζδηνξέδεηαη εμσινγηζηηθΪ, δελ εθαξκφδνληαη ηα αλσηΫξσ γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ. 

 Γηα ηνπο παξαπΪλσ ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο, εξεπλΪηαη αλ πξνζδηνξέζηεθαλ νξζΪ νη 

θαζαξΫο ακνηβΫο κε ηελ εθαξκνγά ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληειεζηψλ θαη αλ νη δαπΪλεο ηεο ρξάζεο 

βξέζθνληαη ζε πξνθαλά δπζαλαινγέα κε ηηο ηεθκαξηΫο δαπΪλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγά 

ησλ ζπληειεζηψλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 49 ηνπ λ. 2238/94. 

 Απφ ηε ρξάζε 2010 νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θνξνινγνχληαη  κε ινγηζηηθφ ηξφπν κε βΪζε 

ηα βηβιέα ηνπο. Γειαδά ηα  θαζαξΪ θΫξδε ησλ ειεπζΫξσλ επαγγεικαηηψλ βξέζθνληαη αλ απφ ηα 

Ϋζνδα αθαηξεζνχλ ηα Ϋμνδα ηνπο εθηφο αλ ηα βηβιέα ηνπο δελ εέλαη επαξθά θαη αθξηβά νπφηε ζα γέλεη 

εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ ζα θνξνινγεζνχλ.Αλ ηα Ϋμνδα ηνπ 

ειεχζεξνπ επαγγεικαηέα  εέλαη κεγαιχηεξα απφ ηα Ϋζνδα ηνπ κπνξεέ απφ ηα βηβιέα ηνπ λα 

πξνθχςνπλ δεκηΫο Ζ δεκηΪ απηά κπνξεέ λα κεηαθεξζεέ ζηα επφκελα πΫληε ρξφληα θαη λα 

ζπκςεθηζηεέ κε ηπρφλ θΫξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ.Αλ απηφο πνπ Ϋρεη δεκηΪ δελ θαηαζΫζεη δάισζε, ν 

λφκνο ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα λα ηελ ζπκςεθέζεη κε Ϊιια ζεηηθΪ εηζνδάκαηα απφ Ϊιιε πεγά, νχηε 

κπνξεέ λα ηε κεηαθΫξεη ζηα επφκελα ρξφληα γηα ζπκςεθηζκφ (Ϊξζξν 61 λ 2238/94) 

 Αθφκε κε ηηο λΫεο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ 3842/2010  θαη  ηζρχνπλ γηα ζπλαιιαγΫο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ρξάζεηο πνπ αξρέδνπλ απφ 1/1/2011 θαη κεηΪ, κεηαβΪιιεηαη ν ρξφλνο 

απφθηεζεο θαη θνξνινγέαο ηνπ εηζνδάκαηνο απφ ειεπζΫξην επΪγγεικα.Χο ηΫηνηνο νξέδεηαη πιΫνλ ν 

ρξφλνο θαηΪ ηνλ νπνέν παξαζρΫζεθαλ νη ππεξεζέεο απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηέα θαη φρη ν ρξφλνο 

εέζπξαμεο ηεο ακνηβάο πνπ έζρπε κε βΪζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηΪμεηο.Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξνρά 

ππεξεζέαο δηαξθεέαο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδάκαηνο ζεσξεέηαη ν ρξφλνο πνπ θαζέζηαηαη 

απαηηεηφ θΪζε επέ κΫξνπο ηκάκα ηεο ακνηβάο γηα ην κΫξνο  απηφ θαη ηελ ππεξεζέα πνπ παξαζρΫζεθε. 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ επΫξρεηαη θνξνινγηθά εμνκνέσζε σο πξνο ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπ 

εηζνδάκαηνο κε απηφ πνπ πξνΫξρεηαη απφ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη ζεσξεέηαη εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε παξαθξΪηεζε ηνπ θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ ειεπζΫξηα 

επαγγΫικαηα ζα εμαθνινπζάζεη λα γέλεηαη θαηΪ ηελ θαηαβνιά (κεηξεηΪ, επηηαγά, ζπλαιιαγκαηηθά)  

ηεο ακνηβάο θαη ζα ζπκςεθέδεηαη θαηΪ ηε ρξάζε απηά, αλεμΪξηεηα απφ ηε ρξάζε θνξνιφγεζεο ηνπ 

εηζνδάκαηνο. Καη’ εμαέξεζε, γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο πνπ παξΫρνπλ ππεξεζέεο πξνο ην 

Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ (ΝΠΓΓ), ρξφλνο θηάζεο ηνπ εηζνδάκαηνο γηα 

ηηο ππεξεζέεο πξνο ηα πξφζσπα απηΪ, εμαθνινπζεέ λα ζεσξεέηαη ν ρξφλνο εέζπξαμεο ηεο ακνηβάο.  
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 Έηζη ν ρξφλνο Ϋθδνζεο ησλ απνδεέμεσλ παξνράο ππεξεζηψλ απφ ηνπο αζθνχληεο ειεχζεξν 

επΪγγεικα εέλαη ν ρξφλνο θηάζεο ηνπ εηζνδάκαηνο εθηφο ηεο πεξέπησζεο εέζπξαμεο ακνηβψλ απφ ην 

Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. φπνπ ε απφδεημε εμαθνινπζεέ λα εθδέδεηαη κε θΪζε επαγγεικαηηθά 

εέζπξαμε.  

 Όηαλ γηα ηε δηελΫξγεηα δηθνλνκηθψλ πξΪμεσλ ά ηελ παξΪζηαζε ηνπ δηθεγφξνπ ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε απαηηεέηαη ε Ϋθδνζε γξακκαηένπ πξνεέζπξαμεο ηεο ακνηβάο ηνπ, απφ ηνλ 

νηθεέν δηθεγνξηθφ ζχιινγν,  ε απφδεημε παξνράο ππεξεζηψλ εθδέδεηαη ζην ρξφλν ηεο Ϋθδνζεο ηνπ 

γξακκαηένπ, δεδνκΫλνπ φηη ε πξεέζπξαμε απηά ζπληζηΪ πξναπαέηεζε ακνηβάο πξνθεηκΫλνπ λα 

παξαζρεζνχλ νη δηθεγνξηθΫο ππεξεζέεο. 

 Όηαλ κεηαμχ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ εληνιΫα ηνπ, Ϋρεη ζπλαθζεέ εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην 

(εξγνιαβηθφ δέθεο), φηαλ δειαδά ε ακνηβά ηνπ δηθεγφξνπ εμαξηΪηαη απφ ηελ Ϋθβαζε ηεο δέθεο πρ 

σο πνζνζηφ επέ ηνπ αληηθεηκΫλνπ απηάο, ε ΑΠΤ εθδέδεηαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

δηθαζηεξένπ, θαη ηελ θαηαβνιά ζηνλ πειΪηε ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ επηδηθαζζΫληνο πνζνχ, νπφηε θαη ε 

ακνηβά ηνπ δηθεγφξνπ θαζέζηαηαη απαηηεηά . 

 Γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο δηθεγνξηθΫο ππεξεζέεο πξνο ηνλ έδην επηηεδεπκαηέα ε Απφδεημε 

Παξνράο Τπεξεζηψλ εθδέδεηαη ζην ηΫινο θΪζε κάλα θαη κΫρξη ηε δΫθαηε ΠΫκπηε (15
ε
 ) εκΫξα ηνπ 

επφκελνπ κάλα  γηα ηηο παξερφκελεο ρξνληθΪ ππεξεζέεο ηνπ κάλα πνπ αθνξνχλ.ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ 

φηη ζχκθσλα κε ην αξζξν 62 ηνπ λ 3842/2010 θαηαξγάζεθε ε απαιιαγά απφ ην θφξν πξνζηηζΫκελεο 

αμέαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηθεγφξσλ απφ 1.7.2010 θαη Ϋηζη νη ππεξεζέεο ππΪγνληαη ζε ΦΠΑ κε ηνλ 

θαλνληθφ ζπληειεζηά  23% (ΠΟΛ 1208/29-12-2010). 

Παξάδεηγκα 

 Έζησ  φηη νη αθαζΪξηζηεο ακνηβΫο ηνπ κεραληθνχ αλΫξρνληαη  ζε 10.000,00 επξσ θαη ν 

ζπληειεζηάο ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο εέλαη 38% θαη νη δαπΪλεο ησλ βηβιέσλ (πξαγκαηηθΫο) εέλαη 

4.500,00 επξσ. 

 ηελ πεξέπησζε απηά ην ηεθκαξηφ θαζαξφ εηζφδεκα αλΫξρεηαη ζε 3.800,00 επξσ 

(10.000,00Υ38%) θαη νη ηεθκαξηΫο δαπΪλεο ζε 6.200,00 επξσ (10.000,00-3.800,00) 

 ΔΪλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιέα πξνθχπηεη φηη νη πξαγκαηηθΫο θαηαρσξεκΫλεο δαπΪλεο εέλαη 

4.500,00 επξσ, ππΪξρεη δπζαλαινγέα κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ηεθκαξηψλ δαπΪλσλ πνπ 

ππεξβαέλεη ην 20% ησλ ηεθκαξηψλ δαπαλψλ . 

ΣεθκαξηΫο δαπΪλεο 6.200,00 Υ 80%  = 4.960,00 

ΠξαγκαηηθΫο δαπΪλεο βΪζεη ησλ βηβιέσλ  4.500,00 

ΓηαθνξΪ        460,00 

 Άξα  ν Ϋιεγρνο δηθαηνχηαη λα πξνβεέ ζε πξνζαχμεζε ηνπ ζπληειεζηά θαζαξνχ εηζνδάκαηνο 

κΫρξη 20% απηνχ, δειαδά 45,6% (38%+7,60 %).ηελ πεξέπησζε απηά ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ 

κεραληθνχ πξνζδηνξέδεηαη ζε 4.560,00 επξσ (άηνη 10.000,00 Υ 45,6%.) 
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3.4.3.6.2.Έιεγρνο Φ.Π.Α. Παξάδεηγκα ειέγρνπ κεηαηόπηζεο ΦΠΑ. Έιεγρνο ελδνθνηλνηηθώλ 

ζπλαιιαγώλ 

 ηα πιαέζηα ηνπ ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ δηελεξγνχληαη νη αθφινπζεο ειεγθηηθΫο 

επαιεζεχζεη  γηα ηελ νξζά εθαξκνγά απφ ηε ειεγρφκελε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λ 2859/2000: 

 -ΔιΫγρεηαη αλ κεηαθΫξζεθαλ ζσζηΪ ηα δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ ζηηο ππνβιεζεέζεο δειψζεηο 

ΦΠΑ. 

  -Γηα ηηο  ελδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο ειΫγρνληαη νη αλαθεθαιαησηηθνέ πέλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ 

απνθηάζεσλ θαζψο θαη νη δειψζεηο INTRASTAT. 

  -ΔιΫγρεηαη εΪλ νη ελδνθνηλνηηθΫο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ εκθαλέδνληαη απφ ηελ επηρεέξεζε 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη αλ εέλαη λφκηκα ηα νηθεέα εθδνζΫληα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα. 

 -Γηα ηηο δαπΪλεο ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ. 2859/2000 Ϊλσ ησλ 50.000 δξαρκψλ 

ά ησλ 147,00 επξψ, ειΫγρεηαη εΪλ εθπΫζζεθε ν αλαινγψλ ΦΠΑ, ρσξέο λα ππΪξρεη ηΫηνην δηθαέσκα. 

 -Γηα ηηο δαπΪλεο αμέαο κεγαιχηεξεο ησλ 100.000 δξαρκψλ ά ησλ 294,00 επξψ, γηα ηηο νπνέεο 

Ϋρεη εθπεζζεέ ΦΠΑ, ειΫγρεηαη εΪλ ππΪξρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ θαη παξΫρεηαη γη' απηΫο 

δηθαέσκα Ϋθπησζεο ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ ηπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν ΦΠΑ κεηαθΫξζεθε γηα ζπκςεθηζκφ ρσξέο λα 

ππΪξρεη δηθαέσκα ιφγσ παξαγξαθάο ά Ϊιινπ ιφγνπ. 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ δηελεξγάζεθε δηαθαλνληζκφο εκπνξεχζηκσλ ά παγέσλ ζηνηρεέσλ εθφζνλ ππάξρε 

ππνρξΫσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ λ. 2859/2000. 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ δηελεξγάζεθε επηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (Pro-rata) εθφζνλ 

ππάξρε ππνρξΫσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ λ. 2859/2000. 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ εθαξκφζζεθαλ νη νξζνέ ζπληειεζηΫο ΦΠΑ εθξνψλ θαη εηζξνψλ θαη 

πξνθεηκΫλνπ γηα απαιιαζζφκελεο πσιάζεηο αλ Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζέεο θαη 

ππΪξρνπλ ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ επέ πσιάζεσλ αγαζψλ κε πξννξηζκφ πεξηνρΫο κε κεησκΫλνπο ζπληειεζηΫο 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη ηηο ζρεηηθΫο εγθπθιένπο, 

γηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο Ϊλσ ησλ 500.000 δξαρκψλ ά ησλ 1.468,00 επξσ. 

 -ΔιΫγρεηαη εΪλ Ϋγηλε κεηαηφπηζε εθξνψλ απφ πςειφηεξν ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηά ΦΠΑ. 

Πεξέ ηεο κεηαηφπηζεο ΦΠΑ, ν Ϋιεγρνο ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηελ χπαξμε ηπρφλ απνζεκΪησλ 

ά θαηαζηξνθψλ ζε ζρΫζε πΪληα κε ηνλ επηηπγραλφκελν ζπληειεζηά κηθηνχ θΫξδνπο.ε θΪζε 

πεξέπησζε ζα θαηαινγέδνληαη δηαθνξΫο κφλν επέ απνθιέζεσλ-δηαθνξψλ πνπ ππεξβαέλνπλ ην 10% 

ησλ εθξνψλ πνπ δειψζεθαλ ζηνλ νηθεέν ζπληειεζηά, εθφζνλ απηΫο δελ δηθαηνινγνχληαη (ζρεη. εγθ. 

ΠΟΛ. 1088/08). 
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1
Ο

 Παξάδεηγκα ειέγρνπ κεηαηόπηζεο ΦΠΑ 

 

 ΜΫζα ζε κηα ειεγρφκελε ρξάζε πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθΪ βηβιέα ηα εμάο πνζΪ : 

ΑγνξΫο κε ΦΠΑ 9%          30.000,00 

ΑγνξΫο κε ΦΠΑ 19%     190.000,00 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε ΦΠΑ 9%    90.000,00 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε ΦΠΑ 19%    60.000,00 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ δεδνκΫλα, ππΪξρεη εκθαλάο δπζαλαινγέα κεηαμχ αγνξψλ 

θαη πσιάζεσλ πνπ ππνινγέδεηαη σο εμάο:   

90000,00 +60.000,00=150.000,00  ζπλνιηθΫο πσιάζεηο  

60.000/150.000 = 40% πνζνζηφ ζηηο πσιάζεηο κε ην κεγαιχηεξν ζπληει.ΦΠΑ 

30.000+190.000=220.000 ζπλνιηθΫο αγνξΫο  

190.000/220.000=86% πνζνζηφ ζηηο αγνξΫο κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηά ΦΠΑ 

 Γειαδά ην πνζνζηφ 40 % πΪλσ ζηηο πσιάζεηο ζα Ϋπξεπε λα εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ 86% 

πνπ εέλαη ην πνζνζηφ ζηηο αληέζηνηρεο αγνξΫο.Σν ζσζηφ εέλαη ην πνζνζηφ 86% λα πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζπλνιηθΫο αγνξΫο φισλ ησλ ειεγρφκελσλ ρξάζεσλ θαη φρη κφλν κηαο ρξάζεο ελψ ην πνζνζηφ 40% 

ησλ πσιάζεσλ λα πξνθχπηεη απφ ηηο πσιάζεηο ηεο θΪζε ρξάζεο ρσξηζηΪ .Έηζη ν Ϋιεγρνο ζα πξΫπεη 

λα απμάζεη ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε 19% θαη λα κεηψζεη ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε 9%(Μφλν φηαλ ε 

δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ εθξνψλ πνπ επαλαπξνζδηνξέδνληαη αλΪ ζπληειεζηά ΦΠΑ κε βΪζε ηελ 

επαιάζεπζε απηά θαη απηψλ πνπ δειψζεθαλ ππεξβαέλεη ην 10% ησλ εθξνψλ πνπ δειψζεθαλ θαη 

εθφζνλ δελ δηθαηνινγεέηαη ε απφθιηζε απφ ηελ χπαξμε ηπρφλ απνζεκΪησλ, απφ θαηαζηξνθά θιπ 

ΠΟΛ 1289/02).Έηζη  ζα απμεζεέ ην ΦΠΑ πξνο απφδνζε, κε ηηο ζρεηηθΫο πξνζαπμάζεηο. 

 

Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

 

 Γηα ηηο επηρεηξάζεηο  πνπ δηελεξγνχλε ελδνθνηλνηηθΫο ζπλαιιαγΫο δεηνχληαη, αμηνινγνχληαη 

θαη ειΫγρνληαη ηα ζηνηρεέα εθεέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηηο αμέεο ησλ 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ  

 α. Γηα ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ζε θΪζε πεξέπησζε λα δεηνχληαη εγγξΪθσο κε Φαμ απφ 

ηε Γ/λζε Φ.Π.Α (Γ/14Σκάκα) φιεο νη ζπγθεληξσηηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ ζα πεξηΫρνπλ ηηο ζπλνιηθΫο 

αμέεο απφ ηηο ελδνθνηλνηηθΫο απνθηάζεηο (πνζφ θαη λφκηζκα )αλΪ ΚξΪηνο ΜΫινο   θαη αλΪ ηξέκελν –

Ϋηνο, γηα φιεο ηηο ειεγρφκελεο ρξάζεηο. 

 Δθφζνλ απφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ παξαπΪλσ  ζηνηρεέσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην  V.I.E.S κε 

ηνπο αληέζηνηρνπο αλαθεθαιαησηηθνχο Πέλαθεο Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηάζεσλ (listing) πνπ Ϋρνπλ 

ππνβιεζεέ απφ ηελ επηρεέξεζε θαζψο θαη απφ ηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ πνπ δειψλνληαη 

ζην Ϋληππν Δ3, πξνθχςνπλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ά αθάλνπλ ππφλνηεο γηα 
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θνξνδηαθπγά, ηφηε δεηνχληαη απφ ηελ παξαπΪλσ Γ/λζε ζπκπιεξσκαηηθΪ αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε 

ρξάζε θαη γηα ην ΚξΪηνο ΜΫινο πνπ πξνΫθπςαλ νη δηαθνξΫο θαη αθνινπζεέηαη αλαιπηηθφο Ϋιεγρνο 

Δθφζνλ θαη απφ ηνλ Ϋιεγρν απηφ πξνθχςνπλ θαη παιη δηαθνξΫο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ά αθάλνπλ 

ππφλνηεο γηα θνξνδηαθπγά , ηνηε αθινπζεέαηαη ε δηαδηθαζέα ηεο παξαθΪησ  πεξέπησζεο γ ΄. 

 β. Γηα ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο γέλεηαη δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκΫλσλ απφ ηνπο 

αλαθεθαιαησηηθνχο πέλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ (listing) πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ κε ηα 

δεδνκΫλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα θαη δειψλνληαη ζην Ϋληππν Δ3 θαζψο θαη κε ηα πνζΪ πνπ 

δειψλνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπ ΦΠΑ.πγρξφλσο ζπλεθηηκνχληαη θαη νπνηαδάπνηε Ϊιια 

πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα (πρ πφξηζκα απφ πξνζσξηλνχο ειΫγρνπο θαη επηβεβαηψζεηο γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ ΑΦΜ πνπ Ϋγηλαλ ιφγσ αηηάκαηνο επηζηξνθάο ΦΠΑ  θιπ). 

Δπηβεβαηψλεηαη πΪληα ε εγθπξφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ ΑΦΜ. 

Δθφζνλ, κε βΪζε φιεο ηηο παξαπΪλσ ελΫξγεηεο πξνθχςνπλ ππφλνηεο γηα θνξνδηαθπγά, ηφηε 

αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηεο παξαθΪησ πεξέπησζεο γ΄.  

 γ. Δθφζνλ ηειηθΪ κε βΪζε απηΪ πνπ αλαθΫξνληαη πην παλσ ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη  ά ππΪξρνπλ ππφλνηεο γηα θνξνδηαθπγά, 

ηφηε απνζηΫιιεηαη ζρεηηθφ αέηεκα ζηε Γ/λζε ΦΠΑ .ην αέηεκα απηφ  αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο θνηλνηηθάο επηρεέξεζεο (ΑΦΜ /ΦΠΑ –επσλπκέα –ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε).Δπέζεο 

ζα απνζηΫιινληαη ζπλεκκΫλα, εθφζνλ ππΪξρνπλ ηα ζρεηηθΪ παξαζηαηηθΪ (ηηκνιφγηα, ηξαπεδηθΪ 

δηεζλά κεηαθνξηθΪ Ϋγγξαθα θιπ).Αηηάκαηα ακνηβαέαο δηνηθεηηθάο ζπλδξνκάο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ ππνβΪιινληαη θαη γηα ηνλ Ϋιεγρν ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκΫα ηεο παξνράο ππεξεζηψλ. 

(Γεκάηξηνπ ΚαξαγηΪλλε –ΗσΪλλε ΚαξαγηΪλλε-Αηθαηεξέλεο ΚαξαγηΪλλε) 

 

2
Ο

 Παξάδεηγκα ειέγρνπ κεηαηόπηζεο ΦΠΑ 

 

Γηα ηελ επηρεέξεζε <Υ> κε αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηελ εθκεηΪιιεπζε θαθεηΫξηαο ηζρχνπλ ηα 

παξαθΪησ δεδνκΫλα εηζξνψλ-εθξνψλ γηα ηηο ειεγρφκελεο ρξάζεηο 2006 θαη 2007. 

ΔΗΡΟΔ 

ΥΡΖΔΗ 2006 

Αλαινγία 
αγνξώλ αλά 
ζπληειεζηή 

ΦΠΑ 

2007 

Αλαινγία 
αγνξώλ αλά 
ζπληειεζηή 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

9% 1.000.000,00 62,50 1.200.000,00 66,67 2.200.000,00 

19%    600.000,00 37,50 600.000,00 33,33 1.100.000,00 

ΤΝΟΛΟ 1.600.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 3.400.000,00 

ΔΚΡΟΔ 

ΥΡΖΔΗ 2006 

Αλαινγία 
εθξνώλ αλά 
ζπληειεζηή 

ΦΠΑ 

2007 

Αλαινγία 
εθξνώλ αλά 
ζπληειεζηή 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

9% 1.800.000,00 69,23 2.100.000,00 67,74 3.900.000,00 

19%    800.000,00 30,77 1.000.000,00 32,26 1.800.000,00 

ΤΝΟΛΟ 2.600.000,00 100,00 3.100.000,00 100,00 5.700.000,00 
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Δ Π Α ΝΑ Π Ρ Ο Γ ΗΟ Ρ Η Μ Ο  

                               

ΔΚΡΟΔ ΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ 
ΓΖΛΧΘΟΤΝ ΣΟ 19% 

2.600.000,00 Υ 37,50% = 

975.000,00 

3.100.000,00 Υ 33,33% = 

1.033.000,23 

ΓΖΛΧΘΔΗΔ ΔΚΡΟΔ ΣΟ 
19% + 10% 

800.000,00 + 80.000,00= 
880.000,00 

1.000.000,00 +100.000,00= 
1.100.000,00 

ΤΓΚΡΗΖ 880.000,00 < 975.000,00 1.100.000,00>1.033.000,23 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 
ΔΚΡΟΩΝ ΣΟ 19% 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

 Με βΪζε ηα παξαπΪλσ, πξνθχπηεη ε αλΪγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

εθξνψλ πνπ δειψζεθαλ ζην ζπληειεζηά 19% γηα ηε ρξάζε 2006, θαζφζνλ νη δεισζεέζεο εθξνΫο 

πξνζαπμεκΫλεο θαηΪ 10% ππνιεέπνληαη απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαινγέα ησλ δεισζεηζψλ 

αγνξψλ γηα ηνλ έδην ζπληειεζηά. 

 Αληέζεηα, γηα ηε ρξάζε 2007 δελ πξνθχπηεη ηΫηνηνο ιφγνο γηαηέ νη δεισζεέζεο εθξνΫο 

πξνζαπμεκΫλεο θαηΪ 10% ππεξβαέλνπλ απηΫο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαινγέα ησλ δεισζεηζψλ 

αγνξψλ γηα ηνλ έδην ζπληειεζηά. 

 Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ειεγθηάο ζα θαηαιάγεη ζε νξηζηηθΪ ζπκπεξΪζκαηα αλαθνξηθΪ κε ηηο 

βΪζεη ειΫγρνπ εθξνΫο αθνχ πξνεγνπκΫλσο εμεηΪζεη πξνζεθηηθΪ αλ πθέζηαληαη ηπρφλ απνζΫκαηα ά 

ππΪξρνπλ θαηαζηξνθΫο ά απψιεηεο απηψλ, ζε ζρΫζε πΪληα θαη κε ηνλ επηηπγραλφκελν ζπληειεζηά 

κηθηνχ θΫξδνπο ηεο επηρεέξεζεο.(βιΫπε ζει 51<Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ>Πηεξάο 

Κνπηζνχθνο,Υαιβαηζηψηεο,ΜαλνπζΪθεο,Σξππνζθνχθεο). 

 

3.4.3.7.Έιεγρνο επηρεηξήζεσλ κε  Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία (Άξζξν 3 πνι 1037/05) 

 ηηο επηρεηξάζεηο κε βηβιέα Γ' θαηεγνξέαο γηα λα εέλαη απνηειεζκαηηθφο ν Ϋιεγρνο ησλ 

βηβιέσλ ζα πξΫπεη λα θαηαλνεζεέ πιάξσο ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Ζ αλΪπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζε κηα εκπνξηθά επηρεέξεζε πεξηιακβΪλεη ηηο αγνξΫο 

θαη ηηο πσιάζεηο, θαζψο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο εθεέλνπο πνπ ηειηθΪ επεξεΪδνπλ ην απνηΫιεζκα. 

 ηελ πεξέπησζε ηεο κεηαπνηεηηθάο-βηνκεραληθάο επηρεέξεζεο ζπκπεξηιακβΪλνληαη επέζεο 

θαη νη ινγαξηαζκνέ δαπαλψλ πνπ επεξεΪδνπλ ην θφζηνο παξαγσγάο. 

 Ζ ινγηζηηθά θαηΪηαμε ησλ ινγαξηαζκψλ εκθαλέδεη ηε ζεηξΪ βΪζεη ηεο νπνέαο ζα γέλεη ν 

Ϋιεγρνο ησλ αλαιπζΫλησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο ηεο επηρεέξεζεο. Απφ ηελ 

θαηΪηαμε απηά κπνξεέ λα πξνθχςνπλ ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα ζπνπδαένπ ελδηαθΫξνληνο, π.ρ. ε 

θαηαλνκά ησλ δαπαλψλ ζηελ παξαγσγά εθ κΫξνπο ηεο επηρεέξεζεο κπνξεέ λα κε Ϋγηλε βΪζεη ησλ 

αξρψλ ηεο ινγηζηηθάο επηζηάκεο, νπφηε κεηΪ ηελ αλακφξθσζε πξνζδηνξέδνληαη δηαθνξεηηθΪ 

ζηνηρεέα θφζηνπο θαη δηαθνξεηηθνέ δεέθηεο απαξαέηεηνη γηα ηε ζχγθξηζά ηνπο κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξάζεηο. 



 

 106 

 Ζ απεηθφληζε-θαηΪηαμε απηά νλνκΪδεηαη θαηΪζηξσζε νηθνλνκηθψλ δεδνκΫλσλ, ε νπνέα ζα 

πξΫπεη λα γέλεηαη πΪληα ρσξηζηΪ αλΪ θιΪδν νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκΫλνπ λα κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ αζθαιά ζπκπεξΪζκαηα αλαθνξηθΪ κε ηε δηακφξθσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο 

επηκΫξνπο θιΪδνπο ηεο επηρεέξεζεο. 

 

3.4.3.7.1.Παξάδεηγκα θαηάζηξσζεο ινγαξηαζκώλ εκπνξηθήο επηρείξεζεο 

 

 Ζ θέλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηα νηθνλνκηθΪ απνηειΫζκαηα φπσο απηΪ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

δεδνκΫλα ησλ ηεξεζΫλησλ βηβιέσλ, θαηΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, Ϋρνπλ σο εμάο: 
 

Δθκεηάιιεπζε Δκπνξηθνύ Κιάδνπ   
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 1/1-31/12/2003 1/1-31/12/2004 

Καζαξέο πωιήζεηο 2.540.388,57 2.616.510,50 

Υνλδξηθέο 2.345.526,54 2.496.346,14 

Πσιήζεηο εζσηεξηθνύ 2.384.931,21 2.806.457,91 

Ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο  55.000,00 

Εμαγσγέο 100.000,00  
Λνηπέο ρνλδξηθέο (εηδώλ ζπζθεπαζίαο θιπ) 4.509,43 3.796,70 

Εθπηώζεηο 132.909,10 239.591,97 

Πνζνζηό εθπηώζεσλ επί πσιήζεσλ 5,57% 8,54% 

Επηζηξνθέο 11.005,00 129.316,50 

Πνζνζηό επηζηξνθώλ επί πσιήζεσλ 0,46% 4,61% 

Ληαληθέο 194.862,03 120.164,36 

Πσιήζεηο 195.349,63 130.627,73 

Εθπηώζεηο 487,60  
Επηζηξνθέο  10.463,37 

Κόζηνο πωιεζέληωλ 1.961.544,54 1.884.044,01 

Απνγξαθή έλαξμεο 250.000,00 240.089,09 

Απνγξαθή ιήμεο 240.089,09 225.813,68 

Καζαξέο αγνξέο 1.951.633,63 1.869.768,60 

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ εζσηεξηθνύ 2.233.471,20 2.175.165,29 

Ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο   
Αγνξέο εηδώλ ζπζθεπαζίαο εζσηεξηθνύ 3.699,52 5.500,00 

Εθπηώζεηο 285.537,09 310.896,69 

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε / δεκηέο)   
εθκεηάιιεπζεο 578.844,03 732.466,49 

ΜΚ Εκπνξεπκάησλ επί πσιήζεσλ (%) 22,79% 27,99% 

Πιένλ : άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 0,00 2.160,00 

ύλνιν 578.844,03 734.626,49 

Μείνλ : έμνδα δηνηθ. Λεηηνπξγ. - δηάζ.- εξεπλώλ - αλάπηπμεο 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ 41.720,32 42.601,85 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.000,00 30.400,41 

Παξνρέο ηξίησλ 43.155,65 85.387,86 

Φόξνη - ηέιε 636,62 670,13 

Δηάθνξα έμνδα 83.985,40 177.909,19 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 23.036,19 31.516,45 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 7.744,89 4.984,88 

Πξνβιέςεηο εθκεηαιιεύζεσο   
Λνηπά   
Μεξηθά απνηει/ηα εθκεη/ζεο 377.564,96 361.155,72 

Πιένλ : Εζνδα θεθαιαίσλ   
Μείνλ :  Εμνδα θεθαιαίσλ   
Οιηθά απνηειέζκαηα εθκεηάιεπζεο 377.564,96 361.155,72 

Πιένλ ή κείνλ έθηαθηα απνηειέζκαηα   
Πιένλ : έθηαθηα έζνδα & θέξδε -247,74 81.801,21 

Μείνλ : έθηαθηα έμνδα & δεκίεο 168,67 419,67 
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ΟΡΓΑΝΘΚΑ ΚΑΘ ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 377.148,55 442.537,26 

Απνζβ. παγ. κε ελζ. ζην ιεηη. θόζηνο   
Καζαξά απνηειέζκαηα Ιζνινγηζκνύ   
(θέξδε ή δεκίεο) 377.148,55 442.537,26 

πληειεζηήο θαζαξνύ θέξδνπο 14,85% 16,91% 

 Με βΪζε ηνλ παξαπΪλσ πέλαθα, παξαηεξνχληαη ηα εμάο: α) Αχμεζε ηνπ ζπληειεζηά κηθηνχ 

θΫξδνπο ηε δεχηεξε ρξάζε θαηΪ πΫληε εθαηνζηηαέεο κνλΪδεο.β) εκαληηθά αχμεζε ησλ εθπηψζεσλ 

θαη επηζηξνθψλ ζε ζρΫζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξάζε. 

εκεηψλεηαη φηη σο πξνο: 

-ηηο εθπηψζεηο, ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζην πνζνζηφ απηψλ θαη ζηα αθαζΪξηζηα 

Ϋζνδα επέ ησλ νπνέσλ ππνινγέζηεθαλ, 

-ηηο επηζηξνθΫο, ζα πξΫπεη λα ειεγρζεέ ηνπιΪρηζηνλ ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο απηψλ, ν ρξφλνο 

θαη ηξφπνο δηελΫξγεηΪο ηνπο θαζψο θαη ε ηακεηαθά αληηκεηψπηζε απηψλ. 

γ)Σα κεηθηΪ θΫξδε ηεο δεχηεξεο ειεγρφκελεο ρξάζεο εκθαλέδνληαη κεγαιχηεξα απφ απηΪ ηεο 

πξψηεο, ελψ ηα αληέζηνηρα κεξηθΪ απνηειΫζκαηα εθκεηΪιιεπζεο εέλαη κηθξφηεξα. 

Απηφ νθεέιεηαη: 

- ηε ζεκαληηθά αχμεζε ησλ ακνηβψλ ηξέησλ (ακνηβΫο ινγηζηψλ θιπ), 

-ζηελ ππεξβνιηθά αχμεζε ησλ παξνρψλ ηξέησλ (Γ.Δ.Ζ., ηειεπηθνηλσλέεο, επηζθεπΫο θιπ) θαη 

-ζηελ ζεκαληηθά αχμεζε ησλ δηαθφξσλ εμφδσλ. 

πλεπψο, ζα πξΫπεη λα ειεγρζνχλ νη πην πΪλσ ινγαξηαζκνέ αλαιπηηθΪ θαη λα δηθαηνινγεζεέ ε 

δηαθνξΪ ά λα θαηαινγηζηνχλ νη πξνθχπηνπζεο δηαθνξΫο. 

δ) ε θΪζε πεξέπησζε ειΫγρνληαη ηα Ϋθηαθηα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα, θαζφζνλ απφ απηΪ κπνξεέ: 

- λα πξνθχςνπλ πσιάζεηο ππνθεέκελεο ζε ΦΠΑ (ραξαθηεξηζηηθά πεξέπησζε ε πψιεζε παγέσλ), 

- λα δηθαηνινγνχλ θαηαζηξνθΫο εκπνξεπκΪησλ ελψ ζηελ νπζέα λα ππνθξχπηνπλ πσιάζεηο γηα ηηο 

νπνέεο δελ εθδφζεθαλ ζηνηρεέα. 

ε)ΔιΫγρνληαη νη ινγαξηαζκνέ πνπ αθνξνχλ ελδνθνηλνηηθΫο παξαδφζεηο θαη εμαγσγΫο γηα ηε 

δηαπέζησζε ηεο νξζφηεηΪο ηνπο θαη ηεο πξαγκαηνπνέεζεο απηψλ. 

ζη)Αληηθεέκελν ειΫγρνπ εέλαη επέζεο θαη ε κεέσζε ησλ ιηαληθψλ πσιάζεσλ ηεο δεχηεξεο 

ειεγρφκελεο ρξάζεο ε νπνέα εμεηΪδεηαη θαη ζε ζρΫζε κε ηελ αθνινπζνχκελε επηρεηξεκαηηθά 

πξαθηηθά. ΔμεηΪδεηαη επέζεο ην ελδερφκελν κεηαβέβαζεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο γηα ηελ 

νπνέα πηζαλψο λα νθεέιεηαη θφξνο ππεξαμέαο.( (βιΫπε ζει.51<Οδεγφο Φνξνινγηθνχ ΔιΫγρνπ> 

Πηεξάο, Κνπηζνχθνο, Υαιβαηζηψηεο, Μαλνπζαθεο Σξππνζθνχθεο) 

3.4.3.7.2.Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ζηα βηβιία πνπ ηεξήζεθαλ 

 Γηα λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα βηβιέα πνπ ηεξάζεθαλ σο επαξθά εμεηΪδεηαη: 

α. Αλ ηεξάζεθαλ φια ηα βηβιέα, ε ηάξεζε ησλ νπνέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο 

Κ.Β.. ά Ϊιισλ λφκσλ θαη αλ ππάξρε ππνρξΫσζε λα ηεξεζνχλ πξφζζεηα βηβιέα ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη αλ γηα ηηο θαηαρσξάζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζηα ηπρφλ πξφζζεηα 

ηεξνχκελα βηβιέα εθδφζεθαλ ηα αληέζηνηρα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα. 

β. Αλ Ϋρνπλ ζεσξεζεέ πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνέεζε ηνπο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ε ζεψξεζά ηνπο, γηαηέ 

ζηελ αληέζεηε πεξέπησζε ζεσξεέηαη φηη δελ ηεξάζεθαλ γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα κΫρξη ηε ζεψξεζε 

ηνπο. 

γ. Αλ ηεξάζεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β.. 

δ. Αλ ηεξάζεθαλ ζε φιε ηε δηΪξθεηα θΪζε ειεγρφκελεο ρξάζεο. 

ε. Αλ ε ελεκΫξσζε ηνπο άηαλ εκπξφζεζκε, (Ϊξζξν 17 Κ.Β..). 

ζη. Αλ δηαθπιΪρζεθαλ γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ πξνβιΫπνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β.. (Ϊξζξν 21) 

θαη αλ απηΪ ηΫζεθαλ ζηε δηΪζεζε ηνπ ειΫγρνπ. 

δ. Αλ Ϋρνπλ ππνζηεέ πιηθΫο αιινηψζεηο ά ζηηο εγγξαθΫο Ϋρνπλ γέλεη δηνξζψζεηο ά δηαγξαθΫο κε ηΫηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ εέλαη δπλαηά ε αλΪγλσζε ηνπ θεηκΫλνπ θαη ηνπ πνζνχ πνπ δηαγξΪθεθε. 

 Δπέζεο εμεηΪδεηαη: 

α. Αλ νη ηέηινη ησλ ινγαξηαζκψλ ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπο.Δέλαη δπλαηφ νη ηέηινη 

νξηζκΫλσλ ινγαξηαζκψλ λα εέλαη παξαπιαλεηηθνέ, λα πεξηΫρνπλ δειαδά εγγξαθΫο πνπ λα κελ εέλαη 

ζπλαθάο κε ηνλ ηέηιν.Ζ δηαπέζησζε απηά γέλεηαη κε ηελ αληηπαξαβνιά ησλ εγγξαθψλ κε ηα αληέ-

ζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο ειεγρφκελεο θαη ησλ ηξέησλ ά κε ηα δεδνκΫλα ησλ βηβιέσλ ησλ ηξέησλ 

(πξνκεζεπηψλ, ηξαπεδψλ θηι), εθφζνλ απηφ εέλαη δπλαηφ. 

β. Αλ ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ εέλαη ππαξθηφ θαη πξαγκαηηθφ  

γ. Αλ ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ (απνηειεζκαηηθψλ θαη κε) εέλαη πξαγκαηηθφ θαη αθξηβΫο σο 

πξνο ην χςνο ηνπο. Ζ δηαπέζησζε απηά κπνξεέ λα γέλεη κε 1) ηελ αληηπαξαβνιά ησλ εγγξαθψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ εζφδσλ κε ηα ζηνηρεέα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε φπσο, ηηκνιφγηα πψιεζεο, 

απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο θαη παξνράο ππεξεζηψλ, πηζησηηθΪ ηηκνιφγηα θ.η.ι.2)κε ηελ 

αληηπαξαβνιά ησλ εγγξαθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ αγνξψλ εκπνξεπζέκσλ θαη παγέσλ, δαπαλψλ θ.η.ι. 

κε ηα ζηνηρεέα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηξέηνπο, φπσο ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη παξνράο ππεξεζηψλ, 

πηζησηηθΪ ηηκνιφγηα, θνξησηηθΫο θ.η.ι., θαζψο θαη κε ηα ζηνηρεέα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ 

ειεγρφκελε, φπσο απνδεέμεηο επαγγεικαηηθψλ δαπαλψλ θιπ.3)Απφ ηα δειηέα απνζηνιάο γηα 

επηζηξνθΫο αγνξψλ πξΫπεη λα δηαπηζηψλεηαη αλ εέραλ πξνεγεζεέ αγνξΫο απφ ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο 

πξνκεζεπηΫο θαη αλ ππάξραλ απνζΫκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο πνζφηεηεο απηΫο, θαζψο θη αλ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ αληέζηνηρα πηζησηηθΪ ηηκνιφγηα. 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Κ.Φ.Δ. παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Γ.Ο.Τ. λα 

ειΫγρεη ηα βηβιέα θαη ηα ζηνηρεέα επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο Ϊιισλ Γ.Ο.Τ. ηεο έδηαο πφιεο ά 

ηνπ έδηνπ λνκνχ (δηαζηαπξσηηθφο Ϋιεγρνο).Γέλεηαη δειαδά δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκΫλσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ νξηζκΫλσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ηεο ειεγρφκελεο κε ζνβαξά ζπλαιιαθηηθά 
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θέλεζε, κε ηα δεδνκΫλα ησλ αληέζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.ε 

πεξέπησζε δηαπέζησζεο δηαθνξψλ ν Ϋιεγρνο ζα πξΫπεη λα επεθηεέλεηαη γηαηέ εέλαη πηζαλφ λα Ϋρεη 

γέλεη απφθξπςε ζπλαιιαγψλ . 

3.4.3.7.3.Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ζην βηβιίν απνγξαθώλ 

1 ΔιΫγρεηαη αλ ε απνγξαθά ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ ππνθαηαζηεκΪησλ Ϋρεη θαηαρσξεζεέ ζε 

ζεσξεκΫλα βηβιέα ά ζε ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο, πξνθεηκΫλνπ γηα ππνθαηαζηάκαηα θαη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

2 ΔιΫγρεηαη αλ ε απνγξαθά, ηφζν ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ησλ ππνθαηαζηεκΪησλ, Ϋρεη γέλεη ρσξηζηΪ 

θαηΪ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

3 ΔιΫγρεηαη αλ ε θαηαρψξεζε ηεο απνγξαθάο Ϋγηλε εκπξφζεζκα θαηΪ πνζφηεηα (κΫρξη ηελ 20ε 

εκΫξα ηνπ δεπηΫξνπ κάλα απφ ηε ιάμε ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ) θαη αμέα (κΫρξη ην θιεέζηκν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ).  

4 ΔιΫγρεηαη αλ ε απνγξαθά ησλ εκπνξεπζέκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηεο επηρεέξεζεο Ϋγηλε 

αλαιπηηθΪ εθηφο αλ απηΪ ηα ζηνηρεέα πξνθχπηνπλ απφ Ϊιια ζεσξεκΫλα βηβιέα. Γηα ηα εκπνξεχζηκα 

φκσο ζηνηρεέα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζην βηβιέν απνγξαθψλ ηνπιΪρηζηνλ α) ην εέδνο, ε κνλΪδα 

κΫηξεζεο θαη ε πνζφηεηα β) ε ηηκά θηάζεο γ) ε ηξΫρνπζα ηηκά κφλν φηαλ εέλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκάο 

θηάζεο θαη δ) ε αμέα ηνπ αγαζνχ πνπ ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηε κηθξφηεξε ηηκά κεηαμχ ηεο ηξΫρνπζαο 

θαη ηεο ηηκάο θηάζεο.Ο Ϋιεγρνο απηφο εέλαη ζεκαληηθφο γηαηέ νπζηαζηηθΫο παξαιάςεηο θαη 

παξαηππέεο ηεο επηρεέξεζεο ζπληζηνχλ νπζηαζηηθΫο παξαβΪζεηο ηνπ Κ.Β.. κε Ϊκεζε ζπλΫπεηα ηελ 

απφξξηςε ησλ βηβιέσλ. 

5 ΔιΫγρεηαη αλ νη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη ησλ εκπνξεπκΪησλ πνπ 

απνγξΪθνληαη θαη εκθαλέδνληαη φηη βξέζθνληαη ζε ηξέηνπο, γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο (γηα θαηεξγαζέα, 

απνζάθεπζε, πψιεζε θ.η.ι.), ζπκθσλνχλ κε ηηο πνζφηεηεο ησλ βηβιέσλ ησλ ηξέησλ ά αλ ζπκθσλνχλ 

κε ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηελ ειεγρφκελε θαη ηνπο ηξέηνπο.Ζ επαιάζεπζε απηά γέλεηαη 

αλ απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ ζηΪιζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε κε δειηέα απνζηνιάο αθαηξεζνχλ νη 

πνζφηεηεο πνπ επηζηξΪθεθαλ ά πνπιάζεθαλ απφ ηνπο ηξέηνπο κε ηα αλΪινγα δηθαηνινγεηηθΪ 

(εθθαζαξέζεηο ά δειηέα απνζηνιάο ά ηηκνιφγηα παξνράο ππεξεζηψλ θηι.) Δπέζεο, ε επαιάζεπζε 

απηά κπνξεέ λα γέλεη απ' επζεέαο απφ ηα βηβιέα ησλ ηξέησλ (π.ρ. απφ ηηο κεξέδεο ηνπ ςπγεένπ ά ην 

βηβιέν απνγξαθψλ). 

6 ΔιΫγρεηαη αλ νη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

εκπνξεπκΪησλ, φπσο απηΫο απνγξΪθνληαη, ζπκθσλνχλ κε ηα ππφινηπα ησλ αληέζηνηρσλ κεξέδσλ ηνπ 

ζεσξεκΫλνπ βηβιένπ απνζάθεο.ηελ πεξέπησζε πνπ δελ ηεξεέηαη βηβιέν απνζάθεο, ε επαιάζεπζε 

ησλ πνζνηάησλ ζην βηβιέν απνγξαθψλ κπνξεέ λα γέλεη κε ηε κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο. 



 

 110 

 χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1037/05, πξνβιΫπεηαη ε δηελΫξγεηα θιεηζηάο απνζάθεο γηα δχν 

ηνπιΪρηζηνλ εέδε θΪζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, επηιεθηηθΪ κε βΪζε ηελ ηηκά κνλΪδαο ά 

ηελ πνζφηεηα ά ηε ζπλνιηθά αμέα, ππνρξεσηηθΪ ζε φζνπο πσινχλ απνθιεηζηηθΪ ρνλδξηθψο θαη φπνπ 

εέλαη εθηθηφ ζηηο επηρεηξάζεηο πνπ πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο ά απνθιεηζηηθΪ ιηαληθψο.Ζ 

επαιάζεπζε απηά πξνβιΫπεηαη ηφζν γηα ηα βηβιέα Β' θαηεγνξέαο (εθφζνλ Ϋρεη δηελεξγεζεέ 

απνγξαθά) φζν θαη γηα ηα βηβιέα Γ' θαηεγνξέαο (ζρεη. Ϊξζ. 3 παξ. Β2 θαη Γ4 ηεο απφθαζεο ΠΟΛ. 

1037/05). 

 

3.4.3.7.4. Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ζην βηβιίν απνζήθεο 

 

 Ο Ϋιεγρνο πξΫπεη λα δηαπηζηψζεη, αλ γηα θΪζε ειεγρφκελε ρξάζε ππάξρε ππνρξΫσζε ηάξεζεο 

βηβιένπ απνζάθεο (Ϊξζξν 8 ηνπ Κ.Β.) γηαηέ αλ ππάξρε ππνρξΫσζε θαη δελ ηεξάζεθε, ηα βηβιέα ηεο 

επηρεέξεζεο θξέλνληαη σο αλεπαξθά. 

 Αλ ε επηρεέξεζε ηεξεέ βηβιέν απνζάθεο, κπνξνχλ λα γέλνπλ νη παξαθΪησ ειεγθηηθΫο 

επαιεζεχζεηο: 

-Αλ ην βηβιέν απνζάθεο άηαλ ζεσξεκΫλν πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνέεζά ηνπ. 

-Αλ ηεξάζεθε ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξάζεο. 

-Αλ ηεξάζεθε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.. 

-Αλ γηλφηαλ εκπξφζεζκε ελεκΫξσζε (εηζαγσγά - εμαγσγά) ησλ κεξέδσλ απνζάθεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 17 ηνπ Κ.Β.. Πξαγκαηνπνηεέηαη δεηγκαηνιεπηηθΪ επαιάζεπζε πνζνηηθψλ 

ππνινέπσλ ησλ θπξηνηΫξσλ κεξέδσλ θαη ηδηαέηεξα απηψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ κηθξΪ ππφινηπα ζε 

δηΪθνξα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα κεηΪ απφ κεγΪιε θέλεζε εηζαγσγάο ά εμαγσγάο.πληζηΪηαη λα γέλεηαη 

Ϋιεγρνο ησλ εκεξνκεληψλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζηα ζηνηρεέα κε απηΫο πνπ αλαγξΪθνληαη ζηηο 

αληέζηνηρεο κεξέδεο ηεο απνζάθεο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηεέηαη εθηχπσζε ηνπ ηζνδπγένπ απνζάθεο 

πξνθεηκΫλνπ λα ειεγρζεέ εΪλ ζηηο ζρεηηθΫο κεξέδεο (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ) ησλ επηιεγΫλησλ εηδψλ 

πθέζηαηαη πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ δελ δηθαηνινγεέηαη (αγνξΫο ρσξέο ηε ιάςε θνξνινγηθψλ 

ζηνηρεέσλ, ιαλζαζκΫλε θαηαρψξεζε θσδηθνχ εέδνπο θαηΪ ηελ εηζαγσγά ά εμαγσγά).ηε ζπλΫρεηα 

γέλεηαη Ϋιεγρνο ησλ κεξέδσλ απνζάθεο (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ) ησλ επηιεγΫλησλ εηδψλ γηα λα 

δηαπηζησζεέ εΪλ νη θηλάζεηο πνπ εκθαλέδνληαη ζε απηΫο αληηζηνηρνχλ εκεξνινγηαθΪ κε ηα εθδνζΫληα 

ά ιεθζΫληα ζηνηρεέα. ΔιΫγρεηαη δειαδά, ε ρξνληθά ζπλΪθεηα ηεο θπζηθάο εμαγσγάο ηνπ εέδνπο απφ 

ηελ κεξέδα απνζάθεο κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρεένπ πνπ εκθαλέδεη ηελ εηζαγσγά ά ηελ 

εμαγσγά θαηΪ πεξέπησζε.Αλ δηαπηζησζεέ φηη ζε θΪπνηα εκεξνκελέα ππΪξρεη αδηθαηνιφγεην 

πηζησηηθφ ππφινηπν, δειαδά ε ζπλνιηθά πνζφηεηα ηεο εηζαγσγάο εέλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζπλνιηθά 

πνζφηεηα ηεο εμαγσγάο, κπνξνχκε λα ππνζΫζνπκε απφθξπςε αγνξψλ ά παξαγσγάο ά αλαθξέβεηα 

ηεο απνγξαθάο Ϋλαξμεο. 
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-Δπέζεο γέλεηαη  δεηγκαηνιεπηηθά επαιάζεπζε πνζνηηθψλ ππνινέπσλ ησλ θπξηνηΫξσλ κεξέδσλ ηεο 

απνζάθεο ζπγθξηηηθΪ κε ηελ απνγξαθά ηΫινπο ρξάζεο, αλ δειαδά ηα πνζνηηθΪ ππφινηπα ησλ 

κεξέδσλ ηεο απνζάθεο Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηελ απνγξαθά.Αλ δηαπηζησζνχλ πνζνηηθΪ ειιεέκκαηα 

πνπ δελ νθεέινληαη ζε θπζηθά απνκεέσζε ά θαηαζηξνθά, πηζαλνινγεέηαη απφθξπςε πσιάζεσλ ά 

αλαθξέβεηα ηεο απνγξαθάο ηΫινπο ρξάζεο. 

 

 3.4.3.7.5.Διεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ζηα ζηνηρεία πνπ εθδόζεθαλ 

 Με βΪζε ηα ζηνηρεέα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε επηρεέξεζε δηελεξγνχληαη 

ηνπιΪρηζηνλ νη παξαθΪησ ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο: 

1.ΔιΫγρεηαη πνηα  ζηνηρεέα  εθδέδεη ε επηρεέξεζε, θαζψο θαη πνηα απφ απηΪ πξΫπεη λα εέλαη 

ζεσξεκΫλα, πνηα δχλαηαη λα εέλαη αζεψξεηα θαη πνηα λα εθδέδνληαη κε ηε ρξάζε ΔΑΦΓ. ΔηδηθΪ 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ απφ ΔΑΦΓ, ζα πξΫπεη λα εξεπλΪηαη αλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο , γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ ζηνηρεέσλ απηψλ κΫζσ ΔΑΦΓ. 

2. ΔιΫγρνληαη αλ  ηα ζηνηρεέα γηα ηα νπνέα πξνβιΫπεηαη ζεψξεζε εθδφζεθαλ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα 

ζεψξεζάο ηνπο. 

3. ΔιΫγρνληαη αλ  ηα ζηνηρεέα πσιάζεσλ (ηηκνιφγηα, απνδεέμεηο ιηαληθάο πψιεζεο  θιπ) εθδφζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β.., θαζψο θαη αλ πεξηΫρνπλ αλαθξηβά ζηνηρεέα γηα ην εέδνο, ηελ 

πνζφηεηα, ηελ ηηκά κνλΪδαο, ηε ζπλνιηθά αμέα θ.η.ι. ησλ αγαζψλ.Αθφκε φπνπ θξέλεηαη απαξαέηεην, 

δηαζηαπξψλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ κε απηφ ηνπ ζηειΫρνπο, ηδηαέηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

αγνξΪο παγέσλ ελψ ειΫγρεηαη αλ πθέζηαληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ (θνξησηηθΪ Ϋγγξαθα, 

δηφδηα, ηξφπνο εμφθιεζεο θιπ).Γηα ηηο ηερληθΫο εηαηξέεο ζα πξΫπεη λα δηαζηαπξψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηηκνινγένπ κε απηφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αληέζηνηρεο πηζηνπνέεζεο, φπνπ απηά 

Ϋρεη γέλεη. ΔιΫγρεηαη εηδηθφηεξα αλ ην Ϋξγν πνπ παξάρζε κεηΪ ηελ ηειεπηαέα πηζηνπνέεζε ηεο ρξάζεο 

πεξηιακβΪλεηαη ζηελ απνγξαθά ιάμεο. 

4. ΔιΫγρεηαη αλ ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εθδφζεθαλ Ϋρεη αιινησζεέ κε δηΪθνξα 

ηερλΪζκαηα φπσο κε ζβάζηκν ελφο ςεθένπ ηνπ αξηζκνχ πνπ εθθξΪδεη ηελ πνζφηεηα ά ηελ αμέα, κε 

ππνδηαζηνιά ζηνπο αξηζκνχο (π.ρ. 1000 ζε 100,00), κε παξαρΪξαμε ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ (π.ρ. 861 

ζε 591 ά ζε 91). 

5. ΔιΫγρεηαη αλ ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα πνπ εθδφζεθαλ θαηαρσξάζεθαλ ζηα ηεξεζΫληα  βηβιέα 

εκπξφζεζκα θαη θαλνληθΪ.  

6. ΔιΫγρεηαη αλ κε ηα έδηα ζπλνδεπηηθΪ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα πξαγκαηνπνηάζεθαλ πεξηζζφηεξεο 

πσιάζεηο, κε Ϋληερλε αιιαγά ηεο εκεξνκελέαο, ηεο ψξαο παξΪδνζεο ά Ϋλαξμεο ηεο απνζηνιάο θηι. 

Αλ κπνξεέ λα ζηνηρεηνζεηεζεέ δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθάο αμέαο πψιεζεο θαη ηεο αμέαο 

πψιεζεο πνπ αλαγξΪθεηαη ζηα ζηνηρεέα θαηαινγέδνληαη παξαβΪζεηο γηα αλαθξηβά Ϋθδνζε ά 

εηθνληθφηεηα ά ππεξηηκνιφγεζε-ππνηηκνιφγεζε (ζρεη. θαη ε ΠΟΛ. 1087/05). 
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3.4.3.7.6.Διεγρνο δαπαλώλ –Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο 

 

 Γηα λα αλαγλσξηζηεέ κηα δαπΪλε ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθά λνκνζεζέα  ε δαπΪλε πξΫπεη λα 

εέλαη πξαγκαηηθά θαη φρη εηθνληθά ά πιαζκαηηθά, λα εέλαη παξαγσγηθά( δειαδά λα αθνξΪ ηελ 

επηρεέξεζε θαη φρη ηνλ επηρεηξεκαηέα, λα ζπκβΪιιεη ζηελ απφθηεζε θνξνινγνχκελνπ εηζνδάκαηνο, 

ρσξέο λα εμεηΪδεηαη αλ θαηΪ ηε ρξάζε πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζπλΫβαιε ά φρη ζηελ απφθηεζε 

ηΫηνηνπ εηζνδάκαηνο), λα πξνβιΫπεηαη απφ δηΪηαμε λφκνπ, λα εέλαη βΫβαηε, δεδνπιεπκΫλε θαη 

εθθαζαξηζκΫλε.(Γειαδά λα κελ εέλαη ακθηζβεηνχκελε, λα αλαθΫξεηαη ζηα ρξνληθΪ φξηα ηεο 

δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ θαη λα εέλαη πνζνηηθΪ θαζνξηζκΫλε.), λα Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εηζνδάκαηνο θαη φρη ηελ απφθηεζε θεθαιαένπ, ε πξαγκαηνπνέεζε ηεο δαπΪλεο λα πξνθχπηεη απφ 

Ϋγγξαθα δηθαηνινγεηηθΪ (π.ρ. ηηκνιφγηα, απνδεέμεηο θιπ.) θαη θπζηθΪ ε  δαπΪλε λα Ϋρεη θαηαρσξεζεέ 

ζηα βηβιέα κε βΪζε ηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

 Αμέδεη εδψ λα ζεκεησζεέ ν ξόινο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ πνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 

ηνπ λ 3943/2011 εέλαη  ππεχζπλνο  γηα ηελ  νξζά κεηαθνξΪ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκΫλσλ απφ ηα 

ζηνηρεέα ζηα βηβιέα, γηα ηελ αθξέβεηα ησλ δειψζεσλ σο πξνο ηε ζπκθσλέα απηψλ κε ηα θνξνινγηθΪ 

θαη νηθνλνκηθΪ δεδνκΫλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιέα  θαη γηα ηελ νξζά θνξνινγηθά 

αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκΪησλ κε ηηο δαπΪλεο πνπ δελ αλαγλσξέδνληαη θαη ηηο νπνέεο παξαζΫηεη 

αλαιπηηθΪ ζε θαηΪζηαζε πνπ ζπλππνβΪιιεηαη κε ηε δάισζε θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, ηελ νπνέα ν 

ινγηζηάο θνξνηερληθφο ππνγξΪθεη θαη δεισλεη φηη θαηΪ ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν Ϋρνπλ ππνβιεζεέ 

νξζΪ φιεο νη δειψζεηο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδάκαηνο θαη απφδνζεο ησλ Ϋκκεζσλ θφξσλ. 

 ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα παξαπΪλσ ν θνξνινγηθφο Ϋιεγρνο επηρεηξεέ λα αλακνξθψζεη ηα 

ινγηζηηθΪ απνηειΫζκαηα (θΫξδε ά δεκηΫο) ηεο επηρεέξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα 

βηβιέα θαη ζηνηρεέα, πξνζζΫηνληαο ζε απηΪ ηηο δαπΪλεο εθεέλεο πνπ δελ αλαγλσξέδνληαη γηα 

Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο επηρεέξεζεο (ινγηζηηθΫο δηαθνξΫο), ά δηΪθνξα Ϋζνδα πνπ 

δελ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηΪ ά κεηαθΫξνληαο εηζνδάκαηα απφ κηα πεγά ζε κηα Ϊιιε ά 

κεηαθΫξνληαο Ϋζνδα απφ ηα απαιιαζζφκελα ζηα θνξνινγεηΫα θαη αληέζηξνθα. 

ΒαζηθΫο θαηεγνξέεο ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ εέλαη: 

1.δαπΪλεο πξαγκαηηθΫο πνπ Ϋγηλαλ κΫζα ζηε ρξάζε θαη αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο, 

δελ αλαγλσξέδνληαη φκσο απφ ηε θνξνινγηθά λνκνζεζέα (π.ρ. θφξνο εηζνδάκαηνο, πξφζηηκα Κ.Β.. 

θ.ι.π.). 

2.δαπΪλεο πνπ δελ αθνξνχλ Ϊκεζα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο (π.ρ. δψξα επηρεηξεκαηέα ζε 

ηξέηνπο,  ηφθνη δαλεέσλ πνπ δηαηΫζεθαλ γηα ζθνπνχο μΫλνπο πξνο ηελ επηρεέξεζε θιπ). 

3.δαπΪλεο πξαγκαηηθΫο πνπ θαηαβιάζεθαλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα κηαο ρξάζεο θαη αθνξνχλ πξνεγνχκελε 

ά επφκελε ρξάζε δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε κε βΪζε ηελ αξρά ηεο απηνηΫιεηαο ησλ ρξάζεσλ 

(π.ρ. Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., αζθΪιηζηξα, ηφθνη, πξνθαηαβιεζΫληα ελνέθηα). 
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4. κε πξαγκαηηθΫο δαπΪλεο κε ηηο νπνέεο επηβαξχλζεθαλ ηα απνηειΫζκαηα ηεο ειεγρφκελεο ρξάζεο. 

5.Σα Ϋζνδα γηα ηα νπνέα ν Ϋιεγρνο δηαπέζησζε φηη δελ εθδφζεθε ζηνηρεέν αμέαο ά εθδφζεθε ηΫηνην 

ζηνηρεέν θαη δελ θαηαρσξάζεθε ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο (απφθξπςε εζφδσλ ). 

6.Όια ηα πνζΪ ηα νπνέα κε δηΪθνξεο ελΫξγεηεο (ιαλζαζκΫλεο εγγξαθΫο, αληηινγηζκνέ, αξηζκεηηθΪ 

ιΪζε, ιΪζε απνγξαθάο, εζθαικΫλνο ππνινγηζκφο απνζβΫζεσλ, θιπ), ζπληεινχλ ζηε κεέσζε 

εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ κΫζα ζηε ρξάζε ά ζηελ εκθΪληζε απμεκΫλσλ δαπαλψλ ά ζηε 

κεέσζε ησλ θνξνινγεηΫσλ θεξδψλ. 

Παξαδείγκαηα ινγηζηηθώλ δηαθνξώλ: 

 

1.ην  ινγαξηαζκφ 60 ΑκνηβΫο θαη Ϋμνδα πξνζσπηθνχ  θαηαρσξάζεθαλ θαη ηα πνζΪ γηα νκαδηθά 

αζθΪιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κΫζα ζηα νπνέα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη Ϋλα πνζφ πνπ αθνξΪ ηελ 

αζθΪιηζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο ην νπνέν δελ αλαγλσξέδεηαη γηα Ϋθπησζε δηφηη δελ αθνξΪ ην 

πξνζσπηθφ. 

2.ην ινγαξηαζκφ 60 ΑκνηβΫο θαη Ϋμνδα πξνζσπηθνχ θαηαρσξάζεθε θαη Ϋλα πνζφ πνπ αθνξΪ 

εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο ηεο πξνεγνχκελεο ρξάζεο.Σν πνζφ απηφ δελ ζα αλαγλσξηζηεέ θνξνινγηθΪ 

πξνο Ϋθπησζε, δηφηη  ην πνζφ απηφ εέλαη βΫβαην θαη εθθαζαξηζκΫλν ηελ πξνεγνχκελε ρξνληΪ θαη δελ 

κπνξεέ λα εθπΫζεη απφ ηα Ϋζνδα Ϊιιεο ρξνληΪο ιφγσ ηεο απηνηΫιεηαο ησλ ρξάζεσλ (Ϊξζξν 31λ 

2238/94). 

3. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 60.02.006 ΑζθΪιηζηξα πξνζσπηθνχ δελ αλαγλσξέδεηαη πξνο 

Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα γηαηέ  δελ αθνξΪ δαπΪλεο γηα νκαδηθφ αζθαιηζηάξην δσάο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ειεγρνκΫλεο επηρεέξεζεο αιιΪ  πξνζσπηθΪ αζθΪιηζηξα δσάο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ απηάο  ηα  νπνέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 παξ.1 παξ. δδ' Ν.2238\94 δελ 

εέλαη εθπεζηΫα απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα. 

4.Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 60.02.006 ΑζθΪιηζηξα πξνζσπηθνχ δελ αλαγλσξέδεηαη 

πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα Ϋλα πνζνζηφ 20% ην νπνέν αθνξΪ δαπΪλεο γηα αζθΪιηζε 

πξνζηαηεπνκΫλσλ κειψλ ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηελ ειεγρνκΫλε  νη νπνένη  ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην 

ζρεηηθφ νκαδηθφ αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην πνπ Ϋρεη ζπλαθζεέ κεηαμχ ηεο ειεγρνκΫλεο  θαη ηεο  

αζθαιηζηηθάο εηαηξεέαο θαη ηα  νπνέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 παξ.1  Ν.2238\94 δελ 

εέλαη εθπεζηΫα απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα. 

5.Σα ζπλνιηθΪ πνζΪ ησλ  ινγαξηαζκψλ 1) 60.00.01.08–ΠξνβιΫςεηο απνδ. κε ρνξεγ. Αδεηψλ  θαη 2) 

60.00.01.10  εθηΪθησλ ακνηβψλ  δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα γηαηέ 

δελ αθνξνχλ δαπΪλεο κηζζνδνζέαο βΫβαηεο θαη εθθαζαξηζκΫλεο αιιΪ πξνβιΫςεηο  δαπαλψλ νη νπνέεο 

δελ εληΪζζνληαη ζε απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη  ζην Ϊξζξν 31 παξ.1 πεξ. ηε’ ηνπ Ν.2238/94 πνπ εέλαη 

θνξνινγηθΪ εθπεζηΫεο.Καηφπηλ ηνχηνπ νη δαπΪλεο απηΫο πξνζηέζεληαη ζηα δεισζΫληα 

απνηειΫζκαηα. .η.Δ. 810/1982 & 2968/1988.  
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6. Απφ ην ινγ\ζκφ 61.00.000 ΑκνηβΫο Γηθεγφξσλ δελ αλαγλσξέδεηαη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ην πνζφ <ρ> γηαηέ ζην εθδνζΫλ παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ) δελ 

πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ην εέδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο 

πξαγκαηνπνηάζεσο ηνπο αιιΪ Ϋρνπλ αζαθά θαη αφξηζηε αηηηνινγέα δεδνκΫλνπ φηη αθ ελφο φια ηα σο 

Ϊλσ παξαζηαηηθΪ αλαθΫξνπλ σο αηηηνινγέα "Γηα Παξνρά λνκηθψλ ππεξεζηψλ " θαη αθ εηΫξνπ δελ 

ππΪξρεη ζρεηηθά ζχκβαζε πνπ λα επεμεγεέ ην εέδνο θαη ηνλ ηξφπν ηεο ΠαξαπΪλσ Παξερφκελεο 

ππεξεζέαο.(ηΔ.2968\1988, 2046\1994 715\1991) 

7. Απφ ηνλ ινγαξηαζκφ.61.00.99 ΑκνηβΫο & Ϋμνδα ινηπψλ ειεπζ. Δπαγγει. δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο 

Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ην πνζφ <ρ> ην νπνέν αθνξΪ ακνηβΫο ζε ζπλεξγΪηεο ηεο  

επηρεέξεζεο γηαηέ νη ζπλεξγΪηεο απηνέ εξγΪζηεθαλ ζπζηεκαηηθΪ θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο 

θξηλνκΫλεο ρξάζεο.Όθεηιε ινηπφλ ε ειεγρφκελε, Ϋρνληαο απηνχο ζε ππεξεζηαθά εμΪξηεζε θαη 

επηηάξεζε, λα ηνπο αληηκεησπέζεη σο κηζζσηνχο λα ηνπο Ϋρεη ζπκπεξηιΪβεη ζηηο κηζζνδνηηθΫο 

θαηαζηΪζεηο ηεο θαη λα Ϋρεη θαηαβΪιιεη ηηο αλαινγνχζεο ζηελ κηζζνδνζέα ηνπο αζθαιηζηηθΫο 

εηζθνξΫο ππΫξ ηνπ ΗΚΑ θαη ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ.(.η.Δ.4724/1986) 

8. Απφ ην ινγ\ζκφ 61.09.00.06- ΑκνηβΫο Λνγηζηψλ δελ αλαγλσξέδνληαη  πξνο Ϋθπησζε απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ην πνζφ <ρ> γηαηέ αθνξΪ ακνηβΫο ζηελ  εηαηξεέα <Α> γηα παξερφκελεο ινγηζηηθΫο  

ππεξεζέεο νη νπνέεο φκσο δελ απνδεηθλχνληαη αθνχ ζε θακηΪ θνξνινγηθά δάισζε νπνηνπδάπνηε 

αληηθεηκΫλνπ δελ Ϋρεη ππνγξΪςεη ε εηαηξεέα απηά.Αληέζεηα θαηΪ ηελ ρξάζε απηά ηηο φπνηεο 

θνξνινγηθΫο δειψζεηο ηεο ειεγρνκΫλεο εηαηξεέαο ηηο  ππνγξΪθεη ν <Β>.χκθσλα ινηπφλ κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 31 παξ. 11 ηνπ Ν. 2238/94 νη ελ ιφγσ ακνηβΫο δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο 

Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα. 

9.Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 61.01.00 ΑκνηβΫο ζπλεδξηΪζεσλ κειψλ Γ.. δελ 

αλαγλσξέδεηαη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα γηαηέ αθνξΪ ακνηβΫο πνπ δφζεθαλ ζηα κΫιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο εηαηξεέαο ρσξέο πξνΫγθξηζε απφ ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ε νπνέα απνηειεέ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ακνηβψλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. Δ.12578 3140/ΠΟΛ 222/1981 απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ αξηζ. 1998/1997 Απφθαζε  ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο. 

10.Απφ ην ινγ\ζκφ 61.98.002 ΛνηπΫο ακνηβΫο ηξέησλ δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηα πνζΪ γηαηέ ζηα εθδνζΫληα παξαζηαηηθΪ (ηηκνιφγηα Παξνράο ππεξεζηψλ) δελ 

πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ην εέδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο 

πξαγκαηνπνηάζεσο ηνπο αιιΪ Ϋρνπλ αζαθά θαη αφξηζηε αηηηνινγέα δεδνκΫλνπ φηη αθ΄ ελφο φια ηα 

σο Ϊλσ παξαζηαηηθΪ αλαθΫξνπλ σο αηηηνινγέα «Τπεξεζέεο ζπκβνχινπ» θαη αθ΄ εηΫξνπ δελ ππΪξρεη 

ζρεηηθά ζχκβαζε πνπ λα επεμεγεέ ην εέδνο θαη ηνλ ηξφπν ηεο παξαπΪλσ παξερφκελεο ππεξεζέαο. 

Άξζξν 12 παξ.11 ηνπ Κ.Β.. 
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11. Ο Ϋιεγρνο δελ αλαγλσξέδεη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα  ην 50% ηεο δαπΪλεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 62.03.00 Λνγαξηαζκφο Κηλεηά ηειεθσλέα επεηδά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηηο 

πξνζσπηθΫο αλΪγθεο ησλ θαηφρσλ ηνπο. (Ν. 3427/27.12.2005 Ϊξζξν 24 παξ. 1 πεξέπησζε ς ).  

12. Απφ ην ινγ\ζκφ 64.02.06 Ϋμνδα ππνδνράο θαη θηινμελέαο δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε απφ 

ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα, ηα Ϋμνδα θηινμελέαο (Ϋμνδα δεμηψζεσλ - γεπκΪησλ θιπ), φηαλ απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ηεξάζεθαλ, δελ πξνθχπηεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνέν δαπαλάζεθαλ ηα πνζΪ απηΪ 

θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηεέραλ ζηηο εθδειψζεηο απηΫο, ψζηε λα κπνξεέ λα απνδεηρζεέ ε ζρΫζε 

απηψλ κε ηελ ειεγρφκελε επηρεέξεζε θαη λα ειεγρζεέ εΪλ νη δαπΪλεο απηΫο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ 

απφ ειεπζεξηφηεηα, ζπκβΪιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο θαη 

εέλαη παξαγσγηθΫο δαπΪλεο (ηΔ 1290, 1293, 1294/88, 51/91). 

13.ηνλ ινγαξηαζκφ 62.04.99.29 Δλνέθην νηθέαο Ϋρεη θαηαρσξεζεέ θαη Ϋλα  πνζφ πνπ αθνξΪ ελνέθην 

θαηνηθέαο δηεπζπληηθνχ ζηειΫρνπο ηεο επηρεέξεζεο.Σν πνζφ απηφ δελ αλαγλσξέδεηαη πξνο Ϋθπησζε 

απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα γηαηέ  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ  45 παξ.1 ηνπ Ν.2238/94 ην 

αλαινγνχλ ζηνλ ππΪιιειν απηφ θφζηνο ηνπ  ελνηθένπ ηεο θαηνηθέαο ηνπ, εθφζνλ απηφ θαηαβΪιιεηαη 

απφ ηελ επηρεέξεζε, ζα Ϋπξεπε λα απνηειΫζεη πξνζαχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ θαη λα ζπκπεξηιεθζεέ 

ζηελ ζπλνιηθά κηζζνδνζέα ηνπ δεδνκΫλνπ φηη απνηειεέ πξφζζεηε παξνρά ζε εξγαδφκελν κε ζρΫζε 

εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο.  

14.Απφ ηνλ ινγαξηαζκφ  62.07.01 ΔπηζθεπΫο &  πληεξάζεηο δελ αλαγλσξέδεηαη  πξνο Ϋθπησζε απφ 

ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ην  πνζφ <ρ> γηαηέ αθνξΪ βειηηψζεηο θηηξέσλ ηξέησλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο  

εηαηξεέαο, ην θφζηνο ησλ νπνέσλ  ζα Ϋπξεπε,  λα κελ βαξχλεη εμ νινθιάξνπ ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο ρξάζεο αιιΪ λα απνζβεζηεέ ηκεκαηηθΪ κε ηνπο ζπληειεζηΫο απφζβεζεο πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Γ. 88\73 "πεξέ απνζβΫζεσλ "ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο σθειεέαο πνπ 

πξφθεηηαη λα επηθΫξεη. 

15 Απφ ηνλ  ινγαξηαζκφ 62.07.03. ΔπηζθεπΫο Μεηαθνξηθψλ κΫζσλ  δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο 

Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηα πνζΪ <ρ> πνπ αθνξνχλ επηζθεπΫο απηνθηλάησλ γηαηέ ζηα 

εθδνζΫληα θνξνινγηθΪ παξαζηαηηθΪ δελ αλαγξΪθνληαη νη αξηζκνέ θπθινθνξέαο ησλ Η.Υ. 

απηνθηλάησλ πνπ επηζθεπΪζηεθαλ κε ζπλΫπεηα λα κελ εέλαη δπλαηφλ ζηνλ Ϋιεγρν λα δηαπηζηψζεη αλ 

πξφθεηηαη γηα απηνθέλεηα ηεο εηαηξεέαο ά κε θαη λα απνθαλζεέ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

ζπκβνιά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο επηβΪξπλζεο ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο. 

(.η.Δ. 3727/1990) 

16. Απφ ηνλ  ινγαξηαζκφ  πξνβιΫςεηο δαπαλψλ δελ αλαγλσξέδεηαη  πξνο Ϋθπησζε απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ην  πνζφ <ρ> γηαηέ θαηΪ πΪγηα δηθαζηεξηαθά θαη δηνηθεηηθά λνκνινγέα γηα λα 

εθπΫζνπλ νη δαπΪλεο απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα, πξΫπεη λα εέλαη νξηζηηθΫο θαη εθθαζαξηζκΫλεο, 

δειαδά λα εέλαη γλσζηΫο θαηΪ ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ σο πξνο ην πνζφ θαη ηελ Ϋθηαζά 
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ηνπο θαη δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα δαπΪλεο κε ηε κνξθά, Ϋρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεέ (ηΔ 1267/75, 540/73, 636/1987, 2968/88). 

17. Απφ ην ινγαξηαζκφ 64 δηΪθνξα Ϋμνδα πεξηιακβΪλεηαη πνζφ <ρ> πνπ αθνξΪ νηθνλνκηθά 

ελέζρπζε ζε αζιεηηθφ ζσκαηεέν ην πνζφ απηφ δελ αλαγλσξέδεηαη  απφ ηνλ Ϋιεγρν σο παξαγσγηθά 

δαπΪλε, δηφηη δε ηεξάζεθαλ νη πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη απφ ην Ϊξζξν 31 παξ 1 ηνπ λ 2238/94 γηα 

Ϋθπησζε ηεο δαπΪλεο απηάο 

18. Απφ ην ινγαξηαζκφ 64.01 Ϋμνδα ηαμηδηψλ δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα 

Ϋζνδα, ηα Ϋμνδα ηαμηδηψλ ππαιιάισλ, ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ, εθ’ φζνλ απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ηεξάζεθαλ δελ πξνθχπηεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνέν πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη δαπΪλεο 

απηΫο, ψζηε λα ειεγρζεέ εΪλ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηα πιαέζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο, δελ 

Ϋρνπλ δειαδά θαηαβιεζεέ απφ ειεπζεξηφηεηα θαη εέλαη παξαγσγηθΫο δαπΪλεο. 

19.Απφ ην ινγαξηαζκφ 65 Σφθνη δαλεέσλ δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε πνζφ <ρ> γηαηέ 

πξνυπφζεζε Ϋθπησζεο ησλ ηφθσλ απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα εέλαη ηα δΪλεηα Ϋρνπλ ζπλαθζεέ γηα ηηο 

αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζεο.Όηαλ ηα ζπλαθζΫληα δΪλεηα δηαηέζεληαη ζε ηξέηα πξφζσπα ά ζηνλ 

επηρεηξεκαηέα ά ηνπο ζπλεηαέξνπο πξνζσπηθάο εηαηξεέαο, νη ηφθνη ησλ δαλεέσλ απηψλ δελ 

αλαγλσξέδνληαη πξνο Ϋθπησζε απφ ηα Ϋζνδα ηεο επηρεέξεζεο, δηφηη ζηελ πεξέπησζε απηά νη ηφθνη 

δελ απνηεινχλ παξαγσγηθά δαπΪλε (βι. Τπ. Οηθ. Α. 2544/1958, πκβ. Δπηθξ. 2157/1976, 

3824/1977, 1491/1979, 290, 514, 3494, 3495/1980, 2767/82, 1069/83, 2401/84, 4244/85, 

3538/1991).  

20. Απφ ην ινγαξηαζκφ 63 Φφξνη ΣΫιε πεξηιακβΪλεηαη θαη ην πνζφ <ρ> ην νπνέν δελ αλαγλσξέδεηαη 

θνξνινγηθΪ γηα Ϋθπησζε, δηφηη αθνξΪ πξφζηηκα θαη πξνζαπμάζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιάο 

θφξσλ (Ϊξζξν 31 παξ 1 λ 2238/94) 

21.Απφ ην ινγαξηαζκφ 64. Γψξα δελ αλαγλσξέδνληαη γηα Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα, ε 

δαπΪλε γηα αγνξΪ δψξσλ πνπ δηαηέζεληαη ζε δηΪθνξνπο ηξέηνπο, επεηδά απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

ηεξάζεθαλ, δελ πξνθχπηεη ε επαγγεικαηηθά ζρΫζε ησλ πξνζψπσλ πνπ Ϋιαβαλ ηα δψξα απηΪ κε ηελ 

ειεγρφκελε επηρεέξεζε, ψζηε λα ειεγρζεέ εΪλ νη δαπΪλεο απηΫο ζπκβΪιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο, δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ απφ ειεπζεξηφηεηα θαη επνκΫλσο εέλαη 

παξαγσγηθΫο δαπΪλεο (ηΔ 715, 716, 717/91).  

22.Απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο ρξάζεο δελ αλαγλσξέδνληαη σο Ϋθπησζε (αξζξν 31 παξ.1 λ 

2238/94)ην 40% ησλ δαπαλψλ απφζβεζεο, ζπληάξεζεο θιπ ησλ ΗΥΔ απηνθηλάησλ ηεο επηρεέξεζεο 

πνπ εέλαη κΫρξη 1600 θ.ε. θαη ην 75% ησλ ΗΥΔ απηνθηλάησλ πνπ Ϋρνπλ θπβηζκφ πΪλσ απφ 1600 θ.ε. 

(Ϊξζξν 9 παξ 5 ηνπ λ 3296/2004 θαη ηζρχεη γηα δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηαρεηξηζηηθΫο 

πεξηφδνπο πνπ αξρέδνπλ απφ 1.1.2005 θαη κεηΪ).Με ηηο λΫεο δηαηΪμεηο ηνπ λ 3842/2010 πην πΪλσ 

δαπΪλεο δελ εθπέπηνπλ θαηΪ πνζνζηφ 30% γηα απηνθέλεηα κΫρξη 1.600 θπβηθΪ εθαηνζηΪ θαη θαηΪ 

πνζνζηφ 65% γηα απηνθέλεηα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ. ηνλ αλσηΫξσ πεξηνξηζκφ πεξηιακβΪλνληαη, 
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θαηΪ ξεηά δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ θαη ηα κηζζψκαηα ηδησηηθψλ ΗΥ πνπ θαηαβΪιινληαη ζε επηρεέξεζε 

leasing φηαλ Ϋρεη ζπλαθζεέ ζχκβαζε κέζζσζεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο ά ζε επηρεέξεζε 

ελνηθηΪζεσο απηνθηλάησλ, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηΪμεηο πεξηνξηζκφο ησλ εθπηπηνκΫλσλ 

δαπαλψλ ππάξρε κφλν αλ ηα κηζζψκαηα αθνξνχζαλ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο, ελψ απηΪ 

πνπ θαηαβΪιινληαλ γηα ελνηθέαζε εμΫπηπηαλ εμνινθιάξνπ.  (Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ  γηα θΫξδε 

ηζνινγηζκψλ πνπ θιεέλνπλ κε 31 Γεθεκβξένπ 2010 θαη κεηΪ. – ΠΟΛ 1135/2010). 

3.4.3.7.7.Έιεγρνο παγίσλ  

 ηα πιαέζηα ηνπ ειΫγρνπ εμεηΪδνληαη ηα ζηνηρεέα αγνξΪο ησλ παγέσλ θαη γηα πΪγηα κεγΪιεο 

αμέαο ειΫγρεηε αλ ν πξνκεζεπηάο εέρε ηε δπλαηφηεηα πψιεζάο ηνπο 

 ΔιΫγρεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο εγθαηΪζηαζεο ηνπο, αλΪινγα κε ηνλ ηχπν, ηνλ φγθν θαη ηηο ελ 

γΫλεη ζπλζάθεο εηζαγσγάο ηνπο ζηελ εκπνξηθά ά παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ηεο επηρεέξεζεο. 

 ΔιΫγρεηαη αλ ηα πΪγηα απηΪ ρξεζηκνπνηάζεθαλ πξΪγκαηη ζηελ επηρεέξεζε θαη ζπλεηζΫθεξαλ 

ζηελ πξαγκαηνπνέεζε θνξνινγεηΫσλ εθξνψλ θαη αλ πξΪγκαηη ππΪξρνπλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο 

επηρεέξεζεο θαη αλ απηΪ ηΫζεθαλ ζε ιεηηνπξγέα  

 ΔιΫγρεηαη αλ ππΪξρνπλ πξνβιεπφκελεο Ϊδεηεο απφ Γεκφζηεο αξρΫο πρ νηθνδνκηθά αδεηα 

 ΔιΫγρεηαη αλ  θΪπνηα απφ απηΪ πνπιάζεθαλ θαη θαηΪ πφζν ην Ϋζνδν απφ ηελ πψιεζά ηνπο 

ζπκπεξηιάθζεθε ζηηο θνξνινγεηΫεο εθξνΫο ηεο επηρεέξεζεο (ζηελ πεξέπησζε απηά επαιεζεχεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ε αλαπφζβεζηε αμέα ηνπ παγένπ) 

 ΔιΫγρεηαη αλ κΫζσ ηνπ βηβιένπ απνγξαθψλ θαη ηνπ κεηξψνπ παγέσλ αλ ηα πΪγηα πεξη-

νπζηαθΪ ζηνηρεέα εμαθνινπζνχλ λα αλάθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 

 Δπαιεζεχεηαη ζε θΪζε πεξέπησζε ην χςνο ησλ εζφδσλ ηεο επηρεέξεζεο πνπ πξνΫξρεηαη απφ 

πσιάζεηο παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη εμεηΪδνληαη νη εγγξαθΫο πνπ αθνξνχλ πσιάζεηο 

παγέσλ πνπ ε Ϋθπησζε ηνπ ΦΠΑ θαηΪ ηελ αγνξΪ ηνπο ηεινχζε ζε ηπρφλ δηαθαλνληζκφ. 

   

3.4.3.7.8.Έιεγρνο πξνβιέςεσλ  γηα απόζβεζε επηζθαιώλ  απαηηήζεσλ (άξζξν 31 παξ 1ζ΄)γηα 
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2005 θαη 
κεηά. 

    

 ΠξνβιΫπεηαη Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ησλ επηρεηξάζεσλ πξφβιεςεο .Ζ πξφβιεςε 

απηά ππνινγέδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επέ ηεο αλαγξαθφκελεο αμέαο ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ά 

παξνράο ππεξεζηψλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απνθιεηζηηθΪ πξνο επηηεδεπκαηέεο .ΔπνκΫλσο, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο , δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ε αμέα ησλ ηηκνινγέσλ πψιεζεο ά παξνράο 

ππεξεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδέδνληαη απηΪ πξνο ηδηψηεο. 

 Απφ ηα αλσηΫξσ αθαζΪξηζηα αθαηξνχληαη α) νη επηζηξνθΫο ά εθπηψζεηο β)ε αμέα ησλ 

πσιάζεσλ ά παξνράο ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφζην, δάκνπο θαη θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, 

νξγαληζκνχο ά  επηρεηξάζεηο θνηλάο σθΫιεηαο θαη ηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ γ)ηα πνζΪ 
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ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλΪισζεο πεηξειαηνεηδψλ, ηνπ θφξνπ θαηαλΪισζεο θαπλνχ θαη ησλ ινηπψλ 

εηδηθψλ θφξσλ πνπ εκπεξηΫρνληαη ζηελ ηηκά πψιεζεο . 

 Οη επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηΪζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο αληηπξνζψπνπο, πξνο 

ηνπο νπνένπο ζηΫιλνπλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο κε δειηέν απνζηνιάο θαη ζηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ ε 

Ϋθδνζε εθθαζαξέζεσλ, δελ δηθαηνχηαη γηα ηηο πσιάζεηο απηΫο λα ελεξγνχλ πξφβιεςε επηζθαιψλ 

αηηάζεσλ, αθνχ δελ εθδέδεηαη ηηκνιφγην πψιεζεο.Καη΄ εμαέξεζε κε ηελ εγθ ΠΟΛ 1036/2.3.2006 

δηεπθξηλέδεηαη φηη νη επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηΪζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο, πξνο ηνπο νπνένπο ζηΫιλνπλ ηα εκπνξεχκαηα  ηνπο  κε δειηέν απνζηνιάο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα αθνινπζεέ ε Ϋθδνζε εθθαζαξέζεσλ, δηθαηνχηαη γηα ηηο πσιάζεηο απηΫο λα ελεξγνχλ 

πξφβιεςε επηζθαιψλ αηηάζεσλ, ππφ ηελ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε φηη πξνθχπηεη απφ νπνηαδάπνηε 

Ϋγγξαθε ζπκθσλέα φηη νη επηζθαιεέο απαηηάζεηο αθνξνχλ ηνλ εληνιΫα(αληηπξνζσπεπφκελν )θαη φρη 

ηνλ αληηπξφζσπν. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ ΚΒ νη επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα 

βηβιέα, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαη νη επηρεηξάζεηο ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ γηα ηηο ππεξεζέεο 

πνπ παξΫρνπλ ζε Ϊιινπο επηηεδεπκαηέεο εθδέδνπλ απνδεέμεηο παξνράο ππεξεζηψλ θαη φρη ηηκνιφγην. 

ΔπνκΫλσο θαη νη ππεξεζέεο απηΫο ζα ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ην ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο επηζθαιψλ 

απαηηάζεσλ κε πνζνζηφ 0,5% εθφζνλ βεβαέσο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα ηνπο νη παξερφκελεο 

ππεξεζέεο πξνο ηδηψηεο (ιηαληθάο πνπ δελ ιακβΪλνληαη ππφςε) θαη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο πξνο 

επηηεδεπκαηέεο (ρνλδξηθάο πνπ δελ ιακβΪλνληαη ππφςε). 

 Δπέζεο δηεπθξηλέδεηαη φηη επεηδά ν ΦΠΑ κε ηνλ νπνέν επηβαξχλνληαη νη πσιάζεηο ά νη 

ππεξεζέεο δελ απνηειεέ αθαζΪξηζην Ϋζνδν ηεο επηρεέξεζεο απηφο δελ πξΫπεη λα ζπκπεξηιακβΪλεηαη 

ζηελ αμέα ησλ ηηκνινγέσλ επέ ηεο νπνέαο ππνινγέδεηαη ε πξφβιεςε. 

 Οκνέσο ππνινγέδεηαη πξφβιεςε κε πνζνζηφ 1% επέ ηεο αλαγξαθφκελεο ζηηο απνδεέμεηο 

ιηαληθάο πψιεζεο αμέαο, ε νπνέα πξνθχπηεη απφ ιηαληθΫο πσιάζεηο δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

κε πέζησζε πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνπο κε  αξηζκφ 501 -503,521-528 θαη 721-726 θσδηθνχο εηδψλ 

θαη ππεξεζηψλ ηεο Ϋξεπλαο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 1993-1994 ηεο Δ..Τ.Δ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηηο απνδεέμεηο απηΫο αλαγξΪθεηαη δηαθεθξηκΫλα ην εέδνο, ε πνζφηεηα θαη ε αμέα 

ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ αγαζψλ. 

 ΔηδηθΪ γηα ηηο επηρεηξάζεηο ζηαζεξάο θαη θηλεηάο ηειεθσλέαο, ηηο επηρεηξάζεηο χδξεπζεο –

απνρΫηεπζεο, ηηο επηρεηξάζεηο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, επηρεηξάζεηο εθκεηΪιιεπζεο 

ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη ηηο επηρεηξάζεηο δηαλνκάο θαη παξνράο θπζηθνχ 

αεξένπ, ην πνζνζηφ ηεο πξφβιεςεο ππνινγέδεηαη κε πνζνζηφ 1% επέ ηεο αμέαο ησλ αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ ά ζπλδξνκεηηθψλ πνπ αλαγξΪθεηαη ζηα εθδηδφκελα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΚΒ 

ζηνηρεέα πξνο επηηεδεπκαηέεο ά ηδηψηεο κε εμαέξεζε απηΪ πνπ εθδέδνληαη πξνο ην Γεκφζην, δάκνπο 
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θαη θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο ά επηρεηξάζεηο θνηλάο σθΫιεηαο θαη λνκηθΪ 

πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ. 

 Σν πνζφ ησλ πξνβιΫςεσλ δελ  κπνξεέ λα ππεξβεέ ην 30% ηνπ ινγαξηαζκνχ <ΠειΪηεο>.Σν 

πνζφ ησλ σο Ϊλσ πξνβιΫςεσλ γηα θΪζε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο πνπ Ϋγηλε ζε πξνγελΫζηεξεο ρξάζεηο θαη ε νπνέα εκθαλέδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιέα ηεο 

επηρεέξεζεο, δελ δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεσζηηθνχ ππνινέπνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ <πειΪηεο> φπσο απηφ εκθαλέδεηαη ζηελ απνγξαθά ηΫινπο ρξάζεο . 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινέπνπ ησλ πειαηψλ δελ πεξηιακβΪλνληαη ηπρφλ 

ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ην Γεκφζην, δάκνπο θαη θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο ά 

επηρεηξάζεηο θνηλάο σθΫιεηαο θαη λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ θαζφζνλ νη απαηηάζεηο απηΫο 

ζεσξνχληαη αζθαινχο εηζπξΪμεσο.Δπέζεο δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

<ΓξακκΪηηα ΔηζπξαθηΫα > θαζφζνλ ξεηΪ ζην λφκν αλαθΫξεηαη κφλν ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ <ΠειΪηεο>.Αληέζεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινέπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

<ΠειΪηεο>, αθαηξνχληαη επηζηξνθΫο θαη εθπηψζεηο πσιάζεσλ ελψ νη πξνθαηαβνιΫο πειαηψλ δελ 

ιακβΪλνληαη ππφςε θαζφζνλ απηΫο θαηαρσξνχηαη ζε ινγαξηαζκφ παζεηηθνχ. 

 Ζ Ϋθπησζε ηεο δαπΪλεο απηάο απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ησλ επηρεηξάζεσλ εκθαλέδεηαη θαηΪ 

ξεηά δηαηχπσζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιέα απηψλ ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ <ΠξνβιΫςεηο γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηάζεσλ>.Ζ εκθΪληζε ηεο πξφβιεςεο απηάο 

ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο ζην ηΫινο ηεο δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο ζα γέλεηαη σο εμάο: 

83. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  ΓΗΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ  ΚΗΝΓΤΝΟΤ   

83.11 ΠξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο απαηηάζεηο  

  ζε   44 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

  44.11 ΠξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο απαηάζεηο  

 ΠεξαηηΫξσ ε δηαγξαθά ησλ αλεπέδεθησλ εηζπξΪμεσο πειαηψλ γέλεηαη κε ρξΫσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 44.11<ΠξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο απαηάζεηο> κε πέζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

απαηηάζεσλ φηαλ απηΫο θαηαζηνχλ αλεπέδεθηεο εηζπξΪμεσο . 

 Γηα ηνπο πειΪηεο  πνπ δηαγξΪθνληαη θαη γηα ηνπο νπνένπο δελ Ϋρνπλ αζθεζεέ Ϋλδηθα κΫζα ε 

επηρεέξεζε ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζε απηνχο φηη δηΫγξαςε ηελ επηζθαιά απαέηεζε ηεο, εθφζνλ 

ην πνζφ ηεο επηζθαινχο απαέηεζεο, αλΪ πειΪηε ππεξβαέλεη ηα 1.000 επξσ.Δπέζεο γηα ηνπο πειΪηεο 

απηνχο πνπ δηαγξΪθνληαη (Ϊλσ ησλ 1.000 επξσ)ρσξέο λα αζθεζνχλ Ϋλδηθα κΫζα ε επηρεέξεζε 

ζπληΪζζεη ζπγθεληξσηηθά θαηΪζηαζε κε πιάξε ζηνηρεέα γηα ηνλ θαζΫλα, ζηελ νπνέα αλαγξΪθνλαη 

ην νλνκαηεπψλπκν ά ε επσλπκέα, ην επΪγγεικα, ε δηεχζπλζε, ε δεκφζηα νηθνλνκηθά ππεξεζέα θαη ν 

αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ πειΪηε, θαζψο θαη ην δηαγξαθΫλ πνζφ. Ζ πην πΪλσ θαηΪζηαζε  

ππνβΪιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγέα ηεο επηρεέξεζεο Γ.Ο.Τ. ζε ηξέα αληέγξαθα κΫρξη ηε 
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ιάμε ηεο πξνζεζκέαο, ε νπνέα νξέδεηαη απφ ην Ϊξζξν 20 ηνπ ΚΒ γηα ηηο ζπγθεληξσηηθΫο 

θαηαζηΪζεηο πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ . 

 Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε δηαγξαθά νξηζκΫλσλ πειαηψλ σο επηζθαιψλ εέλαη ζΫκα πνπ θξέλεηαη 

απφ ηελ επηρεέξεζε, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζε ηεο θαη δελ εξεπλΪηαη 

θαηΪ ην δηελεξγνχκελν Ϋιεγρν ζηελ επηρεέξεζε εθ κΫξνπο ηεο θνξνινγνχζαο αξράο, αλ πξΪγκαηη νη 

δηαγξαθΫληεο πειΪηεο εέλαη επηζθαιεέο ά φρη.ηελ πεξέπησζε πνπ θΪπνηνο πειΪηεο θξέζεθε απφ ηελ 

επηρεέξεζε σο επηζθαιάο θαη πξνΫβε ζηε δηαγξαθά απηνχ θαη ζηε ζπλΫρεηα, ην πνζφ ηεο απαέηεζεο 

ηνπ εηζπξαρζεέ, ε επηρεέξεζε Ϋρεη ππνρξΫσζε λα κεηαθΫξεη ην πνζφ πνπ εηζΫζπξαμε ζηα 

απνηειΫζκαηα ρξάζεσο. 

 Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ εκθαλέδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 44.11 <πξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο 

απηηάζεηο >δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγέα εηζνδάκαηνο εθηφο θαη αλ ζην ηΫινο θΪζε πεληαεηέαο, αξράο 

γελνκΫλεο απφ ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 2005, πθέζηαηαη ζηνλ σο Ϊλσ  ινγαξηαζκφ ππφινηπν ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην δηΪζηεκα ηεο πεληαεηέαο ηα πνζΪ ησλ επηζθαιψλ απαηηάζεσλ πνπ 

δηαγξΪθεθαλ δελ θΪιπςαλ νιφθιεξν ην πνζφ ηεο ζρεκαηηζζεέζαο πξφβιεςεο ζην δηΪζηεκα απηφ.Σν 

ππφινηπν απηφ πνζφ κεηαθΫξεηαη ζηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, 

ππνθεέκελν ζε θνξνινγέα κε ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο . 

 πλεπψο αλ ζην ηΫινο ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ 2009 (ηΫινο πεληαεηέαο )ζην ινγαξηαζκφ 

44.11<πξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο απαηηάζεηο >κε 31.12.2009 ππΪξμεη ππφινηπν πνζφ πξφβιεςεο, ην 

πνζφ απηφ κεηαθΫξεηαη ζηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο δειαδά ζηε 

ρξάζε 2010 θαη θνξνινγεέηαη κε ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο ζπλαζξνηδφκελν κε ηα ινηπΪ θνξνινγνχκελα 

Ϋζνδα ηεο επηρεέξεζεο.(εθαξκνγά γηα δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπ αξρέδνπλ απφ ηελ 1.1.2005 θαη 

κεηΪ. 

 

3.4.3.7.9.Έιεγρνο απνζβέζεσλ 

 

ΠΓ. 299/2003 θαζηεξψζεθαλ γηα πξψηε θνξΪ θαηψηεξνη θαη αλψηεξνη ζπληειεζηΫο απφζβεζεο αλΪ 

θαηεγνξέα παγέσλ νη νπνένη εθαξκφδνληαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπ αξρέδνπλ απφ 

1/1/2003 ελψ ην Π.Γ. 100/1998  ηζρχεη κφλν γηα ηηο ρξάζεηο πνπ εέραλ αξρέζεη πξηλ ηελ 1/1/2003. 

 Γηα Ηζνινγηζκνχο πνπ θιεέλνπλ νη επηρεηξάζεηο κε εκεξνκελέα 31.12.1997 θαη κεηΪ νη 

απνζβΫζεηο επέ ησλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηνπο εέλαη ππνρξεσηηθΫο.ΚαηΪ ζπλΫπεηα αλ θαηΪ 

ην θιεέζηκν ηνπ θΪπνηνπ απφ ηνπο σο Ϊλσ ηζνινγηζκνχο ηνπο νη επηρεηξάζεηο δελ δηελεξγάζνπλ 

απνζβΫζεηο ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπο ά δηελεξγάζνπλ ζε απηΪ κηθξφηεξεο 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο, νη κε δηελεξγεζεέζεο απνζβΫζεηο ρΪλνληαη.Γειαδά δελ εθπέπηνπλ απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα νχηε ηεο δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο πνπ αθνξΪ ν πην πΪλσ ηζνινγηζκφο ηνπο αιιΪ 

νχηε θαη θΪπνηαο κεηαγελΫζηεξεο δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο ηνπο Ϋζησ θαη αλ πξαγκαηνπνηάζνπλ ζε 
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απηά ηηο ζρεηηθΫο γη΄ απηΫο ηηο απνζβΫζεηο νξηζηηθΫο εγγξαθΫο ζηα ηεξνχκελα βηβιέα ηνπ ΚΒ 

Σνλέδεηαη φηη ε ππνρξεσηηθφηεηα ησλ απνζβΫζεσλ επέ ησλ πΪγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ησλ 

επηρεηξάζεσλ δελ ηζρχεη κφλν γη απηΫο πνπ ζπληΪζζνπλ ηζνινγηζκφ, δειαδά γηα απηΫο πνπ ηεξνχλ 

βηβιέα γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ αιιΪ θαη γη΄ απηΫο πνπ ηεξνχλ β΄ θαηεγνξέαο βηβιέα, ησλ νπνέσλ ηα 

απνηειΫζκαηα πξνζδηνξέδνληαη κε ηνλ ινγηζηηθφ ηξφπν (ηνπ Ϊξζξνπ 31 λ 238/94 ). 

 Οη απνζβΫζεηο επέ ησλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ζα ππνινγέδνληαη κε ηε ζηαζεξά 

κΫζνδν απφζβεζεο.Γειαδά κε ηελ εθαξκνγά επέ ηεο αμέαο θηάζεο εθΪζηνπ παγένπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρεένπ ηνχηεο πξνζαπμεκΫλεο κε ηηο δαπΪλεο ηπρψλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, ηνπ νηθεένπ 

ζηαζεξνχ ζπληειεζηά απφζβεζεο, ν νπνένο νξέδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ν νπνένο 

αλαθΫξεηαη ζε εηάζηα απφζβεζε.Καη΄ εμαέξεζε νη βηνκεραληθΫο, νη βηνηερληθΫο νη κεηαιιεπηηθΫο θαη 

νη ιαηνκηθΫο επηρεηξάζεηο γηα ηα θαηλνχξγηα κεραλάκαηα θαη ηνλ θαηλνχξγην ινηπφ κεραλνινγηθφ ά 

ηερληθφ εμνπιηζκφ παξαγσγάο πνπ απνθηνχλ απφ ηελ 1.1.1998 θαη κεηΪ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγάο κεηαμχ ηεο ζηαζεξΪο θαη θζέλνπζαο κεζφδνπ απφζβεζεο.Σν δηθαέσκα απηφ Ϋρνπλ θαη νη 

κηθηΫο επηρεηξάζεηο (βηνκεραληθά-εκπνξηθά) γηα ηα κεραλάκαηα θαη ινηπφ κεραλνινγηθφ ά ηερληθφ 

εμνπιηζκφ παξαγσγάο ηνπ βηνκεραληθνχ, βηνηερληθνχ, κεηαιιεπηηθνχ ά ιαηνκηθνχ θιΪδνπ. 

 Ζ κΫζνδν πνπ επηιΫρηεθε  ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθΪ ζην κΫιινλ (ρσξέο δηθαέσκα 

αιιαγάο ζε κηα ά πεξηζζφηεξεο ρξάζεηο) γηα φια αλεμαηξΫησο ηα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπο 

απηάο ηεο θαηεγνξέαο.Γειαδά νη επηρεηξάζεηο δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα γηα νξηζκΫλα απφ ηα 

ζπγθεθξηκΫλα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηε ζηαζεξά κΫζνδν απφζβεζεο θαη 

γηα ηα ππφινηπα ηε θζέλνπζα κΫζνδν απφζβεζεο . 

 Δπέζεο θαη΄ εμαέξεζε ησλ σο Ϊλσ, ην θΪζε πΪγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν ηνπ νπνένπ ε αμέα 

θηάζεο εέλαη κΫρξη 200.000 δξρ, νη επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα εέηε λα ππνινγέδνπλ ηηο 

απνζβΫζεηο επέ απηνχ κε ηε ζηαζεξά κΫζνδν ά ηε θζέλνπζα κΫζνδν απφζβεζεο, αλΪινγα κε ηελ 

πεξέπησζε, εέηε λα απνζβΫζνπλ απηφ εμ νινθιάξνπ δειαδά κε ζπληειεζηά 100% εληφο ηεο 

δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο ηνπο  θαηΪ ηελ νπνέα ην ρξεζηκνπνέεζαλ ά ην Ϋζεζαλ ζε ιεηηνπξγέα. 

χκθσλα κε ηηο δηαηαμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ αξζξνπ 9 ηνπ λ 3296/2004 γηα απηΪ πνπ απνθηψληαη απφ 

δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπαξρέδνπλ απφ ηελ 1.1.2005 θαη κεηΪ, ην αλψηαην φξην αμέαο θηάζεο 

ηνπο απμΪλεηαη απφ 600 ζε 1200 επξσ . 

 Γηα ηηο λΫεο επηρεηξάζεηο, αδηΪθνξα ηνπ αληηθεηκΫλνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πξνβιΫπεηαη θαηΪ 

ηηο ηξεηο πξψηεο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο ηνπ νη νπνέεο Ϋπνληαη εθεέλεο εληφο ηεο νπνέαο Ϊξρηζε ε 

παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα ηνπο θαη γηα φια ηα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπο, εέηε λα κελ δηελεξγνχλ 

θαζφινπ απνζβΫζεηο επέ απηψλ εέηε λα δηελεξγνχλ κελ απνζβΫζεηο επέ απηψλ αιιΪ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ζπληειεζηΫο απφζβεζεο ην 50% ησλ νηθεέσλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο (ηνπ 

ηζρχνληνο πξνεδξηθνχ δηαηΪγκαηνο).Σε δπλαηφηεηα απηά πνπ ζα επηιΫμνπλ ππνρξενχληαη λα ηελ 

αθνινπζάζνπλ ζε φιεο ηηο Ϊλσ δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο  ηνπο. 
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 Γηα ηελ επαιάζεπζε ηεο νξζάο δηελΫξγεηαο ησλ απνζβΫζεσλ ζα πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζρεηηθφο 

πέλαθαο ν νπνένο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη δηαθεθξηκΫλα γηα θΪζε πΪγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν ην 

θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αγνξΪο, ηελ εκεξνκελέα θηάζεο, ηελ αμέα θηάζεο πιΫνλ ηελ αμέα επεθηΪζεσλ, 

πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, ην ζπληειεζηά απφζβεζεο, ην ζχλνιν ησλ απνζβΫζεσλ θαη ηελ 

αλαπφζβεζηε αμέα θιπ 

 Σα ζρεηηθΪ απηΪ ζηνηρεέα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην κεηξψν παγέσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεέσλ θαζψο θαη απφ ηελ απνγξαθά ιάμεο. 

 Καη' αξράλ ν Ϋιεγρνο επαιεζεχεη αλ γηα θΪζε πΪγην πθέζηαηαη λφκηκν ζηνηρεέν θηάζεο 

(ραξαθηεξηζηηθά ε πεξέπησζε ιάςεο εηθνληθψλ ζηνηρεέσλ γηα πΪγηα πνπ δελ ππΪξρνπλ, ε δηελΫξγεηα 

απνζβΫζεσλ επέ εηζθεξζΫλησλ παγέσλ θιπ). 

ε θΪζε πεξέπησζε επαιεζεχεηαη εΪλ γηα θΪζε θαηεγνξέα παγένπ: 

-Υξεζηκνπνηάζεθε ν πξνβιεπφκελνο ά Ϋλαο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζπληειεζηΫο απφζβεζεο.Αλ ε 

επηρεέξεζε δελ δηελεξγάζεη ά δηελεξγάζεη κε κηθξφηεξν ζπληειεζηά απφ ηνλ πξνβιεπφκελν δελ Ϋρεη 

ην δηθαέσκα δηελΫξγεηαο απνζβΫζεσλ γηα ην πνζφ απηφ ζηηο επφκελεο ρξάζεηο, δεδνκΫλνπ φηη νη 

απνζβΫζεηο εέλαη ππνρξεσηηθΫο.ηελ πεξέπησζε δηελΫξγεηαο απνζβΫζεσλ κε ζπληειεζηά αλψηεξν 

απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, ην ηκάκα ησλ απνζβΫζεσλ πνπ αληηζηνηρεέ ζην ππεξβΪιινλ πνζνζηφ δελ 

εθπέπηεη απφ ηα αθαζΪξηζηα.  

- ρξεζηκνπνηάζεθε δηαρξνληθΪ ν έδηνο ζπληειεζηάο απφζβεζεο πνπ αξρηθΪ εέρε επηιεγεέ (αλψηεξνο ά 

θαηψηεξνο ά ελδηΪκεζνο γηα ρξάζεηο απφ 1/1/05 θαη κεηΪ), 

- γηα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα κε πεξηνξηζκΫλε σθΫιηκε δσά (ζε θΪζε πεξέπησζε φρη κεγαιχηεξε 

ηνπ ελφο Ϋηνπο), γηα ηα νπνέα δελ νξέδνληαη κε ην ΠΓ. 299/03 ζπληειεζηΫο απφζβεζεο, 

δηελεξγάζεθαλ απνζβΫζεηο κε βΪζε ηε σθΫιηκε δηΪξθεηα δσάο ηνπο. 

- ινγέζηεθαλ απνζβΫζεηο ζε άδε απνζβεζζΫληα πΪγηα 

-ινγέζηεθαλ απνζβΫζεηο ζε πΪγηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ά ζε 

πΪγην πνπ βξέζθεηαη ζε αδξΪλεηα, δελ αλαγλσξέδνληαη απνζβΫζεηο πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα   

- ινγέζηεθαλ απνζβΫζεηο ζε  δσδεθαηεκφξηα αλΪινγα κε ηνπο κάλεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ παγένπ 

-ινγέζηεθαλ απνζβΫζεηο ζε  πΪγηα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ππάρζεζαλ ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο(λ 

1892/1990, λ 2601/1998,  δελ αλαγλσξέδνληαη απνζβΫζεηο πξνο Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα .Γελ 

ηζρχεη ην αλσηΫξσ γηα πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πνπ επηρνξεγνχληαη κε ην λ 3299/04 

-ινγέζηεθαλ απνζβΫζεηο ζε αμέα ηνπ νηθνπΫδνπ επέ ηνπ νπνένπ επξέζθνληαη θηέζκαηα (δηακεξέζκαηα, 

γξαθεέα θιπ), δελ ππνινγέδνληαη απνζβΫζεηο.(ηΔ 362/1983).Αθφκε ζε πψιεζε αθηλάηνπ 

επηρεέξεζεο ζε εηαηξεέα ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο, ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο 

(sale and lease back)θαη επαλαθνξΪ απηνχ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο κέζζσζεο . 

 Οη απνζβΫζεηο πνπ ελεξγεέ επηρεέξεζε ζην θφζηνο επαλαθνξΪο αθηλάηνπ (θηηξένπ)πξηλ απφ 

ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο (sale and lease back),δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο 
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Ϋθπησζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο κΫρξη ην πνζνχ ηεο ππεξαμέαο ηνπ θηηξένπ γηα ν νπνέν Ϋηπρε 

απαιιαγάο θαηΪ ηελ αξρηθά πψιεζε ηνπ αθηλάηνπ πξνο εηαηξεέα ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο  

 εκεηψλεηαη φηη νη δαπΪλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε κηζζσκΫλα αθέλεηα εθπέπηνπλ 

ηζφπνζα απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ησλ ρξάζεσλ πνπ δηαξθεέ ε κέζζσζε. ε πεξέπησζε πνπ ν 

εηάζηνο ζπληειεζηάο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εέλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζπληειεζηά απφζβεζεο γηα ην έδην πΪγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν φηαλ απηφ εέλαη 

ηδηφθηεην, εθαξκφδεηαη ν πξνβιεπφκελνο ζπληειεζηάο ηνπ ΠΓ. 

Παξάδεηγκα  

 Ξελνδνρεηαθά αλψλπκε εηαηξεέα κηζζψλεη Ϋλα μελνδνρεέν γηα 10 ρξφληα θαη πξαγκαηνπνηεέ 

βειηηψζεηο ζπλνιηθάο αμέαο 900.000,00 επξσ.Ο ζπληειεζηάο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηεη εέλαη 

(900.000,00/10=90.000,00 επξσ)δειαδά 10%.Δέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν γηα 

θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο ησλ μελνδνρεέσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 100/1998  πνζνζηφ 8%.Άξα ε 

αλψλπκε απηά εηαηξεέα ζα εθπέπηεη 90.000,00 επξσ θΪζε ρξφλν απφ ηα αθαζΪξηζηα ηεο γηα ηελ 

απφζβεζε ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνέεζε.Αλ φκσο ε δηΪξθεηα κέζζσζεο άηαλ δηαθνξεηηθά 

θαη πξνΫθππηε  ζπληειεζηάο απφζβεζεο κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ κε ην  ΠΓ 100/1998  ηφηε ε 

επηρεέξεζε ζα  εθΪξκνδε ηνλ πξνβιεπφκελν ζχκθσλα κε ην ΠΓ 100/1998  (δειαδά 900.000,00 Υ 

8%=72.000,00 επξσ ζα εθπέπηεη θΪζε ρξφλν απφ ηα αθαζΪξηζηα ηεο γηα ηελ απφζβεζε ησλ 

βειηηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνέεζε.) 

 
3.4.3.7.10.Παξάδεηγκα ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζε επηρείξεζε κε βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο  

 ε ηαθηηθφ Ϋιεγρν βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 66 ηνπ λ 2238/94 θαη ησλ ΑΤΟ ΠΟΛ 1037/05 θαη ΠΟΛ 

1081/05,πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε αηνκηθά επηρεέξεζε κε αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο  ηηο δηΪθνξεο 

νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο θαη ηελ θαηαζθεπά  ηερληθψλ Ϋξγσλ γηα ηε ρξάζε 2000 θαη 2001 θαη ελψ δελ 

απαζρνινχζε πξνζσπηθφ θαη εέρε ζηελ θαηνρά ηεο  κφλν Ϋλα θνξηεγφ  απηνθέλεην  κε σθΫιηκν 

θνξηέν 970 θηιΪ., δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ θαη ζπληΪρζεθαλ νη εθζΫζεηο ζηηο θνξνινγέεο ΚΒ, 

ΦΠΑ θαη ΔΗΟΓΖΜΑ . 

 

Υξήζε  2000 

1)Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε ζηα ζηνηρεέα πνπ εμΫδσζε θαη Ϋιαβε ε ειεγρφκελε 

δηαπηζηψζεθε  φηη ε ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2000 πξαγκαηνπνέεζε εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ηηο 

παξαθΪησ αγνξΫο : 

 

Ζκεξ/λία ζηνηρείν  είδνο 

Πνζν

ηεηα 

/θ.κ. 

αμία 

αλά 

θ.κ. 

Καζαξή 

αμία ηόπνο παξάδνζεο 

14/6/2000 Γ.Α./9467 

θπξφδεκα 

Β 225 8 12.983 103.864 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 
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16/6/2000 Γ.Α./9508 

θπξφδεκα 

C 16-20 6 13.407 80.442 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

16/6/2000 Γ.Α./9516 

θπξφδεκα 

C 16-20 3 13.407 40.221 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

27/6/2000 Γ.Α./9702 

θπξφδεκα 

C 16-20 4 13.407 46.925 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

29/6/2000 Γ.Α./9734 

θπξφδεκα 

C 16-20 4 13.407 53.628 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

4/7/2000 Γ.Α./9768 

θπξφδεκα 

C 16-20 3 13.407 40.221 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

28/8/2000 Γ.Α./10482 

θπξφδεκα 

Β 226 4 12.983 51.932 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

29/8/2000 Γ.Α./10505 

θπξφδεκα 

Β 225 5 12.983 58.424 Ϋξγν Ηρζπφζθαια 

ΤΝΟΛΟ         475.656   

 
Δπέζεο εμΫδσζε γηα ππεξεζέεο πνπ πξνζΫθεξε ζην Ϋξγν  Ηρζπφζθαια  πξνο ηελ εξγνιάπηξηα εηαηξεέα 

ην παξαθΪησ ζηνηρεέν : 

εκεξνκ ζηνηρεην  πειάηεο είδνο θαζ.αμία 

ηόπνο 

παξάδνζεο 

10/6/2000 Σ.Π.Τ./9 <Α> 

Δξγαζέεο- 

θπξνδΫκαηα -

ρηηζέκαηα- ζθεπΫο  7.000.000 

Ϋξγν 

Ηρζπφζθαια 

 
Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ γηα ην Ϋξγν Ηρζπφζθαια πξνθχπηνπλ ηα παξαθΪησ: 

 

εκεξνκ ζηνηρεην  πσιήζεηο  αγνξέο 

10/6/2000 Σ.Π.Τ./9 7.000.000   

14/6/2000 Γ.Α./9467   103.864 

16/6/2000 Γ.Α./9508   80.442 

16/6/2000 Γ.Α./9516   40.221 

27/6/2000 Γ.Α./9702   46.925 

29/6/2000 Γ.Α./9734   53.628 

4/7/2000 Γ.Α./9768   40.221 

28/8/2000 Γ.Α./10482   51.932 

29/8/2000 Γ.Α./10505   58.424 

ζύλνιν  7.000.000 475.656 

 
O Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη απφ ηα παξαπΪλσ  φηη ε ειεγρφκελε απφ 14-6-2000 πξαγκαηνπνέεζε 

εξγαζέεο ζην Ϋξγν Ηρζπφζθαια   αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 475.656 δξρ ,φζν θαη νη αγνξΫο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ απφ 14-6-2000 σο 29-8-2000 θαη δελ εμέδσζε ην αληέζηνηρν ζηνηρεέν γηα ηηο 

παξαπΪλσ εξγαζέεο .εκεηψλεηαη φηη ην εέδνο θπξφδεκα δελ εέλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπηεέ. 

2) Ζ ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2000 πξαγκαηνπνέεζε εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ηηο παξαθΪησ αγνξΫο  : 

 

 

εκεξνκ ζηνηρείν  είδνο 

Πνζόηεηα 

 /θ.κ. 

αμία 

αλά 

θ.κ. 

Καζαξή  

αμία ηόπνο παξάδνζεο 

3/8/2000 Γ.Α./10241 

θπξφδεκα 

Β 225 8 12.983 103.864 νδφο Άβαληνο 56  
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4/8/2000 Γ.Α./10240 

θπξφδεκα 

Β 226 8 12.983 103.864 νδφο Άβαληνο 56  

ζύλνιν         207.728 

 
Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ  εμΫδσζε ε ειεγρφκελε δηαπηζηψζεθε φηη δελ εμΫδσζε θαλΫλα 

ζηνηρεέν γηα ππεξεζέεο πνπ πξνζΫθεξε ζε  Ϋξγν  κε δηεχζπλζε νδφο Άβαληνο 56.  

O Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη απφ ηα παξαπΪλσ  φηη ε ειεγρφκελε πξαγκαηνπνέεζε εξγαζέεο ζε  Ϋξγν ζηελ  

νδφ Άβαληνο 56 αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 207.728 δξρ, φζν θαη νη αγνξΫο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαη δελ εμέδσζε ην αληέζηνηρν ζηνηρεέν γηα ηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο.εκεηψλεηαη 

φηη ην εέδνο θπξφδεκα δελ εέλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπηεέ. 

3) Ζ ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2000 πξαγκαηνπνέεζε εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ηηο παξαθΪησ αγνξΫο  : 

 

εκεξνκ ζηνηρείν  είδνο 

Πνζόηεηα 

ηεκ. 

αμία αλα 

Σεκάρ. θαζ.αμία 

ηόπνο 

παξάδνζεο 

27/3/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./768 

ΚΑΘΡΔΦΣΔ 

ΜΠΗΕΟΤΣΔ 8 2.970 23.760 Αξδαο 4  

19/7/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./800 

ΚΑΘΡΔΦΣΔ 

ΜΠΗΕΟΤΣΔ 10 3.983 39.830  Άβαληνο 57  

ζύλνιν     18   63.590   

 
Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ  εμΫδσζε ε ειεγρφκελε ζρεηηθΪ κε ηηο πσιάζεηο ηνπ παξαπΪλσ 

εέδνπο  ΚΑΘΡΔΦΣΔ ΜΠΗΕΟΤΣΔ απφ 27-3-2000 θαη κεηΪ δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ:  

εκεξνκ ζηνηρείν  πειάηεο είδνο 

Πνζόηεηα 

 ηεκ. 

αμία αλά 

Σεκάρ. θαζ.αμία 

18/10/2000 Σ.Π.Τ./17 <Β> 

ΚΑΘΡΔΦΣΔ 

ΜΠΗΕΟΤΣΔ 10 3.000 30.000 

 
Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπΪλσ γηα ηηο αγνξΫο θαη πσιάζεηο ηνπ εέδνπο  ΚΑΘΡΔΦΣΔ 

ΜΠΗΕΟΤΣΔ  πξνθχπηνπλ ηα παξαθΪησ: 

εκεξνκ ζηνηρείν  

πσιήζεηο 

ηεκάρηα  

αγνξέο 

ηεκάρηα 

αμία 

αγνξώλ 

/ηεκάρην 

αμία 

πσιήζεηο 

/ηεκάρηα  

δηαθνξά 

ηεκάρηα  

αμία ηεο 

δηαθνξάο 

/ηεκάρηα  

ζπλνιηθή αμία 

δηαθνξάο 

27/3/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./768   8 2.970         

19/7/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./800   10 3.983         

18/10/2000 Σ.Π.Τ./17 10     3.000       

ζύλνιν   10 18 6.953 3.000 8 3.983 31.864 

 
Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε επέζεο θαη ζηα ζηνηρεέα πνπ εμΫδσζε ε ειεγρφκελε ζην Ϋηνο 2001 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ πψιεζε ΚΑΘΡΔΦΣΔ ΜΠΗΕΟΤΣΔ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη  ε ειεγρφκελε 

Ϋθαλε δηαθνπά εξγαζηψλ ζηηο 2-8-2001 θαη θαηΪ ηελ δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ ηεο δελ εμΫδσζε 

ζηνηρεέν απηνπαξΪδνζεο γηα ην παξαπΪλσ εέδνο. 

O Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε πξαγκαηνπνέεζε αγνξΫο  

ΚΑΘΡΔΦΣΔ ΜΠΗΕΟΤΣΔ ηεκΪρηα 8 αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 31.864 δξρ ηνπο  νπνένπο πψιεζε αιιΪ 

δελ εμέδσζε αληέζηνηρν ζηνηρεέν θαζαξάο αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 31.864 δξρ . 

4) Ζ ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2000 πξαγκαηνπνέεζε εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ηηο παξαθΪησ αγνξΫο  : 



 

 126 

 

Ζκεξνκ. ζηνηρείν  είδνο 

πνζόηεηα 

Σεκ. 

αμία 

αλα 

Σεκάρ. θαζ.αμία ηόπνο παξάδνζεο 

13/11/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./5420 

λπηπηάξαο-εηαδηΫξα-

θαδαλΪθη-κπαηαξέα ληπηάξα-

κπαηαξέα ινπηξνχ -

νπξεηάξηα-ζηθφλ -ζηεξέγκαηα  52   224918 Ϋδξα ηνπ 

9/12/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./5433 

σιάλεο θ.18-θξεΪηηα 

40*40-ζππξΪι θ50-βξχζεο 

CIM-Γσληαθνέ 55   38800  Άβαληνο 57  

22/12/2000 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./11 

ΠΟΡΣΔ- ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

ΑΛΟΤΜΗΝΟΚΑΣΑΚΔΤΔ 

δελ 

αλαγξΪθεηαη   1.300.000  Άβαληνο 57  

ζύλνιν         1.563.718   

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ  εμΫδσζε ε ειεγρφκελε δηαπηζηψζεθε φηη : 

α)δελ εμΫδσζε θαλΫλα ζηνηρεέν γηα ππεξεζέεο πνπ πξνζΫθεξε ζε  Ϋξγν  κε δηεχζπλζε νδφο Άβαληνο 

57. 

β)δελ εμΫδσζε θαλΫλα ζηνηρεέν κε ην νπνέν λα πσιεέ ηα παξαπΪλσ εέδε απφ 13-11-2000 σο θαη 2-8-

2001 πνπ δηΫθνςε ηηο εξγαζέεο ηεο θαη 

γ) δελ εμΫδσζε ζηνηρεέν απηνπαξΪδνζεο κε ηα παξαπΪλσ εέδε θαηΪ ηελ δηαθνπά ηεο. 

O Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη απφ ηα παξαπΪλσ  φηη ε ειεγρφκελε πξαγκαηνπνέεζε εξγαζέεο ζε  Ϋξγν ζηελ  

νδφ Άβαληνο 57, αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 1.563.718 δξρ, φζν θαη νη αγνξΫο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ  θαη δελ εμέδσζε ην αληέζηνηρν ζηνηρεέν γηα ηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο.εκεηψλεηαη 

φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα 

ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ ηεο νπνέαο ην  

εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

5)ηηο 16-2-2000 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ λν 6 πξνο ηελ <α> κνλΪδα 

ζηξαηνχ γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ αληηζπκβαιιφκελν. 

ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην εθηφο ησλ Ϊιισλ πσιεέ θαη ηα παξαθΪησ πιηθΪ . 

είδνο  ηεκ. αμία /ηεκ. θαζ.αμία 

Οπξεηάξεο 6 12.000 72.000 

ΛεθΪλεο WC 6 20.000 120.000 

ύλνιν.     192.000 

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο δηαθφξσλ αγαζψλ απφ 1-1-

1999 σο θαη 16-2-2000 δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ζηνηρεέν ηνπ ΚΒ γηα αγνξΫο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ.εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 
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Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη δελ 

εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηα παξαπΪλσ εέδε, ησλ νπνέσλ ηελ 

αμέα αγνξΪο, ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη 

6)ηηο 16-3-2000 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξζηψλ Νν 8 πξνο ηελ <α>  κνλΪδα 

ζηξαηνχ γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ αληηζπκβαιιφκελν. 

ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην εθηφο ησλ Ϊιισλ πσιεέ θαη ηα παξαθΪησ πιηθΪ . 

 

είδνο  ηεκ. αμία /ηεκ. θαζ.αμία 

Πξέδα  αδηΪβξνρε  1 10.000 10.000 

δηαθφπηεο 1 10.000 10.000 

ιακπη. θζνξένπ  4 10.000 40.000 

κεη.ζσιάλ.ειεθ .ηχπνπ 20 1.000 20.000 

πιαζη.ζσιελ.πδξαζι. δηθηχνπ 200 700 140.000 

Τδξαπιηθφο δηαθφπηεο. 30 2.000 60.000 

θαζξΫπηεο ληπηάξσλ 8 8.000 64.000 

ζύλνιν     344.000 

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο δηαθφξσλ αγαζψλ απφ 1-1-

1999 σο θαη 16-3-2000 δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ζηνηρεέν ηνπ ΚΒ γηα αγνξΫο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ.εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα 

ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ  ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη δελ 

εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ εηδψλ, ησλ 

νπνέσλ ηελ αμέα αγνξΪο, ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη 

7)ηηο 26-6-2000 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ Νν 10 πξνο ηελ <α> 

κνλΪδα ζηξαηνχ γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ 

αληηζπκβαιιφκελν. ην παξαπΪλσ ηηκoιφγην εθηφο ησλ Ϊιισλ πσιεέ θαη ηα παξαθΪησ πιηθΪ . 

είδνο  ηεκ. αμία /ηεκ. θαζ.αμία 

θεξακέδηα 1.225 122 149.450 

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο δηαθφξσλ αγαζψλ απφ 1-1-

1999 σο θαη 26-6-2000 δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ζηνηρεέν ηνπ ΚΒ γηα αγνξΫο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ.εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα 

ηνπ θνξ/λνπ ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη δελ 

εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ, ησλ 

νπνέσλ ηελ αμέα αγνξΪο ,ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη. 
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8)ηηο 18-10-2000 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ  Νν 16 θαη 17 πξνο ηελ 

<β> κνλΪδα ζηξαηνχ γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ 

αληηζπκβαιιφκελν. ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην εθηφο ησλ Ϊιισλ πσιεέ θαη ηα παξαθΪησ πιηθΪ . 

 

είδνο  ηεκ. αμία /ηεκ. θαζ.αμία 

Λεθαλεο wc 4 20.000 80.000 

ληνπδηΫξεο 4 20.000 80.000 

νπξεηάξεο 2 18.000 36.000 

ληπηάξεο 10 11.000 110.000 

κπαηαξέεο κπΪληνπ 4 13.000 52.000 

κπαηαξέεο ληπηάξσλ  10 10.000 100.000 

θαδαλΪθηα wc 4 4.500 18.000 

ζύλνιν     476.000 

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο δηαθφξσλ αγαζψλ απφ 1-1-

1999 σο θαη 18-10-2000 δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ζηνηρεέν ηνπ ΚΒ γηα αγνξΫο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ.εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα 

ηνπ θνξ/λνπ ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη δελ 

εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ ησλ 

νπνέσλ ηελ αμέα αγνξΪο ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη. 

9)ηηο 5-12-2000 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ Νν 22 πξνο ηελ <α>  

κνλΪδα ζηξαηνχ γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ 

αληηζπκβαιιφκελν. ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην εθηφο ησλ Ϊιισλ πσιεέ θαη ηα παξαθΪησ πιηθΪ . 

είδνο  ηεη. κ. αμία /ηεκ. θαζ.αμία 

ΡακπνηΫ πιαζηηθφ  60 1.500 90.000 

 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο δηαθφξσλ αγαζψλ απφ 1-1-

1999 σο θαη 5-12-2000 δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ζηνηρεέν ηνπ ΚΒ γηα αγνξΫο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ.εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηεο αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ  ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη δελ 

εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ ησλ 

νπνέσλ ηελ αμέα αγνξΪο  ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη. 

10. Ζ θαηαρψξεζε ζην βηβιέν εζφδσλ εμφδσλ πνπ ηεξνχζε ε ειεγρφκελε θαηαρσξνχζε ηα Ϋζνδα  ζε 

κέα ζηάιε ρσξέο λα ηα δηαρσξέδεη ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηεο θνξνινγέαο  εηζνδάκαηνο ην έδην θαη 

ηα Ϋμνδα θαη ηηο αγνξΫο πιηθψλ.  



 

 129 

11. ΔμΫδηδε Σ.Π.Τ. αληέ γηα Σ.Π.-Γ.Α. θαη αληέζεηα ηα νπνέα φκσο εέρε θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν θαη 

εέρε απνδψζεη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ 

Υξήζε  2001 

 

1.Χο πξνο  ηηο ζπγθεληξσηηθΫο θαηαζηΪζεηο 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε ζην αξρεέν ηνπ ΚΒ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππνβιάζεθαλ νη 

θαηαζηΪζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.186/92 ελψ απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαιεθζΫλησλ ζηνηρεέσλ απφ 

ηελ ειεγρφκελε γηα αγνξΫο αγαζψλ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρε ππνρξΫσζε ππνβνιάο ηεο παξαπΪλσ 

θαηΪζηαζεο δεδνκΫλνπ φηη ε ειεγρφκΫλε πξαγκαηνπνέεζε αγνξΫο Ϊλσ ησλ 15.000 δξρ ά 50,00 επξψ 

ά 300,00 επξψ  ζχκθσλα κε ηελ  ΠΟΛ1240/18-10-2001 

 2.Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε ζηα ζηνηρεέα πνπ εμΫδσζε θαη Ϋιαβε ε ειεγρφκελε 

δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ: 

Ζ ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2001 πξαγκαηνπνέεζε εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ηηο παξαθΪησ αγνξΫο : 

 

εκεξνκελία ζηνηρείν  είδνο 

πνζόηεηα 

(ηεκάρην) 

αμία 

αλά 

ηεκάρ. θαζαξή αμία ηόπνο παξάδνζεο 

3/1/2001 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./842 

ΚΑΘΡΔΦΣΔ 

ΜΠΗΕΟΤΣΔ 9 2.966 26.694  Άβαληνο 57  

3/1/2001 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./14 

ΤιηθΪ 

απφρΫηεπζεο 

θαη χδξεπζεο      211.017  Άβαληνο 57  

15/1/2001 

Γ.Α.-

ΣΗΜ./35 

σιάλεο -

δηαθφπηεο-

πέλαθεο-

ζσιάλεο-

ζηθσληα-     484.360  Άβαληνο 57  

          ζύλνιν         722.071   

 
Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ  εμΫδσζε ε ειεγρφκελε απφ 1-1-2001 θαη κεηΪ δηαπηζηψζεθε φηη  

α)δελ εμΫδσζε θαλΫλα ζηνηρεέν γηα ππεξεζέεο πνπ πξνζΫθεξε ζε  Ϋξγν  κε δηεχζπλζε Άβαληνο 57.  

β)δελ εμΫδσζε θαλΫλα ζηνηρεέν κε ην νπνέν λα πσιεέ ηα παξαπΪλσ εέδε απφ 1-1-2001 σο θαη 2-8-

2001 πνπ δηΫθνςε ηηο εξγαζέεο ηεο θαη  

γ) δελ εμΫδσζε ζηνηρεέν απηνπαξΪδνζεο κε ηα παξαπΪλσ εέδε θαηΪ ηελ δηαθνπά ηεο. 

 O Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη απφ ηα παξαπΪλσ  φηη ε ειεγρφκελε πξαγκαηνπνέεζε εξγαζέεο ζε  

Ϋξγν ζηελ  νδφ Άβαληνο 57 αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 722.071 δξρ, φζν θαη νη αγνξΫο ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ, θαη δελ εμΫδσζε ην αληέζηνηρν ζηνηρεέν γηα ηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε ειεγρφκελε δελ δάισζε απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηηο επαγγεικαηηθΫο ηεο 

αλΪγθεο θαη ζαλ Ϋδξα ρξεζηκνπνηεέ ηελ θαηνηθέα φπνπ ζηεγΪδεηαη ε νηθνγΫλεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

ηεο νπνέαο ην  εκβαδφλ εέλαη  120 η.κ. 

3)ηηο 15-1-2001 ε ειεγρφκελε εθδέδεη ην ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ Νν 24 πξνο ηελ αλψλπκε 

εηαηξεέα <Σ> κε εέδνο παξαζρεζεέζαο ππεξεζέαο <ΟπιηζκΫλν θπξφδεκα ζηηο λΫεο εγθαηαζηΪζεηο 
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ηεο επηρεέξεζεο> πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ αληηζπκβαιιφκελν.ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην 

αλαγξΪθεηαη φηη νη ππεξεζέεο αθνξνχζαλ 32 η.κ. ζθπξνδΫκαηνο κε ηηκά αλΪ η κ. 48.000 δξρ . 

 Ζ ειεγρφκελε εμΫδσζε επέζεο ην κε αξηζκ.13/28-7-2000 ηηκνιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ  

πξνο ηελ αλψλπκε εηαηξεέα <Σ> κε εέδνο παξαζρεζεέζαο ππεξεζέαο:ΟπιηζκΫλν θπξφδεκα ζηηο λΫεο 

εγθαηαζηΪζεηο ηεο <Σ> πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ αληηζπκβαιιφκελν. ην παξαπΪλσ 

ηηκνιφγην, αλαγξΪθεηαη φηη ε ππεξεζέεο αθνξνχζαλ 141 η.κ. ζθπξνδΫκαηνο κε ηηκά αλΪ η.κ.47.000 

δξρ.Ζ ειεγρφκελε εμΫδσζε επέζεο ην κε αξηζκ.23/10-1-2001 ηηκoιφγην Παξνράο ππεξεζηψλ  πξνο 

ηελ <Σ>  κε εέδνο παξαζρεζεέζαο ππεξεζέαο: ΟπιηζκΫλν θπξφδεκα ζηηο λΫεο εγθαηαζηΪζεηο ηεο 

<Σ> πνπ πξνζΫθεξε πξνο ηνλ παξαπΪλσ αληηζπκβαιιφκελν. ην παξαπΪλσ ηηκνιφγην αλαγξΪθεηαη 

φηη ε ππεξεζέεο αθνξνχζαλ 35,5 η.κ. ζθπξνδΫκαηνο κε ηηκά αλΪ η.κ. 35.000 δξρ. 

  Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε γηα αγνξΫο πιηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα γηα ζθπξφδεκα απφ 1-1-2000 σο 15-1-2001 δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ. 

εκεξνκ ζηνηρείν  εθδόηεο είδνο πνζνηεηα/θ.κ. 

αμία 

αλά 

θ.κ. Καζαξή αμία 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2197 Μ. C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2193 Μ C 16 20 6 13.906 83.436 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2192 Μ C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2185 Μ C 16 20 6 13.906 83.436 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2180 Μ. C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2179 Μ C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2178 Μ C 16 20 6 13.906 83.436 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2177 Μ.. C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2174 Μ C 16 20 7 13.906 97.342 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2173 Μ C 16 20 12 13.906 166.872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2170 Μ C 16 20 6 13906 83436 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2168 Μ. C 16 20 12 13906 166872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2166 Μ C 16 20 7 13906 97342 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2163 Μ C 16 20 12 13906 166872 

1/7/2000 

δειη.απ.Ϋηνηκνπ 

ζθπξνδΫκαηνο/2201 Μ C 16 20 7 13906 97342 

   ζύλνιν       141   1.960.746 

 
Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ε ειεγρφκελε παξΫιαβε θαη ρξεζηκνπνέεζε ζην Ϋξγν ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ ηεο <Σ>  Ϋλαληη Αεξνδξνκένπ  ηα παξαθΪησ. 
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εκεξνκ. ζηνηρείν 

πνζόηεηα πνπ 

αγνξάζηεθε 

θ.κ. αμία/θ.κ. 

πνζόηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

έξγν   αμία/θ.κ. 

1/7/2000 δειηέα απνζηνιάο 141 13906     

28/7/2000 ηηκ.παξ. ππ.13     141 47000 

10/1/2001 ηηκ.παξ. ππ. /23     35,5 35000 

15/1/2001 ηηκ.παξ. ππ. /24     32 48000 

 
Απφ ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο δηαπηζηψλεη 

α) ζηελ παξαζρεζεέζα ππεξεζέα πνπ πξνζΫθεξε ε ειεγρφκΫλε πξνο ηελ <Σ> Ϋλαληη Αεξνδξνκένπ  

σο 28-7-2000 γηα ηελ νπνέα εμΫδσζε θαη ην ηηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ λν 13/28-7-2000 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη 141 θ.κ. ζθπξνδΫκαηνο ηχπνπ C 16-20 θαζαξάο αμέαο 1.960.746 δξρ. θαη 

θαηΪ ζπλΫπεηα ζηελ ηηκά / θ.κ. 47.000 δξρ πνπ αμηνινγεέ ε ειεγρφκελε ηελ παξαζρεζεέζα ππεξεζέα 

ηεο ζην παξαπΪλσ ηηκνιφγην ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη πιηθΪ . 

β) απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε ζηα ζηνηρεέα πνπ παξΫιαβε ε ειεγρφκελε δηαπηζηψζεθε φηη δελ 

ππΪξρνπλ ζηνηρεέα γηα αγνξΫο πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην παξαπΪλσ Ϋξγν 

ηεο εηαηξεέαο <Σ  >απφ 29-7-2000 σο 15-1-2001 . 

γ) ε παξαζρεζεέζα ππεξεζέα πνπ πξνζΫθεξε ε ειεγρφκΫλε πξνο ηελ εηαηξεέα  <Σ >απφ 29-7-2000 σο 

θαη 10-1-2001θαη γηα ηελ νπνέα εμΫδσζε ην κε αξηζκφ  23/10-1-2001 ηηκνιφγην παξνράο  ππεξεζηψλ 

κε ηηκά /θ.κ. 35.000 δξρ  άηαλ παξνρά ππεξεζέαο ρσξέο πιηθΪ δεδνκΫλνπ φηη ε αληέζηνηρε κε πιηθΪ 

αμηνινγάζεθε ζε 47.000 δξρ / θ.κ. θαη δελ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα γηα αγνξΫο πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην παξαπΪλσ Ϋξγν ηεο <Σ >απφ 29-7-2000 σο 10-1-2001 . 

δ) ε παξαζρεζεέζα ππεξεζέα πνπ πξνζΫθεξε ε ειεγρφκΫλε πξνο ηελ εηαηξεέα <Σ> απφ 11-1-2001 σο 

θαη 15-1-2001θαη γηα ηελ νπνέα εμΫδσζε ην κε αξηζ. 24/15-1-2001 ηηκνιφγην παξνράο  ππεξεζηψλ κε 

ηηκά /θ.κ. 48.000 δξρ  άηαλ παξνρά ππεξεζέαο κε πιηθΪ δεδνκΫλνπ φηη ε αληέζηνηρε κε πιηθΪ 

(ηηκ.παξ. ππ. /13/28-7-2000) αμηνινγάζεθε ζε 47.000 δξρ / θ.κ. . 

 Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη 

δελ εμέδσζε ελ ηέιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ  

θαζαξάο αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 444.992 δξρ (32 θ.κ. ζθπξνδΫκαηνο * 13.906 δξρ./θ.κ. φπσο 

αλαγξΪθεηαη ζην ηηκνιφγην λν 219/31-7-2000 ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξεέαο <Μ>). 

4 . Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ζεψξεζε ε   ειεγρφκελε θαη θαηαρψξεζε ζην  βηβιέν εζφδσλ 

– εμφδσλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνζθφκηζε ζηνλ Ϋιεγρν ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 

ΣΟΗΥΔΗΟ/ΑΡΗΘΜ./ΖΜΔΡ.ΔΚΓΟΖ  

ΚΑΘΑΡΖ 

ΑΞΗΑ(δξρ)   ΔΤΡΩ ΦΠΑ ΔΤΡΩ 

ΣΗΜ(ΠΧΛ.)-ΓΑ  ΝΟ 1 100.000 293,47 18.000 52,82 

ΣΗΜ(ΠΧΛ.)-ΓΑ  ΝΟ 2 50.000 146,73 9.000 26,41 

 

Ο Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε δελ δηαθύιαμε ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα θαη γηα ην ιφγσ απηφ 

δελ ηα πξνζθφκηζε ζηνλ Ϋιεγρν δεδνκΫλνπ φηη δεηάζεθαλ ηα ζηνηρεέα κε πξφζθιεζε ηνπ αξζξ.36 

ηνπ ΚΒ θαη σο ζάκεξα πνιιΫο θνξΫο επηθνηλψλεζε ηειεθσληθΪ γηα λα ηα πξνζθνκέζεη θαη δελ ηα 

πξνζθφκηζε ελψ πξνζθφκηζε φια ηα Ϊιια. 
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5. Ζ θαηαρψξεζε ζην βηβιέν εζφδσλ εμφδσλ πνπ ηεξνχζε ε ειεγρφκελε θαηαρσξνχζε ηα Ϋζνδα  ζε 

κέα ζηάιε ρσξέο λα ηα δηαρσξέδεη ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηεο θνξ/γέαο εηζνδάκαηνο ην έδην θαη ηα 

Ϋμνδα θαη ηηο αγνξΫο πιηθψλ.  

6. ΔμΫδηδε Σ.Π.Τ. αληέ γηα Σ.Π.-Γ.Α. θαη αληέζεηα ηα νπνέα φκσο εέρε θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν θαη 

εέρε απνδψζεη ηνλ αλαινγνχληα θπα. 

 

Πόξηζκα Διέγρνπ ΚΒ 

 

Υξήζε  2000 

 

ΜεηΪ απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2000 

1.Γελ εμΫδσζε ζηνηρεέα  εζφδσλ γηα ηηο παξαθΪησ παξαζρεζεέζεο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ ηνπ 

ηδένπ. ΚαηΪ παξΪβαζε ηνπ αξζξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 6 θαη 12 ηνπ ΠΓ.186/92. 

έξγν  πιηθά  

θαζαξή αμία πνπ 

πξνζδηόξηζε ν έιεγρνο ΔΤΡΩ 

ηρζπφζθαια  ζθπξφδεκα 475.656 1.395,91 

Άβαληνο  

Νηπηάξαο -εηαδηΫξα-θαδαλΪθη-

κπαηαξέα ληπηάξα-κπαηαξέα 

ινπηξνχ-νπξεηάξηα-ζηθψλ -

ζηεξέγκαηα      

  

σιάλεο θ.18-θξεΪηηα 40*40-

ζππξΪι θ50-βξχζεο CIM-

Γσληαθνέ     

  

Πφξηεο παξΪζπξα  

αινπκηλνθαηαζθεπΫο 1.563.718 4.589,05 

 

 2.Γελ εμΫδσζε ζηνηρεέα  εζφδσλ γηα ηηο παξαθΪησ παξαζρεζεέζεο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ 

ηνπ ηδένπ. 

 

έξγν  πιηθά  

θαζαξή αμία 

πνπ 

πξνζδηόξηζε ν 

έιεγρνο ΔΤΡΩ 

Άβαληνο 56  ζθπξφδεκα 207.728 609,62 

Άβαληνο  56 θαζξΫπηεο κπηδνπηΫ 31.864 93,51 

 

ΚαηΪ παξΪβαζε ηνπ αξζξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ.6 θαη 12 ηνπ ΠΓ.186/92 

3.δελ δάηεζε δελ Ϋιαβε θαη δελ εμΫδσζε ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα ηελ 

αγνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ ηελ αμέα ησλ νπνέσλ δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ν 

Ϋιεγρνο. ΚαηΪ παξΪβαζε ηνπ αξζξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ.6 θαη Ϊξζξν 12 παξ. 5 θαη Ϊξζξν 18 

παξ 3 ηνπ ΠΓ.186/92. 
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έξγν ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

πιηθά  πιηθά  πνζόηεηα 

1 πειΪηεο <α> Οπξεηάξεο 6 

    ΛεθΪλεο WC 6 

2 πειΪηεο <α> κπξέδα αδηαβ 1 

    δηαθφπηεο 1 

    ιακπη. θζνξένπ  4 

    κεη.ζσιάλ.ειεθ.ηχπνπ 20 

    πιαζη.ζσιελ.πδξαζι.δηθηχνπ 200 

    πδξαπι. δηαθνπη. 30 

    θαζξΫπηεο ληπηάξσλ 8 

3 πειΪηεο <α> θεξακέδηα 1.225 

4 πειΪηεο <β> Λεθαλεο wc 4 

    ληνπδηΫξεο 4 

    νπξεηάξεο 2 

    ληπηάξεο 10 

    κπαηαξέεο κπΪληνπ 4 

    κπαηαξέεο ληπηάξσλ  10 

    θαδαλΪθηα wc 4 

5 πειΪηεο <α> ΡακπνηΫ πιαζηηθφ  60 

 

Καηαινγηζκόο παξαβάζεσλ  

ΜεηΪ απφ ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο θαηαινγέδεη ζηελ ειεγρφκελε ηηο παξαθΪησ παξαβΪζεηο. 

1.Μία παξάβαζε γηα κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  475.656 δξρ θαη αληέζηνηρα 1.395,91 

επξψ ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ αξζξ. 5 παξ.8 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ.10 πεξ. α΄ 

ηνπ λ.2523/97 (κε Ϋθδνζε ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο) 

2.Μία παξάβαζε γηα κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  1.563.718 δξρ θαη αληέζηνηρα 4.589,04 

επξψ ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ αξζξ. 5 παξ.8 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν.10 πεξ. α΄ 

ηνπ λ.2523/97 (κε Ϋθδνζε  ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο ) 

3.Πέληε παξαβάζεηο γηα κε  δάηεζε κε ιάςε θαη κε Ϋθδνζε  ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε 

ηηκνιφγην αγνξΪο ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ.8 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Ϊξζξν10 πεξ. α΄ ηνπ λ.2523/97 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 5 παξ 2 πεξ. α ππνπ. αβ΄ ηνπ 

λ.2523/97 (κε Ϋθδνζε, ΒΤ1 ) 

Υξήζε  2001 

ΜεηΪ απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπκπεξαέλεη φηη ε ειεγρφκελε γηα ηε ρξάζε 2001  

1.Γελ ππΫβαιιε θαηΪζηαζε πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ θαηΪ παξΪβαζε ηνπ αξζξ.20 ηνπ π.δ.186/92 ε 

νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ.1 θαη 2 πεξ α΄ππνπ.αβ΄ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.6 

πεξ.δ ηνπ λ.2523/97 

2.Γελ εμΫδσζε ζηνηρεέα  εζφδσλ γηα ηηο παξαθΪησ παξαζρεζεέζεο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο κε πιηθΪ ηνπ 

ηδένπ. ΚαηΪ παξΪβαζε ηνπ Ϊξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 6 θαη 12 ηνπ ΠΓ.186/92 
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έξγν  πιηθά  

θαζαξή αμία πνπ 

πξνζδηόξηζε ν 

έιεγρνο ΔΤΡΩ 

Άβαληνο 57  ΚαζξΫθηεο κπηδνπηΫ     

  

ΤιηθΪ απνρΫηεπζεο θαη 

χδξεπζεο      

  

σιάλεο – δηαθφπηεο -

πέλαθεο-ζσιάλεο-ζηθσληα- 722.071 2.119,06 

 
3.Γελ δάηεζε δελ Ϋιαβε θαη δελ εμΫδσζε ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκ. αγνξΪο γηα ηελ αγνξΪ 

πιηθψλ ηελ θαζαξά αμέα ησλ νπνέσλ πξνζδηφξηζε ν Ϋιεγρνο ζε    444.992 δξρ (32 θ.κ. ζθπξνδΫκαηνο 

* 13.906 δξρ./θ.κ. φπσο αλαγξΪθεηαη ζην ηηκνιφγην λν  219/31-7-2000.). 

ΚαηΪ παξΪβαζε ηνπ αξζξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ.6 θαη Ϊξζξν 12 παξ. 5 θαη Ϊξζξν 18 παξ 3 

ηνπ ΠΓ.186/92 

4.Γελ δηαθχιαμε ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα  φπσο φθεηιε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ Π.Γ.  185/92  ε 

νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ  Ϊξζξν 5 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.2 πεξ. α΄ ππνπεξ. αβ΄ θαη 

παξ.8 πεξ.ζ. ηνπ λ 2523/97. 

ΣΟΙΥΔΙΟ/ΑΡΙΘΜ./ΗΜΔΡ.ΔΚΓΟΗ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ(δξρ) 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ(  ΔΤΡΩ) ΦΠΑ(δξρ) ΦΠΑ (ΔΤΡΩ) 

ΣΘΜ(ΠΧΛ.)-ΔΑ  ΝΟ 1 100000 293,47 18000 52,82 

ΣΘΜ(ΠΧΛ.)-ΔΑ  ΝΟ 2 50000 146,73 9000 26,41 

 
Καηαινγηζκόο παξαβάζεσλ  

ΜεηΪ απφ ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο θαηαινγέδεη ζηελ ειεγρφκελε ηηο παξαθΪησ παξαβΪζεηο. 

1.Μία παξάβαζε γηα κε ππνβνιά ζπγθεληξσηηθάο θαηΪζηαζεο πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ νπνέα 

επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ αξζξ. 5 παξ.2 πεξ. α΄ππνπ. αβ ηνπ λ.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  παξ.6 

πεξ.δ  ηνπ λ 2523/97 . 

2.Μία παξάβαζε γηα κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  722.071 δξρ θαη αληέζηνηρα 2.119,06 

επξψ ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ.8 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 10 πεξ. 

α΄ ηνπ λ 2523/97 (κε Ϋθδνζε ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο) 

3.Μία παξάβαζε  γηα κε  δάηεζε κε ιάςε θαη κε Ϋθδνζε  ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην 

αγνξΪο θαζαξά Αμέαο 444.992 δξρ θαη αληέζηνηρα 1.305,91 επξψ ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ 

Ϊξζξν 5 παξ.8 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 10 πεξ. α΄ ηνπ λ.2523/97 (κε Ϋθδνζε ηζφπνζν ηεο 

ζπλαιιαγάο) 

4.Μία παξάβαζε γηα κε δηαθύιαμε δύν ζηνηρείσλ ηνπ ΚΒ ε νπνέα επηζχξεη ην πξφζηηκν ηνπ 

αξζξ. 5 παξ.8 πεξ. ζ΄ ηνπ λ.2523/97ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξζξ.5 παξ.2  πεξ. α΄ ππνπεξ. αβ΄ ηνπ λ 

2523/97.  

 Ύζηεξα  απφ ηηο παξαπΪλσ δηαπηζηψζεηο  θαη παξαβΪζεηο πνπ επηζχξνπλ ηηο παξαπΪλσ 

θπξψζεηο ηνπ λ 2523/97, ν Ϋιεγρνο πξνρψξεζε ζηελ ζύληαμε έθζεζεο ζηε Φνξνινγία 

Δηζνδήκαηνο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο ειεγρόκελεο.              
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πγθεθξηκΫλα  

 Έγηλε Ϋιεγρνο αλ ζηηο ππνβιεζεέζεο δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ηα θαζαξΪ θΫξδε  

πξνζδηνξέζηεθαλ νξζΪ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα θΪζε ρξάζε, πεξέ πξνζδηνξηζκνχ θαζαξψλ 

θεξδψλ απφ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ Ϋρνπλ  πξνζδηνξηζηεέ νξζΪ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ ΚΒ πνπ εμΫδσζε θαη παξΫιαβε ε 

ειεγρφκελε αιιΪ θαη απφ ηνλ επηηφπην Ϋιεγρν ζην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη εξγαζέεο θαη 

απφ ηηο πξνθνξηθΫο δειψζεηο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ζηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο δηαπηζηψζεθε φηη 

επξφθεηην γηα νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο νη νπνέεο φκσο άηαλ επηζθεπΫο βειηηψζεηο θαη ηερληθΪ Ϋξγα ελψ 

ζηηο ππνβιεζεέζεο δειψζεηο ε ειεγρφκελε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δάισζε φηη 

εέλαη φιεο νη εξγαζέεο ηερληθΪ Ϋξγα θαη πξνζδηφξηζε ηα απνηειΫζκαηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 34 ηνπ 

λ. 2238/94   

 ΑλαιπηηθΪ γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε ειεγρφκελε ν Ϋιεγρνο Ϋρεη λα 

παξαηεξάζεη ηα παξαθΪησ: 

1. γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πξνο ηελ <α>κνλΪδα ζηξαηνχ  

 ηνλ παξαπΪλσ ρψξν ηνπ ζηξαηνπΫδνπ φπσο πξνΫθπςε απφ ηνλ επηηφπην Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζακε 

αιιΪ θαη απφ πξνθνξηθΫο δειψζεηο ηνπ Γηνηθεηά ηεο κνλΪδαο θαη Ϊιισλ αμησκαηηθψλ, ζε ππΪξρνλ 

θηέξην, θαηαζθεπαζκΫλν παιαηφηεξα, ζηε ζΫζε πνπ παιαηφηεξα ππάξραλ ρψξνη πγηεηλάο (ηνπαιΫηεο ) 

θαηαζθεπΪζζεθαλ ζχγρξνλεο ηνπαιΫηεο θαη ληνπδ κε πιαθΪθηα ζηνπο ηνέρνπο θαη ζην πΪησκα 

θαζψο θαη πφξηεο θαη παξΪζπξα απφ αινπκέλην θαη ηαβΪληα ξακπνηΫ.Όια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ηα 

ζεσξεέ φηη απνηεινχλ εξγαζέεο βειηέσζεο ηνπ παξαπΪλσ θηηξένπ.Δπέζεο επηζθεπΪζζεθε ε ζθεπά 

ηνπ θηηξένπ κε θαηλνχξηα θεξακέδηα. 

Ο Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ θαη ιακβΪλνληαο χπ’ φςε φηη  σο ηερληθΪ  Ϋξγα λννχληαη νη πΪζεο 

θχζεσο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο εθφζνλ απηΫο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

εθηεινχληαη επέ αλεγεηξφκελσλ  νηθνδνκψλ   ζπκπεξαέλεη φηη νη παξαπΪλσ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο δελ 

εέλαη ηερληθφ Ϋξγν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα θαζαξΪ θΫξδε  δελ ζα πξνζδηνξηζζνχλ εμσινγηζηηθΪ κε 

βΪζε ην αξζξ. 34 ηνπ λ. 2238/94 αιιΪ κε βΪζε ηα ινηπΪ Ϊξζξα ηνπ έδηνπ λφκνπ.  

2. γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πξνο ηελ Ηρζπφζθαια   

ηνλ παξαπΪλσ ρψξν πξαγκαηνπνηάζεθαλ εξγαζέεο ζθπξνδΫκαηνο κε πιηθΪ ηνπ ειεγρφκελνπ, 

ρηηζέκαηα θαη ζθεπΫο ζε λεναλαγεηξφκελε νηθνδνκά ηεο νπνέαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο.  

Ο Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ θαη ιακβΪλνληαο χπ’ φςε φηη σο ηερληθΪ  Ϋξγα λννχληαη νη πΪζεο 

θχζεσο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο εθφζνλ απηΫο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

εθηεινχληαη επέ αλεγεηξφκελσλ  νηθνδνκψλ ζπκπεξαέλεη φηη νη παξαπΪλσ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο εέλαη 
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δεκφζην  ηερληθφ Ϋξγν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα θαζαξΪ θΫξδε  ζα πξνζδηνξηζζνχλ εμσινγηζηηθΪ κε 

βΪζε ην αξζξ. 34 ηνπ λ 2238/94  

3. γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πξνο ηελ <Σ>  

ηνλ παξαπΪλσ ρψξν πξαγκαηνπνηάζεθαλ εξγαζέεο νπιηζκΫλνπ ζθπξνδΫκαηνο κε πιηθΪ ηνπ 

ειεγρφκελνπ, ζε λεναλαγεηξφκελε νηθνδνκά ηεο νπνέαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο.  

Ο Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ θαη ιακβΪλνληαο χπ’ φςε φηη σο  ηερληθΪ  Ϋξγα λννχληαη νη πΪζεο 

θχζεσο νηθνδνκηθΫο  εξγαζέεο εθφζνλ απηΫο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

εθηεινχληαη επέ αλεγεηξφκελσλ  νηθνδνκψλ   ζπκπεξαέλεη φηη νη παξαπΪλσ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο 

εέλαη ηδησηηθφ   ηερληθφ Ϋξγν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα θαζαξΪ θΫξδε  ζα πξνζδηνξηζζνχλ εμσινγηζηηθΪ 

κε βΪζε ην αξζξ34 ηνπ λ. 2238/94. 

4. γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πξνο ηελ <β>κνλΪδα ζηξαηνχ  

 ηνλ παξαπΪλσ ρψξν ηνπ ζηξαηνπΫδνπ φπσο πξνΫθπςε απφ ηνλ επηηφπην Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζακε 

αιιΪ θαη απφ πξνθνξηθΫο δειψζεηο ηνπ Γηνηθεηά ηεο κνλΪδαο θαη Ϊιισλ αμησκαηηθψλ, ζε ππΪξρνλ 

θηέξην, θαηαζθεπαζκΫλν παιαηφηεξα ,ζηε ζΫζε πνπ παιαηφηεξα ππάξραλ ρψξνη πγηεηλάο (ηνπαιΫηεο ) 

θαηαζθεπΪζζεθαλ ζχγρξνλεο ηνπαιΫηεο θαη ληνπδ κε πιαθΪθηα ζηνπο ηνέρνπο θαη ζην πΪησκα 

θαζψο θαη πφξηεο θαη παξΪζπξα απφ αινπκέλην θαη ηαβΪληα ξακπνηΫ .Όια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ηα 

ζεσξεέ φηη απνηεινχλ εξγαζέεο βειηέσζεο ηνπ παξαπΪλσ θηηξένπ.  

Ο Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ θαη ιακβΪλνληαο χπ’ φςε φηη  σο ηερληθΪ  Ϋξγα λννχληαη νη πΪζεο 

θχζεσο νηθνδνκηθΫο  εξγαζέεο εθφζνλ απηΫο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

εθηεινχληαη επέ αλεγεηξφκελσλ  νηθνδνκψλ   ζπκπεξαέλεη φηη νη παξαπΪλσ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο δελ 

εέλαη ηερληθφ Ϋξγν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα θ.θ. δελ ζα πξνζδηνξηζζνχλ εμσινγηζηηθΪ κε βΪζε ην Ϊξζξν 

34 ηνπ λ. ΄2238/94 αιιΪ κε βΪζε ηα ινηπΪ Ϊξζξ. ηνπ έδηνπ λφκνπ.  

5. γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο πξνο ηνλ πειΪηε <Θ> ζηξαηφπεδν 

 ηνλ παξαπΪλσ ρψξν ηνπ ζηξαηνπΫδνπ φπσο πξνΫθπςε απφ ηνλ επηηφπην Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζακε 

αιιΪ θαη απφ πξνθνξηθΫο δειψζεηο ηνπ Γηνηθεηά ηεο κνλΪδαο θαη Ϊιισλ αμησκαηηθψλ, ζε ππΪξρνλ 

θηέξην, θαηαζθεπαζκΫλν παιαηφηεξα, ηνπνζεηάζεθαλ πιαθΪθηα ζε θΪπνην ρψξν πγηεηλάο.Σα 

παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ηα ζεσξεέ φηη απνηεινχλ εξγαζέεο βειηέσζεο ηνπ παξαπΪλσ θηηξένπ.  

Ο Ϋιεγρνο απφ φια ηα παξαπΪλσ θαη ιακβΪλνληαο χπ’ φςε φηη  σο ηερληθΪ  Ϋξγα λννχληαη νη πΪζεο 

θχζεσο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο εθφζνλ απηΫο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ θαη 

εθηεινχληαη επέ αλεγεηξφκελσλ  νηθνδνκψλ   ζπκπεξαέλεη φηη νη παξαπΪλσ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο δελ 

εέλαη ηερληθφ Ϋξγν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα θαζαξΪ θΫξδε δελ ζα πξνζδηνξηζζνχλ εμσινγηζηηθΪ κε 

βΪζε ην Ϊξζξν 34 ηνπ λ 2238/94 αιιΪ κε βΪζε ηα ινηπΪ Ϊξζξα ηνπ έδηνπ λφκνπ.  

ΜεηΪ απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα :  

 

 

ΥΡΖΖ 2000 

 



 

 137 

ΣΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΖΜΔΡ/ΝΑΗ  

ΔΗΓΟ 

ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΚΑΗ 

Α/Α ΑΝΣΗΤΜΑΛΟΜΔΝΟ 

ΓΖΜΟΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΑ 

ΜΔ ΤΛΗΚΑ  ΥΩΡΗ ΤΛΗΚΑ   

ΜΔ 

ΤΛΗΚΑ 

ΥΩΡΗ 

ΤΛΗΚΑ 

16/2/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  6 <α>       1.271.186   

16/3/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  7 <α>       4.956.000   

16/3/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  8 <α>       976.203   

17/5/2000 Α.Π.Τ ΝΟ 3 <ι>  0       8.474 

10/6/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ 9 <ζ> 7.000.000         

26/6/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  10  <α>       2.709.450   

26/6/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  11 <α>         510.889 

3/7/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  12 <α>       169.492   

28/7/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ 13 <Σ >   6.627.000       

23/8/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  14 <β>       98.915   

23/8/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  15 <β>       1.596.000   

18/10/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  16-17-18 <β>       2.881.356   

18/10/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  19  <β>       508.474   

18/10/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  20 <α>       423.729   

27/10/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  21 <ζ>       190.355   

5/12/2000 Σ.Π.Τ ΝΟ  22 <α>       127.119 519.363 

ζύλνιν     7.000.000 6.627.000 0 15.908.279 519.363 

 
ΥΡΖΖ 2001 

ΣΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ  

ΔΗΓΟ 

ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

ΚΑΗ Α/Α  ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟ 

ΗΓΗΩΣΗΚΑ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΔΡΓΑ ΜΔ 

ΤΛΗΚΑ  

ΗΓΗΩΣΗΚΑ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΔΡΓΑ 

ΥΩΡΗ  

ΤΛΗΚΑ 

10/1/2001 Σ.Π.Τ. ΝΟ 23 < Σ >   1.242.500 

15/1/2001 Σ.Π.Τ. ΝΟ 24 < Σ > 1.536.000   

ΤΝΟΛΟ     1.536.000 1.242.500 

 
 Απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο γηα ηα θαζαξΪ θΫξδε Ϋρεη λα παξαηεξάζεη φηη δελ 

πξνζδηνξέζζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθΫο δηαηΪμεηο δεδνκΫλνπ φηη 

ζεψξεζε φιεο ηηο εξγαζέεο πνπ πξαγκαηνπνέεζε σο ηερληθΪ Ϋξγα θαη πξνζδηφξηζε ηα θΫξδε ηεο 

εμσινγηζηηθΪ  ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 34 ηνπ λ  2238/94 ελψ εέλαη ηερληθΪ Ϋξγα αιιΪ θαη νηθνδνκηθΫο 

εξγαζέεο γεληθΪ γηα ηηο νπνέεο Ϋπξεπε λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θαζαξΪ θΫξδε ινγηζηηθΪ –εμσινγηζηηθΪ  

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 31,32,33 ηνπ λ. 2238/94. 
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 α) Γηα ηε  δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 2000, ν Ϋιεγρνο δηαπέζησζε, ηηο παξαθΪησ παξαηππέεο ά 

παξαιεέςεηο : 

1 κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  475.656 δξρ θαη αληέζηνηρα 1.395,91 επξψ γηα Ϋζνδα απφ 

εξγαζέεο ζην ηερληθφ Ϋξγν ηρζπφζθαια. 

2 γηα κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  1.563.718 δξρ θαη αληέζηνηρα 4.589,04 επξψ γηα Ϋζνδα 

απφ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο ζηελ δηεχζπλζε Άβαληνο 57  

3 γηα κε  δάηεζε κε ιάςε θαη κε Ϋθδνζε  ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκνιφγην αγνξΪο γηα αγνξΪ 

πιηθψλ ηα νπνέα ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζε δηΪθνξεο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο.  

4 γηα κε δηαθχιαμε δχν ζηνηρεέσλ ηνπ ΚΒ 

β) Γηα ηε  δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 2001 Ϋιεγρνο δηαπέζησζε, ηηο παξαθΪησ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο : 

1. γηα κε ππνβνιά ζπγθεληξσηηθάο θαηΪζηαζεο πειαηψλ –πξνκεζεπηψλ  

2. γηα κε Ϋθδνζε ζηνηρεένπ  θαζαξάο αμέαο  722.071 δξρ θαη αληέζηνηρα 2.119,06 επξψ γηα Ϋζνδα 

απφ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο ζηελ δηεχζπλζε Άβαληνο 57  

3. γηα κε  δάηεζε κε ιάςε θαη κε Ϋθδνζε  ελ ηΫιεη φπσο εέρε ππνρξΫσζε ηηκ. αγνξΪο   γηα αγνξΪ 

πιηθψλ ηα νπνέα ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζην ηερληθφ Ϋξγν ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο <Σ> θαζαξάο αμέαο 

444.992 δξρ θαη αληέζηνηρα 1.305,91 επξψ  

 Οη δηαπηζησζεέζεο πην πΪλσ παξαηππέεο θαη παξαιεέςεηο γηα ηηο ρξάζεηο 2000 θαη 2001, εέλαη 

κεγΪιεο Ϋθηαζεο θαη θαζηζηνχλ αλΫθηθην ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηα 

ηεξεζΫληα βηβιέα θαη ζηνηρεέα γηα ηνλ θιΪδν ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γεληθΪ..Καηφπηλ απηνχ ν 

έιεγρνο θξίλεη γηα ηε δηαρεηξηζηηθή  πεξίνδν απηή ηα βηβιία αλαθξηβή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ησλ παξαγξΪθσλ 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.) θαη πξνζδηνξέδεη ηα 

απνηειέζκαηα εμσινγηζηηθά – ινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο (Ϊξζξα 32, 33, ηνπ 

λ.2238/94 θ.ι.π.) γηα ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ αξζξ. 34 ηνπ 

λ.2238/94 γηα ηα ηερληθΪ Ϋξγα.   

 Γηα φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

 
Οηθ.Ϋηε 

 
Υαξαθηεξηζκφο βηβιέσλ  

 
Παξαηεξάζεηο  

 
2001 

 
αλαθξηβά 

 
κε Ϋθδνζε 1395,91 επξψ - κε Ϋθδνζε 4589,04 επξψ - κε 
δάηεζε κε ιάςε θαη ελ ηΫιεη κε Ϋθδνζε ηηκ. ΑγνξΪο ζε 

πΫληε πεξηπηψζεηο 
 

2002 
 

αλαθξηβά 
 

κε Ϋθδνζε 2119,06 επξψ --  κε δάηεζε κε ιάςε θαη ελ 
ηΫιεη κε Ϋθδνζε ηηκ. ΑγνξΪο 1305,91επξψ- κε ππνβνιά 

ζπγθεληξσηηθάο θαηΪζηαζεο - κε δηαθχιαμε 2 ζηνηρεέσλ 

 
χκθσλα κε ην παξαπΪλσ Πφξηζκα ΔιΫγρνπ θαη ηα αλαθεξφκελα ζε απηφ, ν Ϋιεγρνο πξνζδηνξέδεη 

ηα απνηειΫζκαηα αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, σο εμάο: 

Αλαθξηβά βηβιέα- Γηαρεηξηζηηθά πεξένδνο απφ 1/1/2000 Ϋσο  31/12/2000      

Ο Ϋιεγρνο αθνχ Ϋιαβε ππφςε : 
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α) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 παξ 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.).β) Σηο δηαηΪμεηο ησλ 

Ϊξζξσλ 28, 30, 34, 41, 49 θαη 105 λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) θαη εηδηθφηεξα ηηο αγνξΫο, θαη ηηο πσιάζεηο  

πνπ εκθαλέδεη ε επηρεέξεζε, ην πνζφ ησλ αγνξψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ νινθιάξσζε 

ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηεο, ησλ εμφδσλ δηαρεέξηζεο θαη γεληθΪ θΪζε επαγγεικαηηθά δαπΪλε 

(β΄εδΪθην ηεο πεξέπησζεο γ΄ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94).γ) Σηο δηαηΪμεηο ησλ 

Ϊξζξσλ 28, 30, 34, λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.).δ) Σηο δηαηΪμεηο 31, λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.).ε) Σηο δηαηΪμεηο ησλ 

Ϊξζξσλ 32, ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ).ζη) Σνλ Μνλαδηθφ πληειεζηά ά Μνλαδηθνχο πληειεζηΫο 

Καζαξνχ ΚΫξδνπο (Μ..Κ.Κ) ζχκθσλα κε ηνλ  Δηδηθφ Πέλαθα πληειεζηψλ Καζαξνχ θΫξδνπο, πνπ 

θαηαξηέδεηαη κε απνθΪζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εηδηθφηεξα: 

θσδ. επάγγεικα κ.ζ.θ.θ. 

8403 

ΔξγνιΪβνο ά ππεξγνιΪβνο νηθνδ. Δξγ. πνπ ρξεζηκνπνηεέ έδηα πιηθΪ 

(θαηαζθεπά κπεηφλ, δφκεζε, ακκνθνληΪκαηα πδξαπιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

κσζαηθΪ ειαηνρξσκαηηζκνέ, παηψκαηα ,θηι) πνπ δελ ππΪγεηαη ζηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ αξζξ.34 ηνπ 2238/94 12% 

8404 

ΔξγνιΪβνο ά ππεξγνιΪβνο νηθνδ. Δξγ. πνπ δελ ρξεζηκνπνηεέ έδηα πιηθΪ 

(θαηαζθεπά κπεηφλ, δφκεζε, ακκνθνληΪκαηα πδξαπιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

κσζαηθΪ ειαηνρξσκαηηζκνέ, παηψκαηα ,θηι) πνπ δελ ππΪγεηαη ζηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ αξζξ.34 ηνπ 2238/95 25% 

  

αξζξ. 34 παξ.3 πεξ. α΄θαη γ΄θαη παξ.4 πεξ.α ηνπ λ. 2238/94 (δεκφζηα 

ηερληθΪ Ϋξγα κε πιηθΪ ά ρσξέο  πιηθΪ ) 10% 

  

αξζξ. 34 παξ.3 πεξ. β΄θαη παξ.4 πεξ.β΄ ηνπ λ. 2238/94 (ηδησηηθΪ  ηερληθΪ 

Ϋξγα κε πιηθΪ ) 12% 

  

αξζξ. 34 παξ.3 πεξ. γ΄θαη παξ.4 πεξ.γ΄ ηνπ λ. 2238/94 (ηδησηηθΪ  ηερληθΪ 

Ϋξγα ρσξέο  πιηθΪ ) 25% 

 

Πξνζδηνξηζκόο αθαζαξίζησλ εζόδσλ   

Σα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο ειεγρφκελεο ηεο πην πΪλσ δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ πξνζδηνξέδνληαη 

εμσινγηζηηθΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94, φπσο παξαθΪησ αλαιχνληαη 

ζηνλ πέλαθα (πξνζδηνξηζκόο αθαζαξίζησλ εζόδσλ αλά Μ..Κ.Κ ) πνπ αθνινπζεέ   : 

 

Αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη 
βηβιίσλ αλά θσδηθό 

δξαζηεξηόηεηαο 

 
2001 

 
2002 

8403 15.908.279  
8404 519.363  

Γεκφζηα ηερληθΪ Ϋξγα κε 
πιηθΪ ά ρσξέο πιηθΪ 7.000.000  

ΗδησηηθΪ  ηερληθΪ Ϋξγα κε 
πιηθΪ 

 

6.627.000 1.536.000 

ΗδησηηθΪ  ηερληθΪ Ϋξγα 
ρσξέο  πιηθΪ 

 1.242.500 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ 

30.054.642 2.778.500  
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ΔΟΓΩΝ 
Πξνζδηνξηζζέληα 

αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη 
άξζξνπ 30 Ν.2238/94 ( 

απόιπηα πνζά ) 

  

Απνθξπβέληα 
αθαζάξηζηα έζνδα 

2001 
 

2002 

8403 1.803.310 722.021 
8404   

Γεκφζηα ηερληθΪ Ϋξγα κε 
πιηθΪ ά ρσξέο πιηθΪ 

475.656  

ΤΝΟΛΑ 2.278.966 722.021 
Πξνζαύμεζε 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ ( 
% ) 

2001 2002 

8403 10% 10% 
8404   

Αθαζάξηζηα έζνδα 
ειέγρνπ 

2001 2002 

8403 19.482.748 794.223 
8404 519.363  

Γεκφζηα ηερληθΪ Ϋξγα κε 
πιηθΪ ά ρσξέο πιηθΪ 

7.475.656  

ΗδησηηθΪ  ηερληθΪ Ϋξγα κε 
πιηθΪ 

6.627.000 1.536.000 

ΗδησηηθΪ  ηερληθΪ Ϋξγα 
ρσέξέο  πιηθΪ 

 1.242.500 

ΤΝΟΛΑ 34.104.767 3.572.723 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκόο αθαζαξηζησλ εζόδσλ αλά θιάδν 

 
 Οηθ. Έηνο Οηθ. Έηνο 
 2001 2002 

ΓεισζΫληα ΑθαζΪξηζηα 
Έζνδα Δκπνξέαο 

(νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο 
γεληθΪ κε πιηθΪ ) 

 
15.908.279 

 

ΠιΫνλ απνθξπβΫληα 
ΑθαζΪξηζηα Έζνδα 

Δκπνξέαο  

 
1.803.310 

 
722.021 

Πξνζαχμεζε 
αθαζαξέζησλ εζφδσλ 

Δκπνξέαο 

 
1.771.159 

 
72.202 

ύλνιν Αθαζαξίζησλ 
Δζόδσλ (ειέγρνπ) 

Δκπνξίαο                   
19.482.748 794.223 

ΓεισζΫληα ΑθαζΪξηζηα 
Έζνδα Παξνράο 

Τπεξεζηψλ (νηθνδνκηθΫο 
εξγαζέεο γεληθΪ ρσξέο  

πιηθΪ ) 

 
519.363 
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ΠιΫνλ απνθξπβΫληα 
ΑθαζΪξηζηα Έζνδα 

Παξνράο Τπεξεζηψλ 

  

Πξνζαχμεζε 
αθαζαξέζησλ εζφδσλ 

Παξνράο 

  

ύλνιν Αθαζαξίζησλ 
Δζόδσλ (ειέγρνπ) 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ      

 
519.363 

 

ΓεισζΫληα ΑθαζΪξηζηα 
Έζνδα Σερληθψλ 

Δπηρεηξάζεσλ 

 
13.627.000  

 
2.778.500   

ΠιΫνλ απνθξπβΫληα 
ΑθαζΪξηζηα Έζνδα 

Σερληθψλ Δπηρεηξάζεσλ 

 
475.656  

 

ύλνιν Αθαζαξίζησλ 
Δζόδσλ (ειέγρνπ) 

Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 
14.102.656  

 
2.778.500   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΑΚ/ΣΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΔΛΔΓΥΟΤ     34.104.767 3.572.723 

 

 

Απνηειέζκαηα 

Δπεηδά γηα ηε δηαρεηξηζηηθά απηά πεξένδν ν Ϋιεγρνο Ϋθξηλε ηα βηβιέα αλαθξηβή, πξνζδηνξέδεη ηα 

απνηειΫζκαηα  ινγηζηηθΪ θαη εμσινγηζηηθΪ σο αθνινχζσο: 

1. γηα ηα απνηειΫζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γεληθΪ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΒΑΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ άξζξν 32 ηνπ Ν 2238/94 
 

 

  Οηθ. Έηνο 2001 Οηθ. Έηνο 2002 

Β. Δμωινγηζηηθόο 
Πξνζδηνξηζκόο 

ΔΜΠΟΡΙΑ 
ΠΑΡΟΥΗ    

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΠΑΡΟΥΗ    
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Κσδηθόο 
Επαγγέικαηνο ή 
Δξαζηεξηόηεηα 

α. 8403 8404 8403 8404 

β. 
Γεκόζηα 

ηερλ. εξγα   
     

γ. 

Ιδηωηηθά  
ηερλ. Δξγα 
κε πιηθά      

  
Ιδηωηηθά  

ηερλ. Δξγα 
κε πιηθά      

  

δ. 

   

Ιδηωηηθά  
ηερλ. Δξγα 

ρωξίο  
πιηθά       

  

Αθαζάξηζηα  
Έζνδα βάζεη 
ειέγρνπ αλά 

θσδηθό επαγ/ηνο 
ή Δξαζηεξηόηεηα 

α. 19.482.748 519.363 794.223   

β.  7.475.656      

γ.  6.627.000    1.536.000   

δ.      1.242.500   

Μ..Κ.Κ.                  α. 12,00% 25,00% 12,00% 25,00% 
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βάζεη                    
πηλάθσλ 

β. 10%        

γ. 12%    12%     

δ.     25%    

Πξνζαύμεζε % 50% 50% 50% 50% 

Πξνζαπμεκέλνο 
ζπληει/ζηήο 

θαζαξώλ θεξδώλ 

α. 24,00% 50,00% 24,00% 37,50% 

β. 10%        

γ. 12%    12%     

δ.     25%    

Καζαξά θέξδε 
ειέγρνπ αλά θσδηθό 

επαγ/ηνο ή 
Δξαζηεξηόηεηα 

α. 4.675.860 259.682 190.614   

β.  747.565       

γ.  795.240    184.320   

δ.      310.625   

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΔΡΓΩΝ 
ΔΞΩΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 
32(νηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ γεληθά ) 4.935.542 190.614 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΔΡΓΩΝ 
ΔΞΩΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 34(ηερληθά 
έξγα) 1.542.805 494.945 

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΔΡΓΩΝ 
ΔΞΩΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 32 θαη 34 
(νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά θαη ηερληθ. 
Έξγωλ  ) 6.478.347 685.559 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΚΑΘΑΡΩΝ  ΚΔΡΓΩΝ 
 

  

ΟΙΚ.ΔΣΟ ΟΙΚ.ΔΣΟ 

2001 2001 2002 2002 

Α. Λνγηζηηθόο  Πξνζδηνξηζκόο ΔΜΠΟΡΙΑ 
ΠΑΡΟΥΗ    

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΠΑΡΟΥΗ    
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Κσδηθόο Επαγγέικαηνο ή 
Δξαζηεξηόηεηα 

α. 8403 8404 8403 8404 

β.         

γ.         

δ.         

ε.         

ζη.         

δ.         

ε.         

Αθαζάξηζηα  Έζνδα βάζεη 
ειέγρνπ αλά θσδηθό επαγ/ηνο 

ή Δξαζηεξηόηεηα 

α. 17.711.589 519.363 722.021   

β.         

γ.         

δ.         

ε.         

ζη.         
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δ.        

ε.         

Μ..Κ.Κ.                  βάζεη                    
πηλάθσλ 

α. 12,00% 25,00% 12,00% 25,00% 

β.         

γ.         

δ.         

ε.         

ζη.         

δ.        

ε.         

Καζαξά Κέξδε βάζεη 
ειέγρνπ αλά θσδηθό επαγ/ηνο 

ή Δξαζηεξηόηεηα 

α. 2.125.391 129.841 86.643   

β.         

γ.         

δ.         

ε.         

ζη.         

δ.        

ε.         

ΤΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΕΡΔΧΝ 
ΕΞΧΛΟΓ.ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ(Οηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ γεληθά) 

2.255.232 86.643 

Κ.Κ. Εκπνξίαο 150% 3.188.087 129.965 

            

Αθαζάξηζηα  Έζνδα (Οηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ γεληθά) 

17.711.589 519.363 722.021   

Κόζηνο πσιεζέλησλ 10.353.383       

Μείνλ δαπάλεο βάζεη δήισζεο          

Καζαξά θέξδε  (Οηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά) 

7.358.206 519.363 722.021   

Πιένλ ινγηζηηθέο δηαθνξέοπξνζσξηλνύ ή 
παξόληνο ειέγρνπ 

        

Καζαξά θέξδε (Οηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά) 

7.358.206 519.363 722.021   

Πεξηνξίδνληαη 3.188.087 519.363 129.965   

Πιένλ θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ 
ζηελ δηαθνξά αθαζαξίζησλ εζόδσλ ιόγσ  
αλαθξίβεηαο  (Οηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά)                                   

212.539   8.664   

Καζαξά θέξδε (Οηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά) 

3.400.626 519.363 138.629   

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΕΡΔΧΝ 
ΛΟΓΘΣΘΚΟΤ 
ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ(Οηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ γεληθά) 

3.919.989 138.629 

ΚΑΘΑΡΑ                                   ΚΕΡΔΗ 
ΕΛΕΓΥΟΤ (Οηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 
γεληθά) 

4.935.542 190.614 

ΠΟΑ ΑΡΘΡΟΤ 32,41 & 50 Ν.2238/94 - 
ΛΟΘΠΑ ΕΟΔΑ 

    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΛΕΓΦΟΥ 

1.542.805 494.945 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 6.478.347 685.559 

 
Λνγηζηηθόο ζπληειεζηήο  

Απφ ηνλ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ πνπ ηεξάζεθαλ γηα ηελ θξηλφκελε 

δηαρεηξηζηηθά πεξένδν πξνΫθπςαλ  νη παξαθΪησ ινγηζηηθνέ ζπληειεζηΫο : 
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Υξήζε 2000 

1.  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θ.θ. απφ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ κε πιηθΪ 

(Λ..)= πληειεζηάο θαζαξνχ θΫξδνπο κε βΪζε ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ = 

=[(ΛνγηζηηθΪ θαζαξΪ θΫξδε / (αθαζΪξηζηα Ϋζνδα βηβιέσλ + απνθξπβΫληα Ϋζνδα ) ] Υ 100 

           (7.358.206/17.711.589) Υ 100= 41,54 

 ΜΚΚ πηλΪθσλ 12%  

 ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 18% ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 

λ.2238/94, 

Ο Ϋιεγρνο γηα ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ρξεζηκνπνηεέ ηνλ ινγηζηηθφ ζπληειεζηά 41,54 γηαηέ 

εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 18% αθνχ ηνλ πεξηνξέζεη ζην δηπιΪζην ηνπ 

ΜΚΚ πηλΪθσλ 12% ζε 24% θαη φρη κεγαιχηεξν ηνπ 85% 

2.  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θ.θ. απφ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ ρσξέο πιηθΪ 

(Λ..)= πληειεζηάο θαζαξνχ θΫξδνπο κε βΪζε ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ = 

=[(ΛνγηζηηθΪ θαζαξΪ θΫξδε / (αθαζΪξηζηα Ϋζνδα βηβιέσλ + απνθξπβΫληα Ϋζνδα ) ] Υ 100 

          (519.363/519.363) Υ 100=100 

ΜΚΚ πηλΪθσλ 25%  

ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 37,5% ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 

λ.2238/94, 

Ο Ϋιεγρνο γηα ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ρξεζηκνπνηεέ ηνλ ινγηζηηθφ ζπληειεζηά 100 γηαηέ 

εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 37,5% αθνχ ηνλ πεξηνξέζεη ζην δηπιΪζην 

ηνπ ΜΚΚ πηλΪθσλ 25% ζε 50% θαη φρη κεγαιχηεξν ηνπ 85%. 

 

Υξήζε 2001 

1.  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θ.θ. απφ νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ κε πιηθΪ 

(Λ..)= πληειεζηάο θαζαξνχ θΫξδνπο κε βΪζε ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ = 

=[(ΛνγηζηηθΪ θαζαξΪ θΫξδε / (αθαζΪξηζηα Ϋζνδα βηβιέσλ + απνθξπβΫληα Ϋζνδα ) ] Υ 100 

(722.021/722.021) Υ 100=100 

ΜΚΚ πηλΪθσλ 12%  

ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 18% ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 

λ.2238/94, 

Ο Ϋιεγρνο γηα ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ρξεζηκνπνηεέ ηνλ ινγηζηηθφ ζπληειεζηά 100 γηαηέ 

εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ΠξνζαπμεκΫλνο ΜΚΚ πηλΪθσλ 18% αθνχ ηνλ πεξηνξέζεη ζην δηπιΪζην ηνπ 

ΜΚΚ πηλΪθσλ 12% ζε 24% θαη φρη κεγαιχηεξν ηνπ 85%. 

Δμσινγηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο 
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Καηφπηλ φισλ φζσλ αλαθΫξζεθαλ πην πΪλσ ν Ϋιεγρνο πξνβαέλεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ εμσινγηζηηθΪ  εθαξκφδνληαο ζηα πην πΪλσ πξνζδηνξηζζΫληα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηνλ πηφ 

πΪλσ ινγηζηηθφ ζπληειεζηά εθφζνλ απηφο εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ΜΚΚ, ν νπνένο φκσο 

πεξηνξέδεηαη ζην  δηπιΪζην απφ ηνλ νηθεέν ζπληειεζηά ηνπ πέλαθα. 

Σειηθά θαζαξά θέξδε  

Υξήζε 2000 

1.Γηα ηα θ.θ. απφ ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ  

Δπεηδά ηα θαζαξΪ θΫξδε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εέλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θΫξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βΪζε ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ν Ϋιεγρνο ζηελ παξαπΪλσ ειεγρφκελε 

δηαρεηξηζηηθά πεξένδν ιακβΪλεη  σο ηειηθΪ ινγηζηηθΪ θαζαξΪ θΫξδε απηΪ πνπ πξνθχπηνπλ κε βΪζε 

ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ άηνη Γξρ 7.877.569. Ϋζησ θαη αλ απηΪ αληηζηνηρνχλ ζε ζπληειεζηά 

κεγαιχηεξν ηνπ δηπιαζένπ ηνπ νηθεένπ ζπληειεζηά ηνπ πέλαθα (γηα ρξάζεηο 2000 θαη επφκελεο) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 λ.2238/94. 

 Πεξηνξηδφκελα ζην 150% ησλ εμσινγηζηηθψο πξνζδηνξηζζΫλησλ άηνη Γξρ 3.707.450 θαη 

πξνζαπμεκΫλα κε ηα θαζαξΪ θΫξδε πνπ αλαινγνχλ ζηελ δηαθνξΪ αθαζαξέζησλ εζφδσλ ιφγσ  

αλαθξέβεηαο (Πξνζαχμεζε αθαζ. Δζφδ. Λφγσ αλαθξέβεηαο ( 10% επέ ησλ (αθαζ. Δζφδ. Γεισζ.+ 

απνθξπβΫληα αθαζ. Έζνδα))επέ * κζθθ πηλΪθσλ ρσξέο πξνζαχμεζε)(1771159*12%= 212.539) άηνη 

ηα ηειηθΪ θ.θ. ινγηζηηθψο πξνζδηνξηζζΫληα απφ ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ πξνζδηνξέδνληαη ζε 

3.919.989 Γξρ 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ θθ ηειηθΪ ινγηζηηθΪ πξνζδηνξηζζΫληα ζε 3.919.989 Γξρ 

Καη ησλ εμσινγηζηηθΪ πξνζδηνξηζζΫλησλ κε πξνζαπμεκΫλν κζθθ επέ ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ ηνπ 

ειΫγρνπ(δεισζΫληα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα. + απνθξπβΫληα αθαζαξηζηα Ϋζνδα + Πξνζαχμεζε 

αθαζαξέζησλ εζφδσλ ιφγσ αλαθξέβεηαο) 4.935.542 δξρ πξνθχπηεη φηη ηα εμνινγηζηηθψο 

πξνζδηνξηζζΫληα εέλαη κεγαιχηεξα  θαη ν Ϋιεγρνο επηιΫγεη ηα κεγαιχηεξα. 

2.  Γηα ηα θαζαξΪ θΫξδε απφ ηα ηερληθΪ Ϋξγα  

Σα θ. θ. απφ ηα ηερληθΪ Ϋξγα πξνζδηνξέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ αξζξ. 34 ηνπ λ.2238/94 

ζε Γξρ 1.542.805 

ΜεηΪ απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο πξνζδηνξέδεη ηα θνξνινγεηΫα θαζαξΪ θΫξδε γηα ηε ρξάζε 

2000 ζε Γξρ 6.478.347. 

Υξήζε 2001 

1.Γηα ηα θαζαξΪ θΫξδε  απφ ηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ  

Δπεηδά ηα θαζαξΪ θΫξδε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εέλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θΫξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βΪζε ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ν Ϋιεγρνο ζηελ παξαπΪλσ ειεγρφκελε 

δηαρεηξηζηηθά πεξένδν ιακβΪλεη  σο ηειηθΪ ινγηζηηθΪ θαζαξΪ θΫξδε απηΪ πνπ πξνθχπηνπλ κε βΪζε 

ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ άηνη Γξρ 722.021 Ϋζησ θαη αλ απηΪ αληηζηνηρνχλ ζε ζπληειεζηά 
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κεγαιχηεξν ηνπ δηπιαζένπ ηνπ νηθεένπ ζπληειεζηά ηνπ πέλαθα (γηα ρξάζεηο 2000 θαη επφκελεο) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 λ.2238/94. 

 Πεξηνξηδφκελα ζην 150% ησλ εμσινγηζηηθψο πξνζδηνξηζζΫλησλ άηνη Γξρ 129.965 θαη 

πξνζαπμεκΫλα κε ηα θαζαξΪ θΫξδε πνπ αλαινγνχλ ζηελ δηαθνξΪ αθαζαξέζησλ εζφδσλ ιφγσ  

αλαθξέβεηαο (Πξνζαχμεζε αθαζαξέζησλ εζφδσλ ιφγσ αλαθξέβεηαο ( 10% επέ ησλ (αθαζ. Ϋζνδα 

δεισζΫληα. + απνθξπβΫληα αθαζαξηζηα Ϋζνδα))επέ * κζθθ πηλΪθσλ ρσξέο 

πξνζαχμεζε)(72.202*12%= 8.664) άηνη ηα ηειηθΪ θ.θ. ινγηζηηθψο πξνζδηνξηζζΫληα απφ ηηο 

νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο γεληθΪ πξνζδηνξέδνληαη ζε 138.629 Γξρ. 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ θθ ηειηθΪ ινγηζηηθΪ πξνζδηνξηζζΫληα ζε 138.629 Γξρ. 

Καη ησλ εμσινγηζηηθΪ πξνζδηνξηζζΫλησλ κε πξνζαπμεκΫλν κζθθ επέ ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ ηνπ 

ειΫγρνπ (δεισζΫληα αθαζΪξηζηα. Ϋζνδα + απνθξπβΫληα αθαζ.Ϋζνδα + πξνζαχμεζε αθαζαξέζησλ  

εζφδσλ ιφγσ αλαθξέβεηαο) 190.614 δξρ πξνθχπηεη φηη ηα εμνινγηζηηθψο πξνζδηνξηζζΫληα εέλαη 

κεγαιχηεξα  θαη ν Ϋιεγρνο επηιΫγεη ηα κεγαιχηεξα. 

2.  Γηα ηα θαζαξΪ θΫξδε  απφ ηα ηερληθΪ Ϋξγα  

Σα θαζαξΪ θΫξδε απφ ηα ηερληθΪ Ϋξγα πξνζδηνξέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ αξζξ. 34 ηνπ 

λ.2238/94 ζε Γξρ 494.945 

ΜεηΪ απφ φια ηα παξαπΪλσ ν Ϋιεγρνο πξνζδηνξέδεη ηα θνξνινγεηΫα  θαζαξΪ θΫξδε γηα ηε ρξάζε 

2001 ζε Γξρ 685.559. 

 

 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε  

 
Οηθνλνκηθά έηε 

 
2001 2002 

Υαξαθηεξηζκόο βηβιίσλ Αλαθξηβή Αλαθξηβή 
 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ά 
αγνξΫο, βΪζεη 

δάισζεο(απφ νηθνδ. 
εξγαζέεο γεληθΪ ) 16.427.642   

 
ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ά 

αγνξΫο βΪζεη ειΫγρνπ (απφ 
νηθνδ. εξγαζέεο γεληθΪ ) 20.002.111 794.223 

 
ΚαζαξΪ θΫξδε βΪζεη 
δάισζεο(απφ νηθνδ. 

εξγαζέεο γεληθΪ )  
 1.571.770 

 
 

ΚαζαξΪ θΫξδε βΪζεη 
ειΫγρνπ (απφ νηθνδ. 

εξγαζέεο γεληθΪ ) 4.935.542 190.614 
 

ύλνιν θαζαξώλ θεξδώλ 4.935.542 190.614 
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ειέγρνπ (από νηθνδ. 
εξγαζίεο γεληθά ) 

 
ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ά 

αγνξΫο, βΪζεη 
δάισζεο(απφ ηερληθΪ Ϋξγα 13.627.000 2.778.500 

 
ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ά 

αγνξΫο βΪζεη ειΫγρνπ (απφ 
ηερληθΪ Ϋξγα) 14.102.656 2.778.500 

 
ΚαζαξΪ θΫξδε βΪζεη 
δάισζεο(απφ ηερληθΪ 

Ϋξγα) 3.283.084  
 

Καζαξά θέξδε βάζεη 
ειέγρνπ (από ηερληθά 

έξγα) 1.542.805 494.945 
 

ύλνιν θαζαξώλ θεξδώλ 
ειέγρνπ (από νηθνδ. 

εξγαζίεο γεληθά θαη από 
ηερληθά έξγα ) 6.478.347 685.559 

 
 Σέινο γηα ηηο ειεγρφκελεο ρξάζεηο 2000 θαη 2001 ν Ϋιεγρνο εθδίδεη νξηζηηθά θύιια 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη ππνινγέδεη ην θφξν θαζψο θαη ηηο λφκηκεο 

πξνζαπμάζεηο  πνπ νθεέιεη λα πιεξψζεη ε ειεγρφκελε . 

 Δπέζεο γηα ηηο ειεγρφκελεο ρξάζεηο 2000 θαη 2001 εθδέδνληαη πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ ΦΠΑ  

ιακβΪλνλνληαο σο θνξνινγεηΫεο εθξνΫο ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα φπσο απηΪ πξνζδηνξέζηεθαλ πην 

πΪλσ .   

                  

      

 

 

                                                                                

 3.4.3.7.11 .Παξάδεηγκα ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζε επηρείξεζε κε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο  

 

 ε ηαθηηθφ Ϋιεγρν βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 66 ηνπ λ 2238/94 θαη ησλ ΑΤΟ ΠΟΛ 1037/05 θαη ΠΟΛ 

1081/05, πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε Δηαηξέα ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκέα <Δ>  θαη 

αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο  ηηο ππεξεζέεο παξνράο γεπκΪησλ απφ εζηηαηφξην, ζηε ρξάζε  2003 θαη 

2004 δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθΪησ θαη ζπληΪρζεθαλ νη εθζΫζεηο ζηηο θνξνινγέεο ΚΒ, ΦΠΑ θαη 

ΔΗΟΓΖΜΑ  

Γηαπηζηώζεηο ειέγρνπ 

 

 ηηο 10/11/2003 ε ειεγρφκελε ζεψξεζε Δληαέν Μεραλνγξαθηθφ Υαξηέ Πνιιαπιάο Υξάζεο 

απφ ζειέδα 1-200, ΠξΪμε ζεψξεζεο 9340/2003, ην νπνέν δάισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεέ σο 1.Βηβιέν 

Απνγξαθάο θαη Ηζνινγηζκψλ 2. Ηζνδχγην Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ 

Δθηχπσζε ζε απηφ ηα Ηζνδχγηα Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ γηα ηνπο κάλεο απφ 

Οθηψβξην ηνπ 2003 Ϋσο ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2004, ηα ηζνδχγηα εγγξαθψλ Ηζνινγηζκνχ γηα ηηο ρξάζεηο 



 

 148 

2003 θαη 2004, ην Βηβιέν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ γηα ηηο ρξάζεηο 2003 θαη 2004. 

Υξεζηκνπνέεζε γηα ηηο παξαπΪλσ εθηππψζεηο απφ ηελ ζειέδα 1 –160.Γηαπηζηψζεθε φηη ε 

ειεγρφκελε δελ εθηχπσζε Ϋσο ηηο 01/02/2007 ηα Ηζνδχγηα ησλ  Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ 

Καζνιηθψλ γηα φινπο ηνπο κάλεο ηνπ 2005 θαη 2006 . Δπέζεο δελ εθηχπσζε ην Βηβιέν Απνγξαθψλ 

θαη Ηζνινγηζκνχ γηα ηελ ρξάζε 2005 . 

  ηηο 19/02/2003 ζεψξεζε ΚαηΪζηαζε Απνγξαθάο  απφ ζειέδα 1-100, ΠξΪμε ζεψξεζεο 

1318/2004, ζην νπνέν εθηχπσζε απφ ηελ ζειέδα 1 – 3 ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο ζηηο 31/12/2003 

θαη απφ ζειέδα 4 – 6 ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο  ζηηο 31/12/2004.Γηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε 

δελ εθηχπσζε Ϋσο ηηο 01/02/2007 ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο γηα ηελ ρξάζε 2005 .  

Γηαρεηξηζηηθή Πεξίνδνο από 17/10/2003 έσο 31/12/2003 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θιεηζηήο απνζήθεο ζε όια ηα εκπνξεύζηκα είδε ηα νπνία 

επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α. 18% σο εμήο :  

 ΚαηαγξΪθεθαλ θαη΄εέδνο φια ηα αγνξαζζΫληα εέδε πνπ επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. 18%  απφ 

ηα παξαζηαηηθΪ ηεο ειεγρφκελεο.Με βΪζε ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο ηελ νπνέα ζπλΫηαμε ε 

ειεγρφκελε ζηηο 31/12/2003 πξνζδηνξέζζεθαλ νη πνζφηεηεο πψιεζεο.Γηα ηηο θηΪιεο ησλ επγελψλ 

πνηψλ ν Ϋιεγρνο ζεσξεέ φηη απφ θΪζε θηΪιε ζεξβέξνληαη  8 – 10 πνηΪ θαη δΫρεηαη ηελ κηθξφηεξε 

πνζφηεηα δειαδά φηη ζεξβέξνληαη 8 πνηΪ.Γηα ηηο θηΪιεο θξαζηνχ ζεσξεέ φηη ζεξβέξνληαη 5-7 κεξέδεο   

θαη δΫρεηαη ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα δειαδά φηη ζεξβέξνληαη 5 κεξέδεο.Γηα ηηο κπχξεο θαη ηα 

εκθηαισκΫλα πνηΪ νη πνζφηεηεο πψιεζεο εέλαη έδηεο κε ηηο πνζφηεηεο αγνξΪο . 

 Οη ηηκΫο πψιεζεο  εέλαη 7 € γηα ηα πνηΪ, 8 € γηα ηα Special πνηΪ, 4 € γηα ηα θξαζηΪ – 

ηζέπνπξα – νχδα, 5€  ηα Mixed Drinks, 6 € γηα ηα ιηθΫξ θαη ηα θνληΪθ, 5€ γηα ηηο κπχξεο εηζαγσγάο   

θαη 4
 
€ γηα ηηο ππφινηπεο κπχξεο .  

 ηνλ παξαθΪησ πέλαθα θαηαγξΪθνληαη φια ηα  εέδε πνπ επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ 18%, νη 

πνζφηεηεο αγνξΪο, νη πνζφηεηεο απνγξαθάο, νη πνζφηεηεο πσιάζεσλ θαη ε αλαγσγά ηνπο ζε κεξέδεο 

θαζψο θαη ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα πνπ πξνζδηνξέδεη ν Ϋιεγρνο απφ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πσιάζεηο . 

 

  

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΓΟΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

31/12/2003 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΧΛΖΖ 

ΜΔΡΗΓΔ ΑΝΑ 

ΦΗΑΛΖ ΠΟΤ 

ΠΟΤΛΖΘΖΚΑΝ 

ΑΞΗΑ 

 ΠΧΛΖΖ 

ABSOLUT VODKA  700 ML 48 16 32 256 1.792,00 

AMARETO ANTICO 700 ML   8 -8     

AMARETO CLASSICO 700 ML   24 -24     

AMARETO CLASSICO ITALIAN 700 ML   33 -33     

AMARETO AQUILA 700 ML 6   6 48 336,00 

AMARETO DISARONNO LIQUER 700 ML 7 4 3 24 168,00 

AMARETO MONNALISA 700 ML   5 -5     

AMSTEL ΜΠΤΡΑ 330ML 192 42 42 168 672,00 

ARCHER'S PEACH SCHNAPPS 700 ML 2 6 -4     

ASTI MARTINI SPUMANTE 0,75 L   12 -12     

BACARDI BREEZER 275 ML 288 117 171 171 855,00 

BACARDI RIGO 350 ML 48 26 22 22 110,00 
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BACARDI RUM PREMIUM BLACK  700 ML 1   1 8 56,00 

BACARDI RUM WHITE 1000 ML 36 48 -12     

BAILEYS IRISH CREAM 700 ML 22 21 1 8 56,00 

BALLANTINE'S SCOTCH WHISKY 700ML 6 9 -3     

BATIDA DE COCO 700 ML 4 5 -1     

BEEFEATER DRY GIN  700 ML 1   1 8 56,00 

BELL'S SCOTCH WHISKY 700ML 8 6 2 16 112,00 

BENEDICTIVE LIQUER 700 ML 10 5 5 40 280,00 

BOLS TRIPLE SEC  LIQUER 700 ML 1   1 8 56,00 

BOMBAY SAPPHIRE GIN 700 ML 8 4 4 32 224,00 

BUD BEER 330 ML 72 62 10 10 50,00 

BLUE KURACAO LIQUEUR 700 ML   2 -2     

CAMBARI BITTER 700ML 14 6 8 64 448,00 

CAMBARI LIQUEUR 700ML   12 -12     

CANADIAN CLUB WHISKY 700ML 18 11 7 56 392,00 

CAPTAIN MORGAN RUM BLACK 700 ML 6 18 -12     

CAPTAIN MORGAN RUM GOLD  700 ML 2 5 -3     

CAPTAIN MORGAN RUM WHITE  1000 ML 1   1 8 56,00 

CAPTAIN MORGAN RUM WHITE  700 ML 12   12 96 672,00 

CARDHU 12YEARS  WHISKY 700ML 14 23 -9     

CARIB BEER 330 ML 168 86 82 82 410,00 

CHIVAS REGAL SCOTCH WHISKY 700ML 15 8 7 56 448,00 

COINTREAU LIQUER 700 ML 8 7 1 8 48,00 

COURVOISIER V.S. ΚΟΝΗΑΚ 3*700ML 3   3 24 168,00 

CUERVO JOSE TEQUILA Κέηξηλε 700 ML 72 23 49 392 2.744,00 

CURACAO ARRET 0,7 L   4 -4     

CUTTY SARK 12YEARS SCOTCH WHISKY 

700ML 1   1 8 64,00 

CUTTY SARK SCOTCH WHISKY 700ML 31 22 9 72 504,00 

DEWAR'S SCOTCH WHISKY 700ML 34 18 16 128 896,00 

DEWAR'S SPECIAL RESER SCOTCH WHISKY 
700ML 2 7 -5     

DIMPLE DE LUXE WHISKY 700ML 15 14 1 8 64,00 

DOM PERIGNON BRUT 750 ML 6   6 48 336,00 

DRAMBOUIE LIQUER 700 ML 12 8 4 32 192,00 

DRAMBOUIE LIQUER CREAM 700 ML 1 4 -3     

EOLIKI  LIQUER BLUE CURACAO 700 ML 3   3 24 144,00 

FAMOUS GROUSE 12YEARS  WHISKY 700ML 4   4 32 256,00 

FAMOUS GROUSE SCOTCH WHISKY 700ML 36 28 8 64 448,00 

FERNET BRANCA 700 ML 2   2 16 112,00 

FINLANDIA VODKA  700 ML 8   8 64 448,00 

 

FOUR ROSE'S BOURBON  WHISKY 700ML 5 3 2 16 112,00 

GALLIANO  LIQUER 700 ML 1   1 8 48,00 

GLENFIDDICH SCOTCH WHISKY 700ML 6 5 1 8 56,00 

GORDON'S DRY GIN  700 ML 96 32 64 512 3.584,00 

GORDONS SPACE 275 ML ΚΗΒΧΣΗΑ   18 -18     

GORDONS SPACE 275 ML 96 56 40 40 200,00 

GORDONS SPACE DARK STAR 275 ML 24   24 24 120,00 

GORDONS SPACE RED STAR 275 ML 24   24 24 120,00 

GRAND MARNIER LIQUER Κέηξηλν 700 ML 4 3 1 8 48,00 

GRAND MARNIER LIQUER Κνθθηλν 700 ML 1 3 -2     

GRANT'S SCOTCH WHISKY 700ML 8 13 -5     

HAIG GOLD LABEL SCOTCH WHISKY 700 ML 36 27 9 72 504,00 

HAVANA ANEJO RUM 5 εηψλ Μαχξν  700 ML 4 9 -5     

HAVANA CLUB RUM 37o Λεπθφ  700 ML 13 17 -4     
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HAVANA CLUB RUM 40o Κέηξηλν  700 ML 2   2 16 112,00 

HAVANA CLUB RUM 7 εηψλ   700 ML 1   1 8 56,00 

HEERING CHERRY LIQUER 700 ML 4 1 3 24 144,00 

HENNESSY FINE VSOP ΚΟΝΗΑΚ  700 ML 1   1 8 48,00 

 

HENNESSY V.S ΚΟΝΗΑΚ  700 ML 2   2 16 96,00 

HERRADURA REPOSADO TEQUILA 750 ML 2   2 16 112,00 

HERRADURA SILVER TEQUILA 750 ML 2   2 16 112,00 

J&B SCOTCH WHISKY 700ML 15 9 6 48 336,00 

JACK DANIEL'S TENNESEE  WHISKY 700ML 15 39 -24     

JAMESON IRISH WHISKY 700ML 21 9 12 96 672,00 

JIM BEAM BOURBON  WHISKY 700ML 11 8 3 24 168,00 

JASTERMEISTER LIQUEUR 0,7 L   2 -2     

JIM-BEAM BLUES 275 ML   3 -3     

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL WHISKY 
700ML 13 12 1 8 64,00 

JOHNNIE WALKER RED LABEL WHISKY 700ML 34 38 -4     

KAHLUA  LIQUER 700 ML 8 12 -4     

KAISER ΜΠΤΡΑ 330ML 48 42 6 6 30,00 

MAC FARLAND BEER 330 ML 48 26 22 22 110,00 

MALIBU RUM & COCONUT LIQUER 700 ML 8 15 -7     

MARTINI BIANCO 1000 ML 24 8 16 128 896,00 

MARTINI DRY 1000 ML 3   3 24 168,00 

MARTINI ROSSO 1000 ML 3   3 24 168,00 

MOET CHARDON 2   2 2 160,00 

NAPOLEON BARDINET ΚΟΝΗΑΚ 700 ML 3   3 24 192,00 

OLMECA TEQUILA Λεπθά 700 ML 2   2 16 112,00 

ORIGINAL SCHNAPPS APRICOT 700 ML 1   1 8 56,00 

PISANG AMBON LIQUER 1000 ML 1   1 8 48,00 

PORTO SANDEMAN FINE RUBY 700 ML 24 3 21 168 1.176,00 

ROSSO ANTICO APERETIF  1000 ML 1 6 -5     

SAMBUCA ISOLABELLA 700 ML   28 -28     

SAMBUCA ΜΑΤΡΖ Π. 700 ML   3 -3     

SAMBUCA ROMANA 700 ML   3 -3     

SAMBUCA LUXARDO ΛΔΤΚΖ 700 ML 10   10 80 560,00 

SAMBUCA NERA 700 ML 2   2 16 112,00 

SHERIDAN'S LIQUER 500 ML 1   1 8 56,00 

SIERRA TEQUILA Λεπθά 700ml 3 11 -8     

SMIRNOFF ICE 275 ML 48 18 30 30 150,00 

SMIRNOFF VODKA BLACK 700 ML 1   1 8 56,00 

SMIRNOFF VODKA BLUE 700 ML 1   1 8 56,00 

SMIRNOFF VODKA RED 700 ML 48 22 26 208 1.456,00 

SOUTHERN COMFORT LIQUER 700 ML 20 16 4 32 224,00 

TANQUERAY DRY GIN  700 ML 22 21 1 8 56,00 

TEACHER'S SCOTCH WHISKY 700ML 6 5 1 8 56,00 

TIA MARIA LIQUER 700 ML 4 4 0 0 0,00 

TULLAMORE DEW  WHISKY 700ML 2   2 16 112,00 

URSUS ROTER VODKA ΚΟΚΚΗΝΖ 700 ML 48 30 18 144 1.008,00 

WHITE&MACKAY SCOTCH WHISKY 700ML 2   2 16 112,00 

ΑΓΔΟΡΔΗΣΗΚΟ ΣΗΠΟΤΡΟ 38ν ΦΗΑΛΗ 500ML 1   1 8 32,00 

ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 42   42 210 840,00 

ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 6   6 30 120,00 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΣΖΜΑ ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 12   12 60 240,00 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΣΖΜΑ ΛΔΤΚΟ 750 ML 30   30 150 600,00 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΔΤΚΟ 7 1   1 5 20,00 

ΖΔΗΝΔΚΔΝ ΜΠΤΡΑ 330ML 192 61 131 61 244,00 



 

 151 

ΚΑΜΠΑ ΜΔΛΗΡΤΣΟ ΖΜΗΓΛΤΚΟ Έξπζξφο 750 

ml 12 9 3 15 60,00 

ΚΑΜΠΑ ΚΟΚΚΗΝΟ 1,5 L   9 -9     

ΚΑΜΠΑ ΛΔΤΚΟ 1,5 L   6 -6     

ΛΑΕΑΡΗΓΖ CHATEAU ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 36 5 31 155 620,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ CHATEAU ΛΔΤΚΟ 750 ML 24 8 16 80 320,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ CHAUTEAU 3   3 15 60,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΛΔΤΚΟ 1   1 5 20,00 

ΛΗΚΔΡ ΔΒΡΟ ΜΔΝΣΑ 700 ML 1   1 8 48,00 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΖΜΗΓΛΗΚΟ 2   2 10 40,00 

ΜΔΣΑΥΑ 12* KONIAK 700 ML 1   1 8 48,00 

ΜΔΣΑΥΑ 3* KONIAK 700 ML 2   2 16 96,00 

ΜΔΣΑΥΑ 5* KONIAK 700 ML 2 5 -3     

ΜΔΣΑΥΑ 7* KONIAK 700 ML 2   2 16 96,00 

ΜΟΥΟΦΗΛΔΡΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΛΔΤΚΟ 750 ML 48   48 240 960,00 

ΜΟΥΟΦΗΛΔΡΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΛΔΤΚΟ 750 ML 15   15 75 300,00 

ΠΛΧΜΑΡΗ ΟΤΕΟ ΦΗΑΛΗ 700 ML 3   3 15 60,00 

ΣΗΠΟΤΡΟ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΥΧΡ.ΓΛΤΚ. 2ΛΗΣ 3   3 15 60,00 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 48 6 42 210 840,00 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ ΛΔΤΚΟ 750 ML 36 4 32 160 640,00 

ΥΑΣΖΜΗΥΑΛΖ ΚΟΚΚΗΝΟ 12 6 6 30 120,00 

ΥΑΣΖΜΗΥΑΛΖ ΛΔΤΚΟ 8   8 40 160,00 

  Τ Ν Ο Λ Ο         34.159,00 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα : 

  Σα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε ζπληειεζηά Φ.Π.Α. 18% ηεο ειεγρφκελεο πξνζδηνξέδνληαη ζην 

πνζφ ησλ 34.159,00 € Ϋλαληη ησλ 12.695,47 € πνπ δειψζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε .  

 Από ηνλ έιεγρν δηαπηζηώλεηαη ε απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο χςνπο 21.463,53 € απφ ηελ  

κε Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πψιεζεο, δελ κπνξεέ φκσο λα πξνζδηνξηζζεέ ε αμέα ηεο θΪζε 

κηαο ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ . 

 Δπίζεο απφ ηνλ Ϋιεγρν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο πξνΫθπςαλ εέδε πνπ εκθαλέδνληαη κε 

κεγαιχηεξα απνζΫκαηα απφ φηη νη αγνξΫο ηνπο θαη εέδε πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ απνγξαθά ρσξέο λα 

πξνθχπηεη ε αγνξΪ ηνπο απφ  παξαζηαηηθΪ  ηνπ Κ.Β.. Γηα ηα εέδε απηΪ ν Ϋιεγρνο θξνλεέ φηη Ϋρνπλ 

αγνξαζζεέ ρσξέο θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα.Σελ αμέα απηψλ ν Ϋιεγρνο ηελ πξνζδηνξέδεη ζην πνζφ ησλ 

3.089,68 € αιιΪ δελ εέλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεέ ε αμέα ηεο θΪζε κέαο ζπλαιιαγάο νχηε ν 

αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ θαηΪ ηηο νπνέεο ε ειεγρφκελε δελ δάηεζε δελ Ϋιαβε θαη ελ ηΫιεη δελ 

εμΫδσζε ην Σηκνιφγην ΑγνξΪο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 παξ.5. 

 Σα εέδε απηΪ πνπ εκπεξηΫρνληαη θαη ζηνλ πην πΪλσ πέλαθα παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αγνξΪζζεθαλ, ηα απνζΫκαηα πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ απνγξαθά θαζψο 

θαη νη  επηπιΫνλ πνζφηεηεο απνζεκΪησλ ζε ζρΫζε κε  ηηο αγνξΫο .   

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΓΟΡΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

31/12/2003 ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΑΞΗΑ 

AMARETO ANTICO 700 ML   8 8 6,75 54 

AMARETO CLASSICO 700 ML   24 24 6,79 162,96 

AMARETO CLASSICO ITALIAN 700 ML   33 33 7,04 232,32 

AMARETO MONNALISA 700 ML   5 5 6,75 33,75 

ARCHER'S PEACH SCHNAPPS 700 ML 2 6 4 7,25 29 
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ASTI MARTINI SPUMANTE 0,75 L   12 12 8,1 97,2 

BACARDI RUM WHITE 1000 ML 36 48 12 11,91 142,92 

BALLANTINE'S SCOTCH WHISKY 700ML 6 9 3 9,8 29,4 

BATIDA DE COCO 700 ML 4 5 1 6,94 6,94 

BLUE KURACAO LIQUEUR 700 ML   2 2 7,11 14,22 

CAMBARI LIQUEUR 700ML   12 12 7,92 95,04 

CAPTAIN MORGAN RUM BLACK 700 ML 6 18 12 8,43 101,16 

CAPTAIN MORGAN RUM GOLD  700 ML 2 5 3 9,03 27,09 

CARDHU 12YEARS  WHISKY 700ML 14 23 9 20,04 180,36 

CURACAO ARRET 0,7 L   4 4 5,58 22,32 

DEWAR'S SPECIAL RESER SCOTCH WHISKY 700ML 2 7 5 18,65 93,25 

DRAMBOUIE LIQUER CREAM 700 ML 1 4 3 12 36 

GORDONS SPACE 275 ML ΚΗΒΧΣΗΑ   18 18 29,31 527,58 

GRAND MARNIER LIQUER Κνθθηλν 700 ML 1 3 2 13,76 27,52 

GRANT'S SCOTCH WHISKY 700ML 8 13 5 9,83 49,15 

HAVANA ANEJO RUM 5 εηψλ Μαχξν  700 ML 4 9 5 12,19 60,95 

HAVANA CLUB RUM 37o Λεπθφ  700 ML 13 17 4 4,43 17,72 

JACK DANIEL'S TENNESEE  WHISKY 700ML 15 39 24 14,16 339,84 

JASTERMEISTER LIQUEUR 0,7 L   2 2 10,2 20,4 

JIM-BEAM BLUES 275 ML   3 3 30,08 90,24 

JOHNNIE WALKER RED LABEL WHISKY 700ML 34 38 4 9,51 38,04 

KAHLUA  LIQUER 700 ML 8 12 4 9,46 37,84 

MALIBU RUM & COCONUT LIQUER 700 ML 8 15 7 8,04 56,28 

ROSSO ANTICO APERETIF  1000 ML 1 6 5 7,04 35,2 

SAMBUCA ISOLABELLA 700 ML   28 28 8,17 228,76 

SAMBUCA ΜΑΤΡΖ Π. 700 ML   3 3 8,04 24,12 

SAMBUCA ROMANA 700 ML   3 3 7,75 23,25 

SIERRA TEQUILA Λεπθά 700ml 3 11 8 10,86 86,88 

ΚΑΜΠΑ ΚΟΚΚΗΝΟ 1,5 L   9 9 2,85 25,65 

ΚΑΜΠΑ ΛΔΤΚΟ 1,5 L   6 6 3,25 19,5 

ΜΔΣΑΥΑ 5* KONIAK 700 ML 2 5 3 7,61 22,83 

          3089,68 

 

 χκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ε ειεγρφκελε θαηΪ ηελ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 17/10/2003 Ϋσο 

31/12/2003  δελ εμΫδσζε Α.Λ.Π. αμέαο 21.463,53 € θαη Σηκνιφγηα ΑγνξΪο αμέαο 3.089,68 €.Ζ 

ζπλνιηθά αμέα ησλ κε εθδνζΫλησλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνζδηνξέζζεθαλ  απφ ηελ δηελΫξγεηα ειΫγρνπ  

θιεηζηάο απνζάθεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.553,21 € .  

 Δπεηδά απφ ηνλ παξαπΪλσ Ϋιεγρν δελ πξνζδηνξέδεηαη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ  θαη ε αμέα 

ηεο κηαο Ϋθαζηεο μερσξηζηΪ, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο 24.553,21 €, ην νπνέν 

ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην δεθαπεληαπιΪζην ηεο βΪζεο ππνινγηζκνχ ην νπνέν γηα 

ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο εέλαη 880 € Υ 15 = 13.200 € . 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο από 01/01/2004  έσο 31/12/2004 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θιεηζηήο απνζήθεο ζε όια ηα εκπνξεύζηκα είδε ηα νπνία 

επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α. 18% σο εμήο:  

 ΚαηαγξΪθεθαλ θαη΄ εέδνο φια ηα απνζΫκαηα Ϋλαξμεο, ηα αγνξαζζΫληα εέδε πνπ 

επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. 18%  απφ ηα παξαζηαηηθΪ ηεο ειεγρφκελεο.Με βΪζε ηελ θαηΪζηαζε 

απνγξαθάο ηελ νπνέα ζπλΫηαμε ε ειεγρφκελε ζηηο 31/12/2004 πξνζδηνξέζζεθαλ νη πνζφηεηεο 
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πψιεζεο.Γηα ηηο θηΪιεο ησλ επγελψλ πνηψλ ν Ϋιεγρνο ζεσξεέ φηη απφ θΪζε θηΪιε ζεξβέξνληαη  8 – 

10 πνηΪ θαη δΫρεηαη ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα δειαδά φηη ζεξβέξνληαη 8 πνηΪ.Γηα ηηο θηΪιεο θξαζηνχ 

ζεσξεέ φηη ζεξβέξνληαη 5-7 κεξέδεο  θαη δΫρεηαη ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα δειαδά φηη ζεξβέξνληαη 5 

κεξέδεο.Γηα ηηο κπχξεο θαη ηα εκθηαισκΫλα πνηΪ νη πνζφηεηεο πψιεζεο εέλαη έδηεο κε ηηο πνζφηεηεο 

αγνξΪο . 

 Οη ηηκΫο πψιεζεο  εέλαη 7 € γηα ηα πνηΪ, 8 € γηα ηα Special πνηΪ , 4 € γηα ηα θξαζηΪ – 

ηζέπνπξα – νχδα, 5€  ηα Mixed Drinks, 6 € γηα ηα ιηθΫξ θαη ηα θνληΪθ, 5€ γηα ηηο κπχξεο εηζαγσγάο   

θαη 4
 
€ γηα ηηο ππφινηπεο κπχξεο .  

 ηνλ παξαθΪησ πέλαθα θαηαγξΪθνληαη φια ηα εέδε πνπ επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ 18%, νη 

πνζφηεηεο απνγξαθάο Ϋλαξμεο, νη πνζφηεηεο αγνξΪο, νη πνζφηεηεο απνγξαθάο, νη πνζφηεηεο 

πσιάζεσλ θαη ε αλαγσγά ηνπο ζε κεξέδεο θαζψο θαη ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα πνπ πξνζδηνξέδεη ν 

Ϋιεγρνο απφ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πσιάζεηο . 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ  
ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΓΟΡΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

ΛΖΞΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΧΛΖΖ 

ΜΔΡΗΓΔ ΑΝΑ 

 ΦΗΑΛΖ ΠΟΤ 

ΠΟΤΛΖΘΖΚΑΝ 

ΑΞΗΑ  

ΠΧΛΖΖ 

ABSOLUT VODKA  700 ML 16 185 28 173 1384 9.688,00 

AMARETO ANTICO 700 ML 8   27 -19   0,00 

AMARETO CLASSICO 700 

ML 24   42 -18   0,00 

AMARETO CLASSICO 

ITALIAN 700 ML 33   66 -33   0,00 

AMARETO AQUILA 700 

ML   42   42 336 2.352,00 

AMARETO DISARONNO 

LIQUER 700 ML 4 41 19 26 208 1.456,00 

AMARETO MONNALISA 

700 ML 5   14 -9   0,00 

AMSTEL BIG ΜΠΤΡΑ 

330ML   24   24 24 96,00 

AMSTEL ΜΠΤΡΑ 330ML 42 1824 212 1654 1654 6.616,00 

AMSTEL ΜΠΤΡΑ ΚΟΤΣΗ 

330ML   120   120 120 480,00 

ARCHER'S PEACH 

SCHNAPPS 700 ML 6 0 14 -8   0,00 

BACARDI BREEZER  275 

ML 117 144 172 89 89 445,00 

BACARDI RIGO 350 ML 26 96 100 22 22 110,00 

BACARDI RUM PREMIUM 

BLACK  700 ML   1   1 8 56,00 

BACARDI RUM WHITE 

1000 ML 48 96 58 86 688 4.816,00 

BAILEYS IRISH CREAM 

700 ML 21 78 42 57 456 3.192,00 

BALLANTINE'S SCOTCH 

WHISKY 700ML 9 11 22 -2   0,00 

BATIDA DE COCO 700 ML 5 0 14 -9   0,00 

BEEFEATER DRY GIN  700 

ML   9   9 72 504,00 

BELL'S SCOTCH WHISKY 

700ML 6 0 13 -7   0,00 

BENEDICTIVE LIQUER 700 

ML 5 0 13 -8   0,00 
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BLUE KURACAO LIQUEUR 

700 ML 2   14 -12   0,00 

BOMBAY SAPPHIRE GIN 

700 ML 4 32 21 15 120 840,00 

BUD BEER 330 ML 62 576 132 506 506 2.530,00 

CAMPARI BITTER  700 ML 6 30 12 24 192 1.344,00 

CAMPARI LIQUEEUR  700 

ML 12   21 -9   0,00 

CANADIAN CLUB 

WHISKY 700ML 11 26 15 22 176 1.232,00 

CAPTAIN MORGAN RUM 

BLACK 1000ML   30   30 240 1.680,00 

CAPTAIN MORGAN RUM 

BLACK 700 ML 18 0 32 -14   0,00 

CAPTAIN MORGAN RUM 

GOLD  700 ML 5 0 18 -13   0,00 

CAPTAIN MORGAN RUM 

WHITE  1000 ML   7   7 56 392,00 

CARDHU  WHISKY 700ML     11 -11   0,00 

CARDHU 12YEARS  

WHISKY 700ML 23 42 26 39 312 2.496,00 

CARIB BEER 330 ML 86 624 206 504 504 2.520,00 

CHAM MOET & CHANDON 

CHMPAGNE 700 ML   9   9 9 720,00 

CHIVAS REGAL SCOTCH 

WHISKY 700ML 8 55 14 49 392 3.136,00 

COINTREAU LIQUER 700 

ML 7 29 14 22 176 1.056,00 

CUERVO JOSE CLSICO 

TEQUILA Λεπθά 700 ML   44   44 352 2.464,00 

CUERVO JOSE TEQUILA 

Κέηξηλε 700 ML 23 383 29 377 3016 21.112,00 

CUTTY SARK 12YEARS 

SCOTCH WHISKY 700ML   1   1 8 64,00 

CUTTY SARK NO 275 ML   24   24 24 120,00 

CUTTY SARK SCOTCH 

WHISKY 700ML 22 95 30 87 696 4.872,00 

CUTTY SARK YES 275 ML   48   48 48 240,00 

CURACAO ARRET 700 ML 4   15 -11   0,00 

DEWAR'S SCOTCH 

WHISKY 700ML 18 139 24 133 1064 7.448,00 

DEWAR'S SPECIAL RESER 

SCOTCH WHISKY 700ML 7 5 29 -17   0,00 

DIMPLE DE LUXE WHISKY 

700ML 14 74 25 63 504 3.528,00 

DRAMBOUIE LIQUER 700 

ML 8 83 17 74 592 3.552,00 

DRAMBOUIE LIQUER 

CREAM 700 ML 4 2 12 -6   0,00 

EL JIMADOR  TEQUILA 

Λεπθά 750 ML   1   1 8 56,00 

EL JIMADOR REPOSADO 

TEQUILA ΚΗΣΡΗΝΖ 750 ML   2   2 16 112,00 

EOLIKI  LIQUER BLUE 

CURACAO 700 ML   2   2 16 96,00 

FAMOUS GROUSE 

12YEARS  WHISKY 700ML   2   2 16 128,00 

FAMOUS GROUSE 

SCOTCH WHISKY 700ML 28 167 37 158 1264 8.848,00 

FINLANDIA VODKA  700 

ML   53 22 31 248 1.736,00 
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FOUR ROSE'S BOURBON  

WHISKY 700ML 3 6 14 -5   0,00 

GLENFIDDICH SCOTCH 

WHISKY 700ML 5 9 14 0 0 0,00 

GORDON'S DRY GIN  700 

ML 32 631 48 615 4920 34.440,00 

GORDONS SPACE 275 ML 

ΚΗΒΧΣΗΑ 18         0,00 

GORDONS SPACE 275 ML 56 1416 338 1134 1134 5.670,00 

GORDONS SPACE DARK 

STAR 275 ML   24   24 24 120,00 

GORDONS SPACE RED 

STAR 275 ML   24   24 24 120,00 

GRAND MARNIER LIQUER 

Κέηξηλν 700 ML 3 3 16 -10   0,00 

GRAND MARNIER LIQUER 

Κνθθηλν 700 ML 3 0 17 -14   0,00 

GRANT'S SCOTCH 

WHISKY 700ML 13 14 21 6 48 336,00 

HAIG GOLD LABEL 

SCOTCH WHISKY 700 ML 27 129 37 119 952 6.664,00 

HAVANA ANEJO RUM 5 

εηψλ Μαχξν  700 ML 9 23 25 7 56 392,00 

HAVANA CLUB RUM 37o 

Λεπθφ  700 ML 17 45 29 33 264 1.848,00 

HAVANA CLUB RUM 7 

εηψλ   700 ML   3   3 24 168,00 

HEERING CHERRY 

LIQUER 700 ML 1 4 10 -5   0,00 

HEINEKEN ΜΠΤΡΑ 330ML 61 2856 90 2827 2827 11.308,00 

HENNESSY FINE VSOP 

ΚΟΝΗΑΚ  700 ML   2   2 16 96,00 

J&B SCOTCH WHISKY 

700ML 9 5 22 -8   0,00 

JACK DANIEL'S 

TENNESEE  WHISKY 

700ML 39 48 46 41 328 2.624,00 

JAGERMEISTER LIQUER 

700 ML 2 7 13 -4   0,00 

JAMESON IRISH WHISKY 

700ML 9 62 16 55 440 3.080,00 

JIM BEAM BLUES 275 ML 3   18 -15   0,00 

JIM BEAM BOURBON  

WHISKY 700ML 8 3 16 -5   0,00 

JOHNNIE WALKER BLACK 

LABEL WHISKY 700ML 12 15 17 10 80 640,00 

JOHNNIE WALKER RED 

LABEL WHISKY 700ML 38 211 46 203 1624 11.368,00 

KAHLUA  LIQUER 700 ML 12 22 20 14 112 672,00 

KAISER ΜΠΤΡΑ 330ML 42 360 182 220 220 1.100,00 

MAC FARLAND BEER 330 

ML 26 696 36 686 686 3.430,00 

MALIBU RUM & 

COCONUT LIQUER 700 ML 15 18 18 15 120 720,00 

MARTINI BIANCO 1000 ML 8 101 12 97 776 5.432,00 

MARTINI DRY 1000 ML   2   2 16 112,00 

MARTINI SPUMANTE 750 

ML 12 8 25 -5   0,00 

MILLER 0.33   144   144 144 720,00 

OLMECA TEQUILA Κέηξηλε 

700 ML   8   8 64 448,00 
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PORTO PERREIRA  RUBY 

700 ML   12   12 96 672,00 

PORTO SANDEMAN FINE 

RUBY 700 ML 3 72 27 48 384 2.688,00 

ROSSO ANTICO APERETIF  

1000 ML 6 1 17 -10   0,00 

SAMBUCA LUXARDO 

ΛΔΤΚΖ 700 ML   23   23 184 1.288,00 

SAMBUCA NERA 700 ML   5   5 40 280,00 

SAMBUCA RAMAZZOTI 

Λεπθά 700 ML   2   2 16 112,00 

SAMBUCA ROMANA 700 

ML 3 1 18 -14   0,00 

SAMBUCA ISOLABELLA 

700 ML 28   42 -14   0,00 

SAMBUCA ΜΑΤΡΖ Π. 700 

ML 3   20 -17   0,00 

SIERRA TEQUILA Λεπθά 

700ml 11 0 19 -8   0,00 

SMIRNOFF ICE 275 ML 18 0 55 -37   0,00 

SMIRNOFF NORTH 700 ML   3   3 24 168,00 

SMIRNOFF VODKA BLUE 

700 ML   2   2 16 112,00 

SMIRNOFF VODKA RED 

700 ML 22 202 30 194 1552 10.864,00 

SOUTHERN COMFORT 

LIQUER 700 ML 16 54 21 49 392 2.352,00 

STOLICHNAYA VODKA 

700 ML   7 16 -9   0,00 

TANQUERAY DRY GIN  

700 ML 21 118 31 108 864 6.048,00 

TEACHER'S SCOTCH 

WHISKY 700ML 5 -3 11 -9   0,00 

TIA MARIA LIQUER 700 

ML 4 2 16 -10   0,00 

TULLAMORE DEW  

WHISKY 700ML   3   3 24 168,00 

URSUS ROTER VODKA 

ΚΟΚΚΗΝΖ 700 ML 30 238 61 207 1656 11.592,00 

ΑΓΔΟΡΔΗΣΗΚΟ ΣΗΠΟΤΡΟ 

38ν ΦΗΑΛΗ 500ML   2   2 10 40,00 

ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ 

ΔΡΤΘΡΟ 750 ML   504 45 459 2295 9.180,00 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΣΖΜΑ 

ΔΡΤΘΡΟ 750 ML   55   55 275 1.100,00 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΣΖΜΑ 

ΛΔΤΚΟ 750 ML   65   65 325 1.300,00 

ΚΑΜΠΑ ΛΔΤΚΟ 1,5 L 6   18 -12   0,00 

ΚΑΜΠΑ ΚΟΚΚΗΝΟ 1,5 L 9   22 -13   0,00 

ΚΑΜΠΑ ΜΔΛΗΡΤΣΟ 

ΖΜΗΓΛΤΚΟ Έξπζξφο 750 

ml 9 0 16 -7   0,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ CHATEAU 

ΔΡΤΘΡΟ 750 ML 5 96 31 70 350 1.400,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ CHATEAU 

ΛΔΤΚΟ 750 ML 8 102 14 96 480 1.920,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ MERLOT 

ΔΡΤΘΡΟ 750 ML   6   6 30 120,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΑΜΔΘΤΣΟ 

Λεπθφο 750 ML   6   6 30 120,00 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΥΡΤΟ ΛΔΧΝ   12   12 60 240,00 
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CABERNET 750 ML 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΥΡΤΟ ΛΔΧΝ 

SAUVIGNON 750 ML   6   6 30 120,00 

ΜΔΣΑΥΑ 12* KONIAK 700 

ML   3   3 24 144,00 

ΜΔΣΑΥΑ 3* KONIAK 700 

ML   5   5 40 240,00 

ΜΔΣΑΥΑ 5* KONIAK 700 

ML 5 16 15 6 48 288,00 

ΜΔΣΑΥΑ 7* KONIAK 700 

ML   7   7 56 336,00 

ΜΟΥΟΦΗΛΔΡΟ 

ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΛΔΤΚΟ 750 

ML   570 42 528 2640 10.560,00 

ΟΡΦΔΑ ΣΗΠΟΤΡΟ 

ΦΗΑΛΖ 2 ΛΗΣΡΑ   2   2 10 40,00 

ΟΡΦΔΑ ΣΗΠΟΤΡΟ 

ΦΗΑΛΖ 500 ML   3   3 15 60,00 

ΟΤΕΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΦΗΑΛΖ 

2 ΛΗΣΡΑ   2   2 20 80,00 

ΠΛΧΜΑΡΗ ΟΤΕΟ ΦΗΑΛΗ 

700 ML   6   6 30 120,00 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ ΔΡΤΘΡΟ 

750 ML 6 84 22 68 340 1.360,00 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ ΛΔΤΚΟ 

750 ML 4 92 18 78 390 1.560,00 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ ΚΣΖΜΑ 

CABERNET 750 ML 6   18 -12   0,00 

 Τ Ν Ο Λ Ο           260.313,00 

 

 Σα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κε ζπληειεζηά Φ.Π.Α. 18% ηεο ειεγρφκελεο πξνζδηνξέδνληαη ζην 

πνζφ ησλ 260.313,00 € Ϋλαληη ησλ 89.645,14 € πνπ δειψζεθαλ απφ ηελ ειεγρφκελε .  

 Απφ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψλεηαη ε απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο χςνπο 170.667,86 € απφ ηελ  

κε Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πψιεζεο, δελ κπνξεέ φκσο λα πξνζδηνξηζζεέ ε αμέα ηεο θΪζε 

κηαο ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ . 

 Ο Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξέζεη ηηο πσιάζεηο ζε θΪπνηα εέδε δηφηη 

εκθαλέδνληαη κεγαιχηεξα απνζΫκαηα ιάμεσο απφ ηηο αγνξΫο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ 

πξνζηεζεκΫλσλ θαη ησλ απνζεκΪησλ Ϋλαξμεο.Σα εέδε απηΪ πνπ εκπεξηΫρνληαη θαη ζηνλ πην πΪλσ 

πέλαθα παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα κε ηα απνζΫκαηα Ϋλαξμεο, ηηο πνζφηεηεο πνπ 

αγνξΪζζεθαλ, ηα απνζΫκαηα πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ απνγξαθά θαζψο θαη νη  επηπιΫνλ πνζφηεηεο 

απνζεκΪησλ ζε ζρΫζε κε  ηηο αγνξΫο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ  
ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΓΟΡΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 

ΛΖΞΖ ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΑΞΗΑ 

AMARETO ANTICO 700 ML 8   27 19 6,75 128,25 

AMARETO CLASSICO 700 ML 24   42 18 6,79 122,22 

AMARETO CLASSICO ITALIAN 700 

ML 33   66 33 7,04 232,32 

AMARETO MONNALISA 700 ML 5   14 9 6,75 60,75 

ARCHER'S PEACH SCHNAPPS 700 

ML 6 0 14 8 7,25 58,00 

BALLANTINE'S SCOTCH WHISKY 9 11 22 2 9,8 19,60 
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700ML 

BATIDA DE COCO 700 ML 5 0 14 9 6,94 62,46 

BELL'S SCOTCH WHISKY 700ML 6 0 13 7 9,4 65,80 

BENEDICTIVE LIQUER 700 ML 5 0 13 8 14,36 114,88 

BLUE KURACAO LIQUEUR 700 ML 2   14 12 7,11 85,32 

CAMPARI LIQUEEUR  700 ML 12   21 9 7,92 71,28 

CAPTAIN MORGAN RUM BLACK 

700 ML 18 0 32 14 8,42 117,88 

CAPTAIN MORGAN RUM GOLD  700 

ML 5 0 18 13 9,03 117,39 

CARDHU  WHISKY 700ML     11 11 20,07 220,77 

CURACAO ARRET 700 ML 4   15 11 5,58 61,38 

DEWAR'S SPECIAL RESER SCOTCH 

WHISKY 700ML 7 5 29 17 16,6 282,20 

DRAMBOUIE LIQUER CREAM 700 

ML 4 2 12 6 12 72,00 

FOUR ROSE'S BOURBON  WHISKY 

700ML 3 6 14 5 12,71 63,55 

GRAND MARNIER LIQUER Κέηξηλν 

700 ML 3 3 16 10 12,65 126,50 

GRAND MARNIER LIQUER Κνθθηλν 

700 ML 3 0 17 14 13,76 192,64 

HEERING CHERRY LIQUER 700 ML 1 4 10 5 8,66 43,30 

JAGERMEISTER LIQUER 700 ML 2 7 13 4 10,2 40,80 

JIM BEAM BLUES 275 ML 3   18 15 30,08 451,20 

JIM BEAM BOURBON  WHISKY 

700ML 8 3 16 5 13,03 65,15 

MARTINI SPUMANTE 750 ML 12 8 25 5 6,2 31,00 

ROSSO ANTICO APERETIF  1000 ML 6 1 17 10 7,04 70,40 

SAMBUCA ROMANA 700 ML 3 1 18 14 7,76 108,64 

SAMBUCA ISOLABELLA 700 ML 28   42 14 8,17 114,38 

SAMBUCA ΜΑΤΡΖ Π. 700 ML 3   20 17 8,06 137,02 

SIERRA TEQUILA Λεπθά 700ml 11 0 19 8 10,86 86,88 

SMIRNOFF ICE 275 ML 18 0 55 37 1,35 49,95 

STOLICHNAYA VODKA 700 ML   7 16 9 8,98 80,82 

TEACHER'S SCOTCH WHISKY 

700ML 5 -3 11 9 7,55 67,95 

TIA MARIA LIQUER 700 ML 4 2 16 10 10,33 103,30 

ΚΑΜΠΑ ΛΔΤΚΟ 1,5 L 6   18 12 3,25 39,00 

ΚΑΜΠΑ ΚΟΚΚΗΝΟ 1,5 L 9   22 13 2,85 37,05 

ΚΑΜΠΑ ΜΔΛΗΡΤΣΟ ΖΜΗΓΛΤΚΟ 

Έξπζξφο 750 ml 9 0 16 7 3,26 22,82 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ ΚΣΖΜΑ 

CABERNET 750 ML 6   18 12 7,56 90,72 

      3.915,57 

 

 Γηα ηα εέδε πνπ εκθαλέδνληαη κε κεγαιχηεξα απνζΫκαηα ιάμεσο  απφ φηη νη αγνξΫο ρξάζεσο 

πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε ειεγρφκελε πξνζηεζεκΫλσλ  θαη ησλ απνζεκΪησλ ελΪξμεσο  ν Ϋιεγρνο 

θξνλεέ φηη Ϋρνπλ αγνξαζζεέ ρσξέο θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα .Σελ αμέα απηψλ ν Ϋιεγρνο ηελ πξνζδηνξέδεη 

ζην πνζφ ησλ 3.915,57 € αιιΪ δελ εέλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεέ ε αμέα ηεο θΪζε κέα ζπλαιιαγάο 

νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνέεο ε ειεγρφκελε δελ δάηεζε δελ Ϋιαβε θαη ελ ηΫιεη δελ 

εμΫδσζε ην πξνβιεπφκελν ζε ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο απφ  ην Ϊξζξν 12 παξ.5 ηνπ Π.Γ.186/92 Σηκνιφγην 

ΑγνξΪο.  
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 χκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ε ειεγρφκελε θαηΪ ηελ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν 01/01/2004 Ϋσο 

31/12/2004, δελ εμΫδσζε Α.Λ.Π. αμέαο 170.667,86 € θαη Σηκνιφγηα ΑγνξΪο αμέαο 3.915,57 €.Ζ 

ζπλνιηθά αμέα ησλ κε εθδνζΫλησλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνζδηνξέζζεθαλ  απφ ηελ δηελΫξγεηα ειΫγρνπ  

θιεηζηάο απνζάθεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 174.583,43 € .  

 Δπεηδά απφ ηνλ παξαπΪλσ Ϋιεγρν δελ πξνζδηνξέδεηαη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε αμέα 

ηεο κηαο Ϋθαζηεο μερσξηζηΪ, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο 174.583,43 €, ην νπνέν 

ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην δεθαπεληαπιΪζην ηεο βΪζεο ππνινγηζκνχ ην νπνέν γηα 

ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο εέλαη 880 € Υ 15 = 13.200 € . 

 

Πόξηζκα Διέγρνπ-Παξαβάζεηο ΚΒ 

Υξήζε 2003 

Με Ϋθδνζε, Α.Λ.Π αμέαο 21.463,53 € θαζψο θαη κε δάηεζε κε ιάςε θαη ελ ηΫιεη κε Ϋθδνζε 

Σηκνινγέσλ ΑγνξΪο αμέαο 3.089,68 €, ζπλνιηθάο αμέαο κε εθδνζΫλησλ παξαζηαηηθψλ 24.553,21 € ,  

ε νπνέα πξνΫθπςε απφ ηνλ Ϋιεγρν θιεηζηάο απνζάθεο θαηΪ παξΪβαζε ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 

παξ. 1, 12 παξ.5 θαη 13 παξ.1 ηνπ Π.Γ.186/92 φπσο ηζρχεη γεγνλφο πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 5 παξ. 10 πεξ. α΄ ηνπ  Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 5 παξ.2 πεξ. 

αγ΄ ηνπ έδηνπ λφκνπ . 

Δπεηδά απφ ηνλ παξαπΪλσ Ϋιεγρν δελ πξνζδηνξέδεηαη ην πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ  θαη ε αμέα 

ηεο κηαο Ϋθαζηεο μερσξηζηΪ , επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο 24.553,21 €, ην νπνέν 

ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην δεθαπεληαπιΪζην ηεο βΪζεο ππνινγηζκνχ 1  ην νπνέν 

γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο εέλαη 880 € Υ 15 = 13.200 € . 

 

 

 

Υξήζε 2004 

Με Ϋθδνζε, Α.Λ.Π αμέαο 170.667,86 € θαζψο θαη κε δάηεζε κε ιάςε θαη ελ ηΫιεη κε Ϋθδνζε 

Σηκνινγέσλ ΑγνξΪο αμέαο 3.915,57 €, ζπλνιηθάο αμέαο κε εθδνζΫλησλ παξαζηαηηθψλ 174.583,43 € ,  

ε νπνέα πξνΫθπςε απφ ηνλ Ϋιεγρν θιεηζηάο απνζάθεο, θαηΪ παξΪβαζε ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 

παξ. 1, 12 παξ.5 θαη 13 παξ.1 ηνπ Π.Γ.186/92 φπσο ηζρχεη γεγνλφο πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 5 παξ. 10 πεξ. α΄ ηνπ  Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 5 παξ.2 πεξ. 

αγ΄ ηνπ έδηνπ λφκνπ . 

Δπεηδά απφ ηνλ παξαπΪλσ Ϋιεγρν δελ πξνζδηνξέδεηαη ησλ πιάζνο ησλ ζπλαιιαγψλ  θαη ηελ 

αμέα ηεο κηαο Ϋθαζηεο μερσξηζηΪ , επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηεο ζπλαιιαγάο 174.583,43 €, ην 

νπνέν ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην δεθαπεληαπιΪζην ηεο βΪζεο ππνινγηζκνχ 1  ην 

νπνέν γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο εέλαη 880 € Υ 15 = 13.200 €  
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Υξήζε  2005 

Γύν παξαβάζεηο  γηα :i) κε εκπξφζεζκε εθηχπσζε ηνπ Ηζνδπγένπ Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – 

Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ γηα ην δηαρεηξηζηηθφ Ϋηνο 2005 , ii) κε εκπξφζεζκε εθηχπσζε ηνπ Βηβιένπ 

Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ  γηα ην δηαρεηξηζηηθφ Ϋηνο 2005, θαηΪ παξΪβαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

Ϊξζξνπ 24 παξ.1 θαη 6 ηνπ Π.Γ 186/92 φπσο ηζρχεη γεγνλφο πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 5 παξ. 8 πεξ. η’ ηνπ Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 5 παξ.2 πεξ. αγ΄ 

ηνπ Ν.2523 / 97 . 

 

Υξήζε 2006 

 Μέα παξΪβαζε γηα κε εκπξφζεζκε εθηχπσζε ηνπ Ηζνδπγένπ Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – 

Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ γηα ην δηαρεηξηζηηθφ Ϋηνο 2006 θαηΪ παξΪβαζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 

24 παξ.1 ηνπ ΠΓ 186/92 φπσο ηζρχεη γεγνλφο πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην 

Ϊξζξν 5 παξ. 8 πεξ. η’ ηνπ Ν.2523/97 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 5 παξ.2 πεξ. αγ΄ ηνπ Ν.2523 / 97. 

 Ύζηεξα  απφ ηηο παξαπΪλσ δηαπηζηψζεηο  θαη παξαβΪζεηο πνπ επηζχξνπλ ηηο παξαπΪλσ 

θπξψζεηο ηνπ λ 2523/97, ν Ϋιεγρνο πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε Ϋθζεζεο ζηε Φνξνινγέα Δηζνδάκαηνο 

θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ειεγρφκελεο . 

 

πγθεθξηκΫλα  

 

 

 

 

 

ΚαηΪζηξσζε απνηειεζκΪησλ ηεο ειεγρφκελεο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2004 2005 

  Εμπορικός Κλάδος     

  ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΔΝΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ     

 Λ. 20 Απνζέκαηα έλαξμεο   13.678,70 

“  Αγνξέο ρξήζεο  23.148,08 108.815,51 

  Σύνολο 23.148,08 122.494,21 

“  Απνζέκαηα ιήμεο 13.678,70 24.045,54 

  Κόζηνο Πωιήζεωο Δκπνξεπκάηωλ  9.469,38 98.448,67 

  ΠΩΛΗΔΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ     

 Λ. 70 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ρνλδξηθά   1.786,82 

“  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ιηαληθά 27.148,19 227.379,23 

  ύλνιν Πωιήζεωλ  Δκπνξεπκάηωλ 27.148,19 229.166,05 

  ΜΙΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ     

  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (σο άλσ) 27.148,19 229.166,05 

  Κόζηνο πσιήζεσο εκπνξεπκάησλ (σο άλσ) 9.469,38 98.448,67 
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  Μικτό Αποτέλεσμα Εμπορεσμάτων 17.678,81 130.717,38 

  πληειεζηήο (%) Μηθηνύ Απνηειέζκαηνο Δκπνξεπκάηωλ 65,00% 57,00% 

  Αποηελέζμαηα Χρήζης     

  ύλνιν Μηθηώλ Απνηειεζκάησλ (σο άλσ) 17.678,81 130.717,38 

  ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ     

  Σύνολο 17.678,81 130.717,38 

  EΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΘΔΗ, ΔΡΔΤΝΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ     

 Λ. 60 Ακνηβέο & έμνδα Πξνζσπηθνύ 1.360,65 69.068,83 

 Λ. 61 Ακνηβέο & Έμνδα Σξίησλ 489,67 800,00 

 Λ. 62 Παξνρέο Σξίησλ  3.869,80 45.052,31 

 Λ. 63 Φόξνη - Σέιε   216,52 

 Λ. 64 Δηάθνξα Έμνδα 9.616,22 28.361,90 

 Λ. 66 Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 17.099,91   

  ύλνιν εμόδωλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο , δηάζεζεο, εξεπλώλ & αλάπηπμεο 32.436,25 143.499,56 

  Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλεσσης -14.757,44 -12.782,18 

  ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ     

  ΔΞΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ     

 Λ. 65 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 45,00 2.740,43 

  ύλνιν εμόδωλ θεθαιαίωλ 45,00 2.740,43 

  Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλεσσης -14.802,44 -15.522,61 

  ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

  ΔΟΓΑ     

  ΔΞΟΓΑ     

 Λ. 
81.00 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα   6.369,90 

  ύλνιν εθηάθηωλ απνηειεζκάηωλ   -6.369,90 

  Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα -14.802,44 -21.892,51 

  Καζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεο -14.802,44 -21.892,51 

  Σσνηελεζηής Καθαρού Κέρδοσς ΖΗΜΘΑ ΖΗΜΘΑ 

 

Γειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ  

Γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2004, ππνβιάζεθε εκπξφζεζκα ε κε αξηζκφ 44/10-05-04 δάισζε 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, κε ηελ νπνέα δειψζεθαλ δεκηΫο πνζφ -14.802,44 επξσ, ελψ γηα ην 

νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2005, ππνβιάζεθε εκπξφζεζκα ε κε αξηζκφ 40/10-05-05 δάισζε θνξνινγέαο 

εηζνδάκαηνο, κε ηελ νπνέα δειψζεθαλ δεκηΫο πνζφ -21.892,51 επξσ. 

Διεγθηηθέο επαιεζεπζεηο –Γηαπηζηώζεηο ειέγρνπ 

 Απφ ηηο ππνρξεσηηθΫο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο πνπ Ϋγηλαλ κε βΪζε ην Ϊξζξν 28 §2 ηνπ Ν. 

3296/04(ΦΔΚ Α΄ 253/14-12-2004) θαη ηα Ϊξζξα 2 θαη 3 ηεο Α.Τ.Ο.1021681/1120/ΓΔ-

Α/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΔΚ Β΄ 302/8.3.2005) θαζψο θαη ηηο § 1 θαη 2 ηεο Α.Τ.Ο. 

1051402/1782/ΓΔ-Α΄/ΠΟΛ.1081/23.5.2005 (ΦΔΚ Β΄706/25.5.2005), δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: 

Διεγρνο πξώηεο εκέξαο 

Θεώξεζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

Ζ ειεγρφκελε ζεψξεζε γηα ηηο αλΪγθεο ηεο ηα παξαθΪησ : 

1. Βηβιία  
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  ηηο 10/11/2003 ζεψξεζε Δληαέν Μεραλνγξαθηθφ Υαξηέ Πνιιαπιάο Υξάζεηο απφ ζειέδα 1-

200, ΠξΪμε ζεψξεζεο 9340/2003, ην νπνέν δάισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεέ σο 1.Βηβιέν Απνγξαθάο θαη 

Ηζνινγηζκψλ 2. Ηζνδχγην Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ . 

 Δθηχπσζε ζε απηφ ηα Ηζνδχγηα Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ γηα ηνπο 

κάλεο απφ Οθηψβξην ηνπ 2003 Ϋσο ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2004, ηα ηζνδχγηα εγγξαθψλ Ηζνινγηζκνχ γηα 

ηηο ρξάζεηο 2003 θαη 2004, ην Βηβιέν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ γηα ηηο ρξάζεηο 2003 θαη 2004. 

Υξεζηκνπνέεζε γηα ηηο παξαπΪλσ εθηππψζεηο απφ ηελ ζειέδα 1 – 160 . 

 ηηο 19/02/2003 ζεψξεζε ΚαηΪζηαζε Απνγξαθάο  απφ ζειέδα 1-100, ΠξΪμε ζεψξεζεο 

1318/2004 , ζην νπνέν εθηχπσζε απφ ηελ ζειέδα 1 – 3 ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο ζηηο 31/12/2003 

θαη απφ ζειέδα 4 – 6 ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο  ζηηο 31/12/2004 

 ηηο  20/05/2005 ζεψξεζε Δληαέν Μεραλνγξαθηθφ Υαξηέ Πνιιαπιάο Υξάζεηο απφ ζειέδα 1-

600, ΠξΪμε ζεψξεζεο 3542/2005, ην νπνέν δάισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεέ σο 1.Βηβιέν Απνγξαθάο θαη 

Ηζνινγηζκψλ 2. Ηζνδχγην Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ . 

2. ηνηρεία  

ηηο 10/11/2003 ζεψξεζε Ϋλα κπινθ Γειηέν Απνζηνιάο κε αξέζκεζε απφ 1 -50 ΠξΪμε ζεψξεζεο 

9341/2003.ηηο 11/12/2003 ζεψξεζε Ϋλα κπινθ Απφδεημε Ληαληθάο Πψιεζεο  κε αξέζκεζε απφ 1 -

196 ΠξΪμε ζεψξεζεο 10243/2003 θαη Ϋλα κπινθ Σηκνιφγην Πψιεζεο - Γειηέν Απνζηνιάο  κε 

αξέζκεζε απφ 1 -50 ΠξΪμε ζεψξεζεο 10244/2003 . 

Έγηλε ζεώξεζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη παξαθΪησ : 

1 . ην  Δληαέν Μεραλνγξαθηθφ Υαξηέ Πνιιαπιάο Υξάζεηο ην νπνέν ζεσξάζεθε ζηηο 10/11/2003 

απφ ζειέδα 1-200, ΠξΪμε ζεψξεζεο 9340/2003 ζεσξάζεθε ε ζειέδα 161.Γηαπηζηψζεθε φηη ε 

ειεγρφκελε δελ εθηχπσζε Ϋσο ηηο 01/02/2007 ηα Ηζνδχγηα ησλ  Λνγαξηαζκψλ Γεληθνχ – Αλαιπηηθψλ 

Καζνιηθψλ γηα φινπο ηνπο κάλεο ηνπ 2005 θαη 2006 . Δπέζεο δελ εθηχπσζε ην Βηβιέν Απνγξαθψλ 

θαη Ηζνινγηζκνχ γηα ηελ ρξάζε 2005 . 

2. ηελ θαηΪζηαζε απνγξαθάο ε νπνέα ζεσξάζεθε ζηηο 19/02/2003  απφ ζειέδα 1-100, ΠξΪμε 

ζεψξεζεο 1318/2004 ζεσξάζεθε ε ζειέδα 7 .  

Γηα ηηο παξαπΪλσ παξαβΪζεηο ζπληΪρζεθε ηδηαέηεξε Ϋθζεζε ειΫγρνπ Κ.Β.. . 

Έιεγρνο Σακείνπ θαη Έιεγρνο Αμηνγξάθσλ 

Γελ Ϋγηλε Ϋιεγρνο Σακεένπ θαη ΑμηνγξΪθσλ ηεο ηξΫρνπζαο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, θαζψο ζην ρψξν 

πνπ ιεηηνπξγνχζε ε ειεγρφκελε ζάκεξα ιεηηνπξγεέ Ϊιιε επηρεέξεζε θαη σο εθ ηνχην δελ ππάξρε ε 

δπλαηφηεηα απηάο ηεο επαιάζεπζεο . 

Δπαιεζεύζεηο βάζεη ηνηρείσλ Δπηηεδεπκαηία 

Έιεγρνο ηάξεζεο ησλ βηβιέσλ θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ΚΒ 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε, γηα ηελ εμαθξέβσζε εθαξκνγάο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 1,2,3,4,7 Ϋσο θαη 16 ηνπ ΠΓ 186/92 (ΚΒ), θαζψο θαη απφ 
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νηθεέεο ΤπνπξγηθΫο ΑπνθΪζεηο, δηαπηζηψζεθε φηη ηεξάζεθαλ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ΚΒ. 

Έιεγρνο λνκέκνπ ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ  ηεο επηρεέξεζεο 

Ζ ειεγρφκελε επηρεέξεζε ζπζηΪζεθε λφκηκα  κε ην αξηζκφ 16.837 ζπκβφιαην ηνπ 

πκβνιαηνγξΪθνπ,  ην νπνέν θαηαρσξάζεθε ζην βηβιέν θαηαρσξεκΫλσλ Δηαηξηψλ ΠεξηνξηζκΫλεο 

Δπζχλεο κε αχμνληα αξηζκφ 18/2003 θαη ηνηρνθνιιάζεθε ζην αθξναηάξην ηνπ Πξσηνδηθεένπ, 

δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 2341 / 20-11-2003 (ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ). 

Δπαιάζεπζε χςνπο Αθαζαξέζησλ Δζφδσλ 

Έγηλε επαιάζεπζε ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα, ησλ ιηαληθψλ πσιάζεσλ απφ ηα αζξνέζκαηα 

«Ε» ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ησλ απνδεέμεσλ παξνράο ππεξεζηψλ, ησλ ρνλδξηθψλ 

πσιάζεσλ απφ ηα νηθεέα ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη γεληθΪ ησλ πΪζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ 

εζφδσλ, αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, σο εμάο: 

α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003, ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 

Ϋσο  31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε  θαη δελ δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

β) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  01/01/2004  Ϋσο 31/12/2004 ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 

Ϋσο  31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε θαη δελ δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

Δπαιάζεπζε Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ εζφδσλ κε βΪζε ηα δειηέα απνζηνιάο 

Γελ Ϋγηλε Ϋιεγρνο ηεο Ϋθδνζεο αληέζηνηρσλ ηηκνινγέσλ πψιεζεο ά απνδεέμεσλ ιηαληθάο πψιεζεο 

θαη γεληθψο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αμέαο γηα ηα εθδνζΫληα δειηέα απνζηνιάο ιφγσ ηνπ εέδνπο 

εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο . 

Δπαιάζεπζε επηζηξνθψλ - εθπηψζεσλ 

Έγηλε Ϋιεγρνο χπαξμεο λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ, σο εμάο: 

Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  

01/01/2004  Ϋσο 31/12/2004, ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 Ϋσο 31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε  θαη  δελ 

δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

Δπαιάζεπζε Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ εζφδσλ απφ πξφζζεηα βηβιέα Γελ ππάξρε ηΫηνηα ππνρξΫσζε  

Δπαιάζεπζε αζξνέζεσλ εζφδσλ. Σα βηβιέα ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθΪ .  

Δπαιάζεπζε χςνπο Αγνξψλ 

Δπαιάζεπζε ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο αγνξψλ ζηα βηβιέα 

Έγηλε Ϋιεγρνο ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιέα, κε βΪζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο δηαζαθάζεηο 

εηζαγσγάο, σο εμάο: 

Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  

01/01/2004  Ϋσο 31/12/2004, ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 Ϋσο 31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε θαη δελ 

δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θιπ αγνξψλ 

Έγηλε Ϋιεγρνο ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ εμφδσλ αγνξψλ, 

σο εμάο: 
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 Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  

απφ  01/01/2004  Ϋσο 31/12/2004, ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 Ϋσο 31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε θαη δελ 

δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

Δπαιάζεπζε ησλ αγνξψλ κε βΪζε ηηο πνζφηεηεο 

Έγηλε Ϋιεγρνο ησλ αγνξψλ κε βΪζε ηηο πνζφηεηεο  πνπ αλαγξΪθνληαη ζηα νηθεέα δειηέα απνζηνιάο ά 

θαη ηπρφλ θνξησηηθΫο, σο εμάο:  

 Γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  απφ  17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη γηα ηε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν  

απφ  01/01/2004  Ϋσο 31/12/2004, ειΫγρζεθε ην δηΪζηεκα απφ 15 Ϋσο 31 ηνπ κάλα ΓεθΫκβξε θαη δελ 

δηαπηζηψζεθαλ παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο. 

Δπαιάζεπζε ησλ αζξνέζεσλ αγνξψλ .Σα βηβιέα ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθΪ .  

Έιεγρνο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αθνξνιφγεησλ θξαηάζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

Ζ ειεγρφκελε Δηαηξεέα θαηΪ ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο δελ Ϋθαλε ρξάζε δηαηΪμεσλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

Έιεγρνο ππεξηηκνινγάζεσλ – ππνηηκνινγάζεσλ (Ϊξζξν 39 ηνπ λ.2238/1994) 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν δελ δηαπηζηψζεθαλ πεξηπηψζεηο ππεξηηκνινγάζεσλ ά ππνηηκνινγάζεσλ. 

Έιεγρνο αλαπξνζαξκνγάο αμέαο αθηλάησλ . Ζ ειεγρφκελε Δηαηξεέα  δελ δηαζΫηεη ηδηφθηεηα αθέλεηα. 

Δπαιεζεύζεηο βάζεη Τπεξεζηαθώλ ηνηρείσλ 

ΤθηζηΪκελεο παξαβΪζεηο ηνπ Κ.Β.. – Γειηέα Πιεξνθνξηψλ 

Υξήζε 2003 

Απφθαζε Δπηβνιάο Πξνζηέκνπ : Αξ.Απνθ.76/01-04-2005 

Γελ εμΫδσζε Ϋλα (1) Γειηέν Απνζηνιάο γηα επηζηξνθά αγαζψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΣΓΑ/631 ηεο 

πξνκεζεχηξηαο επηρεέξεζεο Γ. Σζαξηφγινπ & έα Ο.Δ. θαζαξάο αμέαο 889.86 €.  

Υξήζε  2004 

Απφθαζε Δπηβνιάο Πξνζηέκνπ : Αξ.Απνθ.197/20-9-2004 

Με Ϋθδνζε δεθανρηψ (18) Α.Λ.Π. απφ θνξνινγηθφ κεραληζκφ Ν.1809/88 γηα ζεξβηξηζζΫληα - 

δηαηεζεηκΫλα εέδε (πνηΪ) κε αμέεο : α) Έληεθα πνηΪ αμέαο 7,5 € Ϋθαζην β) ΔπηΪ πνηΪ special αμέαο 

9,5 €  Ϋθαζην ζε ηζΪξηζκνπο κεκνλσκΫλνπο πειΪηεο αληέζηνηρα . 

ΛνηπΪ ΠιεξνθνξηαθΪ ηνηρεέα 

Γελ πθέζηαληαη ζηνηρεέα ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, δηαζηαπξψζεσλ, δειηέσλ πιεξνθνξηψλ ά 

θαηαζηΪζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.. ά ινηπΪ ζηνηρεέα απφ Οξγαληζκνχο, ΣξΪπεδεο, πλεηαηξηζηηθΫο 

Οξγαλψζεηο θαη ινηπΫο ππεξεζέεο ά αξρΫο.  

Έιεγρνο Έθδνζεο Πιαζηώλ ή Δηθνληθώλ θαη Λήςεο Δηθνληθώλ Φνξ/θώλ ηνηρείσλ 

 Αμηνπνέεζε πθηζηΪκελσλ πιεξνθνξηψλ 

Γελ πθέζηαληαη δειηέα πιεξνθνξηψλ, γηα Ϋθδνζε απφ ηελ ειεγρφκελε Δηαηξεέα  πιαζηψλ ά/θαη  

εηθνληθψλ ά/θαη γηα ιάςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά/θαη λφζεπζεο ηΫηνησλ ζηνηρεέσλ 

Αμηνπνέεζε δεδνκΫλσλ πγθεληξσηηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. 
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Αλ θαη ππνβιάζεθαλ νη ζρεηηθΫο θαηαζηΪζεηο δελ θαηΫζηε δπλαηά ε αμηνπνέεζε ησλ πην πΪλσ 

ζηνηρεέσλ .  

Αμηνπνέεζε Φνξνινγηθψλ ηνηρεέσλ ηδηαέηεξα κεγΪιεο αμέαο. 

Απφ ηνλ  Ϋιεγρν, δελ δηαπηζηψζεθαλ πεξηπηψζεηο Ϋθδνζεο πιαζηψλ ά/θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρεέσλ ά/θαη λφζεπζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ά/θαη ιάςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ.  

Έιεγρνο Ϋθδνζεο ζηνηρεέσλ δηαθέλεζεο θαη κεηαθνξΪο αγαζψλ. 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν Ϋθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρεέσλ δηαθέλεζεο θαη κεηαθνξΪο (δειηέα 

απνζηνιάο, θνξησηηθΫο), δηαπηζηψζεθε φηη απηΪ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Β.. 

πιελ ηεο πεξέπησζεο πνπ δελ εθδψζεθε Γειηέν Απνζηνιάο γηα επηζηξνθά παγένπ παξΪιεςε γηα ηελ 

νπνέα επηβιάζεθε πξφζηηκν( Α.Δ.Π. 76 / 2005) 

Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ.Γελ πξαγκαηνπνέεζεθαλ ελδνθ. ζπλαιιαγΫο 

Δηδηθέο ειεγρθηηθέο επαιεζεπζεηο (ΑΡΘΡΟ 3 ΑΤΟ ΠΟΛ. 1037/05) 

Έιεγρνο Σακείνπ θαη Αμηόγξαθσλ ησλ Δθθξεκώλ Γηαρ/θώλ Πεξηόδσλ 

Έιεγρνο Σακεένπ 

Έγηλε Ϋιεγρνο Σακεένπ γηα δηαπέζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινέπσλ ά δηαθνξψλ γηα ην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα απφ 15/12/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη απφ 15/12/2004 Ϋσο 31/12/2004 θαη  δελ 

δηαπηζηψζεθαλ πηζησηηθΪ ππφινηπα ά δηαθνξΫο. 

Έιεγρνο ΑμηνγξΪθσλ 

Έγηλε Ϋιεγρνο ΑμηνγξΪθσλ γηα δηαπέζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινέπσλ ά δηαθνξψλ γηα ην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα απφ 15/12/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη απφ 15/12/2004 Ϋσο 31/12/2004 θαη  δελ 

δηαπηζηψζεθαλ πηζησηηθΪ ππφινηπα ά δηαθνξΫο. 

Δπαιήζεπζε Πνζνηηθώλ Τπόινηπσλ ησλ Μεξίδσλ ηνπ Βηβιίνπ Απνζήθεο 

Ζ ειεγρφκελε δελ εέρε ππνρξΫσζε ηάξεζεο βηβιένπ Απνζάθεο  

Έιεγρνο Κιεηζηήο Απνζήθεο 

Πξαγκαηνπνηάζεθε Ϋιεγρνο θιεηζηάο απνζάθεο ζε φια ηα εκπνξεχζηκα εέδε ζηελ πεξένδν απφ 

17/10/2003 Ϋσο 31/12/2003 θαη απφ 1/1/2004 Ϋσο 31/12/2004, κε ηελ δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθηεθε 

παξαπΪλσ θαη δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξΫο. 

Έιεγρνο Οξζήο Απνηίκεζεο Απνγξαθέλησλ Απνζεκάησλ 

Σα απνζΫκαηα απνηηκάζεθαλ κε βΪζε ηελ ηειεπηαέα ηηκά αγνξΪο θαη επεηδά ε επηρεέξεζε δελ ηεξεέ 

βηβιέν Απνζάθεο, επηιΫρζεθε γηα Ϋιεγρν ην παξαθΪησ εέδνο αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν : 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο: από 17/10/2003 έσο 31/12/2003 

Δέδνο HEINEKEN Μπχξα ΦηΪιε 330 ml  ε ηειεπηαέα αγνξΪ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 20/12/2003 κε 

ηηκά αγνξΪο 0,54 € ην ηεκΪρην.Απφ ηελ  θαηΪζηαζε απνγξαθάο πξνθχπηεη φηη απνηηκάζεθε ζηελ έδηα 

αμέα . 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο: από 01/01/2004 έσο 31/12/2004 
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Δέδνο CARDHU 12 years Whisky ε ηειεπηαέα αγνξΪ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 30/12/2004 κε ηηκά 

αγνξΪο 20,07 € ην ηεκΪρην.Απφ ηελ  θαηΪζηαζε απνγξαθάο πξνθχπηεη φηη απνηηκάζεθε ζηελ έδηα 

αμέα . 

Έιεγρνο Βηβιίνπ Παξαγσγήο – Κνζηνινγίνπ 

Ζ ειεγρφκελε δελ εέρε ηελ ππνρξΫσζε ηάξεζεο βηβιένπ Παξαγσγάο – Κνζηνινγένπ . 

Έιεγρνο Οξζήο Μεηαθνξάο Απνηειεζκαηηθώλ Λνγαξηαζκώλ 

Έγηλε επαιάζεπζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο "Γεληθάο ΔθκεηΪιιεπζεο" θαη "ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεο" 

ηεο νξζάο θαηαρψξεζεο ησλ ππνινέπσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ ην Γεληθφ 

Καζνιηθφ  θαη ηα ΑλαιπηηθΪ ΚαζνιηθΪ, θαζψο θαη δηαπέζησζε ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζ' απηνχο πνζψλ 

απφ κε απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ά πξνβιΫςεσλ κε εθπεζηΫσλ ά αληηινγηζκψλ.  

Απφ ηνλ Ϋιεγρν δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξΫο. 

Αμηνπνίεζε Πηζηνπνηεηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Ζ ειεγρφκελε επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο θαη δελ ειΫγρεηαη απφ Οξθσηνχο 

ΔιεγθηΫο ά απφ αλαγλσξηζκΫλε Διεγθηηθά Δηαηξέα. 

Έιεγρνο Γαπαλώλ Γεληθά 

Έγηλε Ϋιεγρνο  θΪζε δαπΪλεο πνπ ππεξβαέλεη ηηο  300.000 δξαρκΫο ά ηα 881 επξψ, θαηΪ πεξέπησζε.  

Δπέζεο ειΫγρζεθαλ  αλεμαξηάησο πνζνχ, ηα Ϋμνδα ηαμηδέσλ, ππνδνράο θαη θηινμελέαο, θαζψο θαη νη 

δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ επηβαηηθΪ απηνθέλεηα θαη αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β’ ηεο παξαγξΪθνπ 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994.  

ΣΫινο ειΫγρζεθαλ αλεμαξηάησο πνζνχ ηα Ϋμνδα θαη νη δαπΪλεο ησλ ινγαξηαζκψλ 60 «ακνηβΫο θαη 

Ϋμνδα πξνζσπηθνχ», 63 «θφξνη-ηΫιε» θαη 68 «πξνβιΫςεηο εθκεηαιιεχζεσο» ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη νη 

απνζβΫζεηο παγέσλ θαη επηζθαιψλ απαηηάζεσλ.  

Όιεο νη πην πΪλσ δαπΪλεο ζηεξέδνληαη ζε λνκφηππα δηθαηνινγεηηθΪ θαη εθπΫζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

νηθεέεο δηαηΪμεηο . 

Λνηπέο δηαπηζηώζεηο παξαηεξήζεηο ειέγρνπ 

Γηα ην αληηθέηκελν εξγαζηώλ. Δέρε ηηο ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ΚΑΦΔ - ΜΠΑΡ 

Γηα ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Ζ επηρεέξεζε πξαγκαηνπνηεέ πσιάζεηο  ιηαληθψο. 

Γηα ηηο αγνξέο. Ζ επηρεέξεζε πξαγκαηνπνηεέ αγνξΫο απφ ην εζσηεξηθφ . 

Γηα ηηο δαπάλεο. Γηα ηηο δαπΪλεο ηζρχνπλ φηη αλαθΫξζεθε πην πΪλσ 

Γηα ηηο απνγξαθέο .Ζ κΫζνδνο απνηέκεζεο ησλ απνζεκΪησλ γέλεηαη κε ηελ ηειεπηαέα ηηκά αγνξΪο  

Γηα ην κηθηό θέξδνο.Ο ζπληειεζηάο κηθηνχ θΫξδνπο επέ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηΪζηξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ εέλαη 187 % γηα ηελ ρξάζε 2003 θαη 133%  γηα ηελ ρξάζε 2004. 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ζεσξνχληαη νη πην πΪλσ ζπληειεζηΫο εέλαη  ηδηαέηεξα ρακεινέ δεδνκΫλνπ φηη ε 

πψιεζε ησλ θαθΫδσλ,  πνηψλ θιπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Ϋρεη  ζπληειεζηά κηθηνχ θΫξδνπο 600% . 

Γηα ηα θαζαξά θέξδε.Σα απνηειΫζκαηα ηεο ε ειεγρφκελε ηα πξνζδηνξέδεη ινγηζηηθψο .  
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Φνξνινγία θεξδώλ θαη κεξηζκάησλ .ΚαηΪ ηα ειεγρφκελα Ϋηε ε επηρεέξεζε εκθαλέδεη δεκέεο . 

ΛνηπΫο παξαηεξάζεηο ειΫγρνπ 

Ζ ειεγρφκελε δελ ιεηηνπξγεέ απφ ηα ηΫιε πεξέπνπ ηνπ 2005 θαζψο ζηνλ έδην ρψξν ππΪξρεη ζάκεξα 

Ϊιιε επηρεέξεζε πνπ αζθεέ ηελ έδηα δξαζηεξηφηεηα . 

Έιεγρνο βεβαησκέλσλ ή θαη ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ  

Έπεηηα απφ ηνλ Ϋιεγρν πνπ Ϋγηλε κε βΪζε ηα δηαζΫζηκα ζηνηρεέα ζην αξρεέν ηεο ππεξεζέαο καο 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγρφκελε δελ Ϋρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιΫο . 

 

Πόξηζκα ειέγρνπ ζηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Άξζξν  30 παξ. 4 θαη 7  Π.Γ. 186/92 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη)  

4. Σα βηβιέα θαη ηα ζηνηρεέα ηεο δεχηεξεο θαη ηξέηεο θαηεγνξέαο θξέλνληαη αλαθξηβά φηαλ ν 

ππφρξενο δηαδεπθηηθΪ ά αζξνηζηηθΪ: 

α) δελ εκθαλέδεη ζηα βηβιέα ηνπ Ϋζνδα ά  Ϋμνδα ά εκθαλέδεη απηΪ αλαθξηβψο ά εκθαλέδεη Ϋμνδα 

πνπ δελ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ θαη δελ Ϋρεη εθδνζεέ θνξνινγηθφ ζηνηρεέν, 

β) δελ απνγξΪθεη πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ά απνγξΪθεη απηΪ αλαθξηβψο, 

γ) δελ εθδέδεη ά εθδέδεη αλαθξηβά ά εηθνληθΪ ά πιαζηΪ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ά ηελ αμέα ά ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα δηαθέλεζεο ά αμέαο, ά ιακβΪλεη αλαθξηβά ά εηθνληθΪ σο 

πξνο ηελ πνζφηεηα ά ηελ αμέα ηΫηνηα ζηνηρεέα, 

δ) δελ εκθαλέδεη ηελ πξαγκαηηθά θαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζάο ηνπ, γηα ηνλ επηηεδεπκαηέα ηεο 

ηξέηεο θαηεγνξέαο, 

ε) δελ ηεξεέ ά δελ δηαθπιΪζζεη ηα πξφζζεηα βηβιέα ηνπ δεπηΫξνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 10 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ ά δελ θαηαρσξεέ ηηο ζπλαιιαγΫο ά θαηαρσξεέ 

ζ’ απηΪ αλαθξηβψο ηα ζηνηρεέα πνπ πξνζδηνξέδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγάο, 

ζη) δελ δηαθπιΪζζεη ά δελ επηδεηθλχεη ζηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν, εληφο ηαθηνχ επιφγνπ 

ρξφλνπ, πνπ νξέδεηαη κε ζεκεέσκα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., θαηΪ πεξέπησζε ην ηζνδχγην γεληθνχ – 

αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ά ηε κεληαέα θαηΪζηαζε ηνπ βηβιένπ εζφδσλ – εμφδσλ επέ κεραλνγξαθηθάο 

ηάξεζεο ησλ βηβιέσλ ά ηα ζεσξεκΫλα εκεξνιφγηα θαη ην ζεσξεκΫλν βηβιέν εζφδσλ – εμφδσλ επέ 

ρεηξφγξαθεο ηάξεζεο, ηα ζπλνδεπηηθΪ ζηνηρεέα ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Κψδηθα απηφ παξαζηαηηθΪ, κε ηα νπνέα ελεξγνχληαη νη πξσηνγελεέο εγγξαθΫο, αλεμΪξηεηα απφ ηηο 

δηαρεηξηζηηθΫο πεξηφδνπο ζηηο νπνέεο απηΪ αθνξνχλ. 

Γελ εκπέπηεη ζηελ πεξέπησζε απηά ε κε δηαθχιαμε θαη επέδεημε, ε νπνέα νθεέιεηαη ζε ιφγνπο 

απνδεδεηγκΫλεο αλσηΫξαο βέαο, εθαξκνδνκΫλσλ αλαιφγσο ησλ νξηδνκΫλσλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο 

παξαγξΪθνπ 3, 

δ) λνζεχεη ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα, 
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     ε) εκθαλέδεη αζξνηζηηθΪ ιΪζε φηαλ ηεξνχληαη βηβιέα δεχηεξεο θαηεγνξέαο.  

Οη πξΪμεηο ά νη παξαιεέςεηο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο, γηα λα ζπλεπΪγνληαη εμσινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ, πξΫπεη λα εέλαη κεγΪιεο Ϋθηαζεο ζε ζρΫζε κε ηα νηθνλνκηθΪ 

κεγΫζε ησλ βηβιέσλ, ψζηε λα ηα επεξεΪδνπλ ζεκαληηθΪ.  

Γε ινγέδεηαη σο αλαθξέβεηα ε ππεξηέκεζε ά ππνηέκεζε θαηΪ ηελ απνγξαθά ησλ εκπνξεχζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ, θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε εζφδνπ ά εμφδνπ ζε ρξάζε Ϊιιε απφ εθεέλε πνπ 

αθνξΪ. 

7. Γελ επεξεΪδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ γηα πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ησλ 

παξαγξΪθσλ 3, 4 θαη 6 γηα ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ κεγΫζε κΫρξη ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ αθαζΪξηζησλ 

εζφδσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ αλαθΫξνληαη θαησηΫξσ, σο εμάο: 

α) Πνζνζηφ 3% θαη γηα αμέα κηθξφηεξε ά έζε ησλ 3.500 επξψ, γηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα κΫρξη θαη 

150.000 επξψ. 

β) Πνζνζηφ 2% θαη γηα αμέα κηθξφηεξε ά έζε ησλ 18.000 επξψ, γηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα απφ 

150.001 επξψ Ϋσο θαη 1.500.000 επξψ. 

γ) Πνζνζηφ 1% θαη γηα αμέα κηθξφηεξε ά έζε ησλ 45.000 επξψ, γηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα απφ 

1.500.001 επξψ Ϋσο θαη 9.000.000 επξψ. 

δ) Πνζνζηφ 0,5% θαη γηα αμέα κηθξφηεξε ά έζε ησλ 90.000 επξψ, γηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα απφ 

9.000.001 επξψ Ϋσο θαη 30.000.000 επξψ. 

ε) Πνζνζηφ 0,3% γηα αμέα κηθξφηεξε ά έζε ησλ 180.000 επξψ, γηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα Ϊλσ ησλ 

30.000.000 επξψ. 

Καη’ εμαέξεζε ηα νξηδφκελα φξηα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ εθαξκφδνληαη 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο: 

α)Με Ϋθδνζεο ά αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) 

ζπλαιιαγΫο, ζηελ έδηα ρξάζε, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ειΫγρνπο. 

β)Με Ϋθδνζεο ά αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξεηο (3) 

ζπλαιιαγΫο ζηελ έδηα ρξάζε, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηνλ έδην Ϋιεγρν. 

γ)Με Ϋθδνζεο ά αλαθξηβνχο Ϋθδνζεο ελφο ζηνηρεένπ αμέαο Ϊλσ ησλ 880 επξψ. 

     δ)Δπέ κε θαηαρψξεζεο ά αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο ζηα πξφζζεηα βηβιέα ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ 

ηεο παξαγξΪθνπ 1 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνέεο δελ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ ηα ζηνηρεέα εζφδσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ ηνπ 

εδαθένπ απηνχ.  

ε) Υξάζε πιαζηψλ, εηθνληθψλ ά λνζεπκΫλσλ ζηνηρεέσλ αμέαο Ϊλσ ησλ 880 επξψ γηα θΪζε 

ζηνηρεέν ά κηθξφηεξεο αμέαο εθφζνλ αζξνηζηηθΪ ιακβαλφκελα ζηελ έδηα ρξάζε μεπεξλνχλ ην φξην 

απηφ. 

Άξζξν 4 παξ. 3  Ν.2238/94 
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ΔηδηθΪ, ην αξλεηηθφ ζηνηρεέν (zεκέα) ηνπ εηζνδάκαηνο απφ εκπνξηθΫο θαη γεσξγηθΫο 

επηρεηξάζεηο, πνπ πξνθχπηεη απφ βηβιέα ηξέηεο θαηεγνξέαο ηνπ Κψδηθα Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ 

(K.B..) πνπ ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο, αλ δελ θαιχπηεηαη κε ζπκςεθηζκφ ζεηηθνχ ζηνηρεένπ 

εηζνδάκαηνο Ϊιιεο πεγάο, εέηε γηαηέ δελ ππΪξρεη ηΫηνην ζηνηρεέν εηζνδάκαηνο εέηε γηαηέ απηφ πνπ 

ππΪξρεη εέλαη αλεπαξθΫο, κεηαθΫξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεέ νιφθιεξν ζηελ πξψηε πεξέπησζε ά θαηΪ 

ην ππφινηπν απηνχ ζηε δεχηεξε, δηαδνρηθψο ζηα πΫληε (5) επφκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε θαηΪ ην ππφινηπν 

πνπ απνκΫλεη θΪζε θνξΪ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηΪ ηα Ϋηε απηΪ ηα βηβιέα ηνπ ππνρξΫνπ 

ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο. 

Άξζξν  30 παξ. 2  πεξ. γ΄  Ν.2238/94 

γ. Γηα επηρεηξάζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα ηνπ Κψδηθα Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ ά ηα 

ηεξνχκελα εέλαη θαηψηεξα ηεο πξνζάθνπζαο θαηεγνξέαο ά αλεπαξθά ά αλαθξηβά, ηα αθαζΪξηζηα 

Ϋζνδα πξνζδηνξέδνληαη εμσινγηζηηθΪ, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ δηαζΫηεη ν 

πξντζηΪκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθάο ππεξεζέαο γηα ηελ Ϋθηαζε ηεο ζπλαιιαθηηθάο δξΪζεο θαη 

ηηο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο. 

ηελ πεξέπησζε απηά ιακβΪλνληαη ππφςε νη αγνξΫο, νη πσιάζεηο θαη ην κηθηφ θΫξδνο πνπ 

εκθαλέδεη ε επηρεέξεζε, ην κηθηφ θΫξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ νκνεηδεέο επηρεηξάζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνηεο ζπλζάθεο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ην χςνο ησλ θεθαιαέσλ πνπ 

Ϋρνπλ επελδπζεέ, θαζψο θαη ησλ έδησλ θεθαιαέσλ θέλεζεο, ην πνζφ ησλ δαλεέσλ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ ην πνζφ ησλ εμφδσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο ησλ εκπνξεπκΪησλ, ησλ εμφδσλ 

δηαρεέξηζεο θαη γεληθΪ θΪζε επαγγεικαηηθά δαπΪλε. 

ΔηδηθΪ, ζηελ πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζησζεέ απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο ά/θαη 

κε Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ ά/θαη Ϋθδνζε πιαζηψλ - εηθνληθψλ ζηνηρεέσλ πνπ ζπλεπΪγνληαη ην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ βηβιέσλ σο αλαθξηβψλ, ην ζρεηηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη, ην νπνέν ζε πεξέπησζε 

επαλΪιεςεο ησλ σο Ϊλσ παξαβΪζεσλ κΫζα ζηελ έδηα δηαρεηξηζηηθά ρξάζε δηπιαζηΪδεηαη, 

πξνζηέζεηαη ζηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ησλ βηβιέσλ θαη ην Ϊζξνηζκα πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ Ϋλα πνζνζηφ, 

σο αθνινχζσο: 

α) θαηΪ ηΫζζεξα ηνηο εθαηφ (4%), εΪλ ην πνζφ ηεο απφθξπςεο ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο δελ ππεξβαέλεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο δεισζεέζαο θαη ζε 

πνζφ ηα πΫληε ρηιηΪδεο (5.000) επξψ, 

β) θαηΪ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%), εΪλ ην πνζφ ππεξβαέλεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο 

δεισζεέζαο θαη ζε πνζφ ηα πΫληε ρηιηΪδεο (5.000) επξψ. 

Άξζξν  32 παξ. 1,2  Ν.2238/94 

1. Σν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα πξψηεο θαηεγνξέαο ηνπ 

Κψδηθα Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δελ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα ά 

ηεξνχλ αλαθξηβά ά αλεπαξθά βηβιέα θαη ζηνηρεέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ 
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Κ.Β.., πξνζδηνξέδεηαη εμσινγηζηηθψο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ηεο 

επηρεέξεζεο κε εηδηθνχο, θαηΪ γεληθΫο θαηεγνξέεο επηρεηξάζεσλ, ζπληειεζηΫο θαζαξνχ θΫξδνπο. 

2. Γηα ηηο επηρεηξάζεηο γηα ηηο νπνέεο ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα θξέλνληαη αλαθξηβά ν ζπληειεζηάο 

πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ ζαξΪληα ηνηο εθαηφ (40%).Δπέζεο, θαηΪ ζαξΪληα ηνηο εθαηφ (40%) 

πξνζαπμΪλεηαη ν ζπληειεζηάο γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιέα πνπ πξνβιΫπνληαη γη' απηΫο 

απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ ζηα νπνέα θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη ζπλαιιαγΫο ά 

ηεξνχλ βηβιέα θαηψηεξεο θαηεγνξέαο απφ ηα νξηδφκελα απφ ηνλ έδην Κψδηθα. 

[Σν πΫκπην θαη Ϋθην εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηΫζεθαλ φπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 10 ηνπ Ν.3296/2004 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε η΄ ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ έδηνπ 

λφκνπ απφ 14.12.2004. 

Σν εδΪθην πνπ αληηθαηαζηΪζεθε εέρε σο εμάο : 

 Γηα ηηο επηρεηξάζεηο γηα ηηο νπνέεο ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα θξέλνληαη αλαθξηβά , θαζψο θαη γηα 

ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ηα βηβιέα πνπ πξνβιΫπνληαη γηα απηΫο απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιέσλ θαη 

ηνηρεέσλ ζηα νπνέα θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη ζπλαιιαγΫο ά ηεξνχλ βηβιέα θαηψηεξεο 

θαηεγνξέαο απφ ηα νξηδφκελα απφ ηνλ έδην Κψδηθα ν θαηΪ ηα αλσηΫξσ ζπληειεζηάο πξνζαπμΪλεηαη 

θαηΪ πελάληα ηνηο εθαηφ (50%). ] 

 ΔηδηθΪ, ν ζπληειεζηάο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ πξνζαπμΪλεηαη φηαλ ε ηάξεζε βηβιέσλ 

πξνθχπηεη απφ ππΫξβαζε ηνπ νξένπ ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρεέξεζεο θαη θαηΪ ην πξψην 

Ϋηνο ηεο ππνρξΫσζεο ηάξεζεο βηβιέσλ απηάο. 

ΔμαηξεηηθΪ, ην παξαπάλσ πνζνζηό πξνζαύμεζεο δηπιαζηάδεηαη εθφζνλ ε αλαθξέβεηα ησλ βηβιέσλ 

θαη ζηνηρεέσλ νθεέιεηαη ζε Ϋλαλ ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο πην θΪησ ιφγνπο: 

α) ηελ Ϋθδνζε πιαζηψλ ά εηθνληθψλ ά ζηε ιάςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα ά ηελ αμέα ά ζηε λφζεπζε απηψλ.β) .............γ)ηε κε δηαθχιαμε ά κε επέδεημε ζηνλ 

ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ.δ) ............... 

[Ζ πεξέπησζε δ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2 θαηαξγάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Ν.3296/2004 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε η΄ ηνπ Ϊξζξνπ 33 ηνπ έδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. 

 Ζ πεξέπησζε πνπ θαηαξγάζεθε  εέρε σο εμάο : 

ηελ απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο πνπ ππεξβαέλεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο δεισζεέζαο θαη ζε 

πνζφ ηηο δχν ρηιηΪδεο ελληαθφζηα πελάληα (2.950) επξψ .] 

 ε πεξέπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ επηρεηξάζεσλ ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 31, ζπγθξέλεηαη ν ζπληειεζηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο κε ην ζπληειεζηά πνπ νξέδεηαη κε ηα πξνεγνχκελα εδΪθηα 

θαη εθαξκφδεηαη ν κεγαιχηεξνο, ν νπνένο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην δηπιΪζην ηνπ νηθεένπ 

ζπληειεζηά ηνπ πέλαθα. Δθφζνλ ηα πξνθχπηνληα θαηΪ ηα αλσηΫξσ θαζαξΪ θΫξδε ππνιεέπνληαη ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνζδηνξέδνληαη απφ ηνλ Ϋιεγρν ινγηζηηθΪ, σο ηειηθΪ θαζαξΪ θΫξδε 
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ιακβΪλνληαη ηα ινγηζηηθψο πξνζδηνξηδφκελα, αλεμΪξηεηα αλ απηΪ αληηζηνηρνχλ ζε ζπληειεζηά 

αλψηεξν ηνπ δηπιΪζηνπ ηνπ νηθεένπ ζπληειεζηά ηνπ πέλαθα. 

ε θΪζε πεξέπησζε ν ζπληειεζηάο θαζαξνχ θΫξδνπο πνπ ηειηθΪ εθαξκφδεηαη ά αληηζηνηρεέ ζηα 

ηειηθΪ πξνζδηνξηδφκελα, θαη' εθαξκνγά ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, θαζαξΪ θΫξδε, δελ κπνξεέ λα εέλαη 

αλψηεξνο απφ ην εβδνκάληα πΫληε ηνηο εθαηφ (75%). 

Η. Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 17/10/2003 έσο 31/12/2003, ν Ϋιεγρνο δηαπέζησζε φηη 

πθέζηαληαη ζην αξρεέν ηεο Τπεξεζέαο νη παξαθΪησ απνθΪζεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ (Α.Δ.Π.): 

1. Α.Δ.Π. κε αξηζκφ 76/2005 πνπ αθνξΪ ζε παξΪβαζε εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 

παξ.1 θαη 11 παξ.1
 
 α  ηνπ Π.Γ. 186/92

 
 θαζψο δελ εμΫδσζε Ϋλα (1) Γειηέν Απνζηνιάο γηα επηζηξνθά 

αγαζψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΣΓΑ/631 ηεο πξνκεζεχηξηαο επηρεέξεζεο<Γ.>θαζαξάο αμέαο 889.86 €.  

Δπίζεο από ηνλ παξόληα έιεγρν δηαπηζηώζεθαλ νη πην θάησ παξαβάζεηο:  

1. Απφ ηνλ Ϋιεγρν κε ηελ κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο δηαπηζηψζεθε(φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα πξνεθηεζΫληα ) ε απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο χςνπο 21.463,53 € απφ ηελ  κε Ϋθδνζε 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πψιεζεο, δελ κπνξεέ φκσο λα πξνζδηνξηζζεέ ε αμέα ηεο θΪζε κηαο 

ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 2 Απφ ηνλ Ϋιεγρν κε ηελ κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο δηαπηζηψζεθαλ α) απνζΫκαηα ιάμεο 

πεξηζζφηεξα απφ ηηο αγνξΫο ρξάζεσο θαη β) απνζΫκαηα ιάμεο ζε εέδε πνπ δελ πξνΫθπςαλ αγνξΫο 

απφ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα.Ζ αμέα απηψλ πξνζδηνξέδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.089,68 € αιιΪ δελ εέλαη 

δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεέ ε αμέα ηεο θΪζε κέα ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο 

νπνέεο ε ειεγρφκελε δελ δάηεζε, δελ Ϋιαβε θαη ελ ηΫιεη δελ εμΫδσζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αγνξΪο 

θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 παξ.5 ηνπ Π.Γ.186/92. 

Οη δηαπηζησζείζεο πην πάλσ παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο είλαη κεγάιεο έθηαζεο θαη 

θαζηζηνχλ αλΫθηθην ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηα ηεξεζΫληα βηβιέα θαη 

ζηνηρεέα.Καηφπηλ απηνχ ν έιεγρνο θξίλεη γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απηή ηα βηβιία 

αλαθξηβή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 4 πεξέπησζε γ΄θαη παξαγξΪθνπ 7  πεξέπησζε 

α΄  ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.)  θαζψο ε ειεγρφκελε δελ εμΫδσζε θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα 

αμέαο 24.553,21 € (21.463,53 + 3.089,68) φπσο πξνΫθπςε απφ ηνλ Ϋιεγρν θιεηζηάο απνζάθεο . 

ΔπεξεΪδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιέσλ θαζψο ε παξΪιεςε Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ 

μεπεξλΪ ην 3% ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ (ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ειεγρφκελεο 27.148,19 Υ 3% = 

814,45 ) θαη ζε αμέα εέλαη κεγαιχηεξε απφ 3.500 € . 

χκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2 πεξέπησζε γ΄ ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ Ν.2238/94 ζηελ πεξέπησζε 

πνπ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηα βηβιέα ηεο ειεγρφκελεο θξέλνληαη αλαθξηβά ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα 

πξνζδηνξέδνληαη εμσινγηζηηθΪ ιακβΪλνληαο ππφςε ην θφζηνο αγνξΪο α΄ πιψλ θαη ηελ ηηκά πψιεζεο 

ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθΫξεη ε επηρεέξεζε ζηνπο πειΪηεο ηεο.ΔπνκΫλσο ζηα δεισζΫληα αθαζΪξηζηα 
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Ϋζνδα πνπ εέλαη 27.148,19 € πξνζηέζεηαη ην πνζφ ησλ 21.463,53 € πνπ αθνξΪ απφθξπςε 

θνξνινγεηΫαο χιεο πνπ πξνΫθπςε απφ ηελ δηελΫξγεηα ειΫγρνπ θιεηζηάο απνζάθεο . 

Σν παξαπΪλσ Ϊζξνηζκα πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ  8% . 

Δμσινγηζηηθόο  πξνζδηνξίζκόο  απνηειέζκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 32  

λ.2238/94 θ.ι.π.).  

 Σν θαζαξφ εηζφδεκα ηεο ειεγρφκελεο ηεο νπνέαο ηα βηβιέα θξέζεθαλ αλαθξηβψο 

πξνζδηνξέδεηαη εμσινγηζηηθψο (Ϊξζξνπ 32 παξ.1ηνπ Ν.2238/9) κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αθαζαξέζησλ εζφδσλ κε ην ζπληειεζηά θαζαξνχ θΫξδνπο.Ο ζπληειεζηάο απηφο πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 

50% ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο  ηνπ πΫκπηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ Ν.2238/94 

φπσο έζρπε Ϋσο ηηο 14.12.2004 . 

Σν παξαπΪλσ πνζνζηφ δηπιαζηΪδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 32 ηνπ Ν.2238/94 φπσο έζρπε Ϋσο ηηο 14.12.2004 θαζψο ε απφθξπςε ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο 

ππεξβαέλεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο δεισζεέζαο ( 27.148,19 Υ 5 % = 1.357,41 )  θαη ζε πνζφ ηα 

5.000 € . 

Δπεηδά θαηΪ ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο πξνθχπηεη δεκέα θαη 

επνκΫλσο ν ινγηζηηθφο ζπληειεζηάο εέλαη αξλεηηθφο δελ ηέζεηαη ζΫκα ζχγθξηζεο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπληειεζηά κε ηνλ ζπληειεζηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ . 

Ζ ειεγρφκελε δελ έρεη δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο δεκηάο γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε 

ρξάζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 παξ.3 ηνπ Ν.2238/94 θαζψο ηα βηβιέα ηεο θξέζεθαλ 

αλαθξηβά . 

ΗΗ. Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 01/01/2004 έσο 31/12/2004, ν Ϋιεγρνο δηαπέζησζε φηη 

πθέζηαληαη ζην αξρεέν ηεο Τπεξεζέαο νη παξαθΪησ απνθΪζεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ (Α.Δ.Π.): 

1. Α.Δ.Π. κε αξηζκφ 197/2004 πνπ αθνξΪ ζε παξΪβαζε εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 2 

παξ.1 θαη 13 παξ.1,3 ηνπ Π.Γ. 186/92
 
 θαζψο ε ειεγρφκελε δελ  εμΫδσζε δεθανρηψ (18) Α.Λ.Π. απφ 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ Ν.1809/88 γηα ζεξβηξηζζΫληα - δηαηεζεηκΫλα εέδε (πνηΪ) κε αμέεο : α) Έληεθα 

πνηΪ αμέαο 7,5 € Ϋθαζην β) ΔπηΪ πνηΪ special αμέαο 9,5 €  Ϋθαζην ζε ηζΪξηζκνπο κεκνλσκΫλνπο 

πειΪηεο αληέζηνηρα . 

Δπίζεο από ηνλ παξόληα έιεγρν δηαπηζηώζεθαλ νη πην θάησ παξαβάζεηο:  

1. Απφ ηνλ Ϋιεγρν κε ηελ κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο δηαπηζηψζεθε (φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα πξνεθηεζΫληα ) ε απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο χςνπο 170.667,86 € απφ ηελ  κε Ϋθδνζε 

θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πψιεζεο, δελ κπνξεέ φκσο λα πξνζδηνξηζζεέ ε αμέα ηεο θΪζε κηαο 

ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ . 

 2. Απφ ηνλ Ϋιεγρν κε ηελ κΫζνδν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο δηαπηζηψζεθαλ απνζΫκαηα ιάμεο 

πεξηζζφηεξα απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ απνζεκΪησλ Ϋλαξμεο θαη αγνξψλ ρξάζεσλ.Ζ αμέα απηψλ 

πξνζδηνξέδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.915,57 € (φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνεθηεζΫληα) αιιΪ δελ εέλαη 
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δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεέ ε αμέα ηεο θΪζε κέα ζπλαιιαγάο νχηε ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο 

νπνέεο ε ειεγρφκελε δελ δάηεζε , δελ Ϋιαβε θαη ελ ηΫιεη δελ εμΫδσζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρεέν αγνξΪο 

θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 παξ.5 ηνπ Π.Γ.186/92. 

Οη δηαπηζησζείζεο πην πάλσ παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο είλαη κεγάιεο έθηαζεο θαη 

θαζηζηνχλ αλΫθηθην ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηα ηεξεζΫληα βηβιέα θαη 

ζηνηρεέα. Καηφπηλ απηνχ ν έιεγρνο θξίλεη γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απηή ηα βηβιία 

αλαθξηβή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ   4   πεξέπησζε γ΄ θαη παξαγξΪθνπ   7   ηνπ 

Ϊξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.)  θαζψο ε ειεγρφκελε : 

1. Γελ εμΫδσζε θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζπλνιηθάο αμέαο 174.583,43 € (170.667,86 € + 3.915,57 

€)  φπσο πξνΫθπςε απφ ηνλ Ϋιεγρν θιεηζηάο απνζάθεο . 

2.Γελ  εμΫδσζε δεθανρηψ (18) Α.Λ.Π. απφ θνξνινγηθφ κεραληζκφ Ν.1809/88 γηα 

ζεξβηξηζζΫληα - δηαηεζεηκΫλα εέδε (πνηΪ) κε αμέεο : α) Έληεθα πνηΪ αμέαο 7,5 € Ϋθαζην β) ΔπηΪ πνηΪ 

special αμέαο 9,5 €  Ϋθαζην ζε ηζΪξηζκνπο κεκνλσκΫλνπο πειΪηεο αληέζηνηρα φπσο πξνΫθπςε απφ 

Ϋιεγρν ηνπ .Γ.Ο.Δ. πνπ δηελεξγάζεθε ζηηο 13/04/2004  

ΔπεξεΪδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιέσλ θαζψο : 

1. Ζ παξΪιεςε Ϋθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ μεπεξλΪ ην 2% ησλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ 

 (ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα ειεγρφκελεο 229.166,05 Υ 2% = 4.583,32) θαη ζε αμέα εέλαη κεγαιχηεξε απφ 

18.000,00 € . 

 2. Ζ κε Ϋθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ  ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξεηο ζπλαιιαγΫο ζηελ έδηα ρξάζε 

πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ έδην Ϋιεγρν, φπσο ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε, θαζηζηΪ ηα βηβιέα 

αλαθξηβά ρσξέο λα ιακβΪλεη ππφςε πνζνζηφ επέ ηνλ αθαζαξέζησλ εζφδσλ θαη αμηψλ . 

χκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2 πεξέπησζε γ΄ ηνπ Ν.2238/94 ζηελ πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηνλ 

Ϋιεγρν δηαπηζησζεέ απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο ά θαη κε Ϋθδνζε ζηνηρεέσλ πνπ ζπλεπΪγνληαη ην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ βηβιέσλ σο αλαθξηβψλ ην ζρεηηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη, ην νπνέν ζε πεξέπησζε 

επαλΪιεςεο ησλ σο Ϊλσ παξαβΪζεσλ κΫζα ζηελ έδηα δηαρεηξηζηηθά ρξάζε δηπιαζηΪδεηαη, 

πξνζηέζεηαη ζηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ησλ βηβιέσλ.ΔπνκΫλσο ζηα δεισζΫληα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα πνπ 

εέλαη 229.166,05 € πξνζηέζεηαη ην πνζφ ησλ 170.667,86 € πνπ αθνξΪ απφθξπςε θνξνινγεηΫαο χιεο 

πνπ πξνΫθπςε απφ ηελ δηελΫξγεηα ειΫγρνπ θιεηζηάο απνζάθεο.Γελ πξνζηέζεηαη ην πνζφ ηεο 

απφθξπςεο πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ .Γ.Ο.Δ πνπ δηελεξγάζεθε ζηηο 13/04/2004 θαζψο 

ε απφθξπςε απφ ηελ Ϋθδνζε ησλ Α.Λ.Π. ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζην πνζφ απφθξπςεο πνπ πξνΫθπςε 

απφ ηνλ Ϋιεγρν ηεο θιεηζηάο απνζάθεο, δεδνκΫλνπ φηη θαη νη δχν Ϋιεγρνη αθνξνχλ αγαζψλ πνπ 

επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. 18% . 

Σν παξαπΪλσ Ϊζξνηζκα πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 8% εθφζνλ ην πνζφ ππεξβαέλεη ην 5% ηεο 

δεισζεέζαο ( 229.166,05 Υ 5 % = 11.458,30 ) θαη ζε πνζφ ηα 5.000 € . 
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Δμσινγηζηηθόο  πξνζδηνξίζκόο  απνηειέζκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 32  

λ.2238/94 θ.ι.π.).  

 Σν θαζαξφ εηζφδεκα ηεο ειεγρφκελεο ηεο νπνέαο ηα βηβιέα θξέζεθαλ αλαθξηβψο 

πξνζδηνξέδεηαη εμσινγηζηηθψο(Ϊξζξν 32 παξ.1ηνπ Ν.2238/94)κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζαξέζησλ 

εζφδσλ κε ην ζπληειεζηά θαζαξνχ θΫξδνπο.Ο ζπληειεζηάο απηφο πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 40% 

ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο  ηνπ πΫκπηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ Ν.2238/94 . 

Δπεηδά θαηΪ ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο πξνθχπηεη δεκέα θαη 

επνκΫλσο ν ινγηζηηθφο ζπληειεζηάο εέλαη αξλεηηθφο δελ ηέζεηαη ζΫκα ζχγθξηζεο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπληειεζηά κε ηνλ ζπληειεζηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ . 

Ζ ειεγρφκελε δελ έρεη δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο δεκηάο γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε 

ρξάζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 παξ.3 ηνπ Ν.2238/94 θαζψο ηα βηβιέα ηεο θξέζεθαλ 

αλαθξηβά. 

 Καηφπηλ φισλ απηψλ ηα απνηειΫζκαηα αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν Ϋρνπλ σο εμάο: 

Πξνζδηνξηζκόο απνηειεζκάησλ  

Ο Ϋιεγρνο πξνζδηνξέδεη ηα απνηειΫζκαηα αλΪ δηαρεηξηζηηθά πεξένδν, σο εμάο: 

Αλαθξηβή βηβιία 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο από 17/10/2003  έσο  31/12/2003.  Ο Ϋιεγρνο αθνχ Ϋιαβε ππφςε 

α) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 παξ  4, θαη 7 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.), 

β) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) θαη εηδηθφηεξα ηηο αγνξΫο, ηηο πσιάζεηο θαη 

ην κηθηφ θΫξδνο πνπ εκθαλέδεη ε επηρεέξεζε, ην κηθηφ θΫξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ νκνεηδεέο 

επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνηεο ζπλζάθεο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ην χςνο ησλ 

θεθαιαέσλ πνπ Ϋρνπλ επελδπζεέ, θαζψο θαη ησλ ηδέσλ θεθαιαέσλ θέλεζεο, ην πνζφ ησλ δαλεέσλ θαη 

ησλ πηζηψζεσλ, ην πνζφ ησλ εμφδσλ παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο ησλ εκπξεπκΪησλ, ησλ εμφδσλ 

δηαρεέξηζεο θαη γεληθΪ θΪζε επαγγεικαηηθά δαπΪλε (β΄εδΪθην ηεο πεξέπησζεο γ΄ηεο παξαγξΪθνπ 2 

ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94), 

γ) Σηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 28, 34, 41, 106 θαη 109 ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) 

δ) Σηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 4, 31, 39, 42, 105 θαη 118  ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ) 

ε) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ) 

ζη) Σνλ Μνλαδηθφ πληειεζηά ά Μνλαδηθνχο πληειεζηΫο Καζαξνχ ΚΫξδνπο (Μ..Κ.Κ) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο θαη νη νπνένη πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ 

Δηδηθφ Πέλαθα πληειεζηψλ Καζαξνχ θΫξδνπο, πνπ θαηαξηέδεηαη κε απνθΪζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εηδηθφηεξα: 

Κσδ.αξ. Μ..Κ.Κ.  9015 α          ΔπΪγγεικα   Καθεηέξηα           .Κ.Κ 19%. 

 

Πξνζδηνξίδεη 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα 
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Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο γηα ηελ πην πΪλσ δηαρεηξηζηηθά πεξηφδν 

πξνζδηνξέδνληαη εμσινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94, σο 

αθνινχζσο: 

 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ  

ΓεισζΫληα ΑθαζΪξηζηα Έζνδα Δκπνξέαο  27.148,19 

ΠιΫνλ απνθξπβΫληα ΑθαζΪξηζηα Έζνδα Δκπνξέαο  21.463,53 

χλνιν Αθαζαξέζησλ Δζφδσλ Δκπνξέαο 48.611,72 

Πξνζαχμεζε Αθαζαξέζησλ Δζφδσλ Δκπνξέαο   8% 

ύλνιν Αθαζαξίζησλ Δζόδσλ (ειέγρνπ) Δκπνξίαο                 52.500,66 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΚΩΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΑΜΑΣΟ 

΄Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΠΑΓ/ΣΟ 

ΒΑΔΗ 

ΠΗΝΑΚΩΝ 

Ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟ

ΣΖΣΑ 

ΑΚΑΘ. 

ΔΟΓΑ 

ΑΝΑ ΚΩΓ. 

ΔΠΑΓ/ΣΟ 

ΒΑΔΗ 

ΒΗΛΗΩΝ ή 

ΓΖΛΩΖ 

 

(1) 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΠΗ ΣΩN 

ΤΝ. 

ΑΚΑΘ.ΔΟΓ

ΩΝ ΒΑΔΗ 

ΒΗΒΛΗΩΝ ή 

ΓΖΛΩΖ 

 

(2) 

ΑΠΟΚΡΤΒΔΝ

ΣΑ 

ΑΚΑΘΑΡ.Δ

ΟΓΑ ΣΖ 

ΔΠΗΥ/Ζ 

ΒΑΔΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

(3)  

ΠΡΟΑΤΞΖΖ 

ΑΚΑΘ. ΔΟΓΩΝ 

=ΑΚΑΘΑ- 

ΡΗΣΑ ΔΟΓΑ  

(1)+(3) Υ   

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΠΡΟΑΤΞΖΖ  

(4)  

ΤΝ. ΑΚΑΘ. 

ΔΟΓΑ 

ΒΑΔΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑ ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΠΑΓ/ΣΟ ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣ

Α 

 

[(1)+(3)+(4)]  

= 

(5) 

ΔΜΠΟΡΗΑ      

9015α 27.148,19 100% 21.463,53 3.888,94 52.500,66 

 

Δπεηδά γηα ηε δηαρεηξηζηηθά απηά πεξένδν ν Ϋιεγρνο Ϋθξηλε ηα βηβιέα αλαθξηβή, πξνζδηνξέδεη ηα 

απνηειΫζκαηα  εμσινγηζηηθΪ, εθαξκφδνληαο ζηα πην πΪλσ πξνζδηνξηζζΫληα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηνλ 

πξνβιεπφκελν ΜΚΚ πξνζαπμεκΫλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 λ. 

2238/94.   

Ο ΜΚΚ πξνζαπμεκΫλνο εέλαη ν εμάο: Κσδ.αξ.Μ..Κ.Κ. 9015 α     .Κ.Κ19 % Υ 100% =   38 % 

 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα   Υ   .Κ.Κ.(52.500,66 Υ 38% ) = ΚαζαξΪ θΫξδε 19.950,25 

ύλνιν ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ εμσινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 19.950,25 

 

Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο από 01/01/2004 έσο 31/12/2004.Ο Ϋιεγρνο αθνχ Ϋιαβε ππφςε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 186/92 (Κ.Β.), ηνπ λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) φπσο αλαθΫξνληαη πην πΪλσ, θαζψο θαη 

ηνλ Δηδηθφ Πέλαθα πληειεζηψλ Καζαξνχ θΫξδνπο, πνπ θαηαξηέδεηαη κε απνθΪζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εηδηθφηεξα: 

 

Κσδ.αξ. Μ..Κ.Κ.  9015 α          ΔπΪγγεικα   Καθεηέξηα           .Κ.Κ 19% 

 

Πξνζδηνξέδεη 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα 
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Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ειεγρφκελεο επηρεέξεζεο γηα ηελ πην πΪλσ δηαρεηξηζηηθά πεξηφδν 

πξνζδηνξέδνληαη εμσινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/94: 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ  

ΓεισζΫληα ΑθαζΪξηζηα Έζνδα Δκπνξέαο  229.166,05 

ΠιΫνλ απνθξπβΫληα ΑθαζΪξηζηα Έζνδα Δκπνξέαο  170.667,86 

χλνιν Αθαζαξέζησλ Δζφδσλ Δκπνξέαο 399.833,91 

Πξνζαχμεζε Αθαζαξέζησλ Δζφδσλ Δκπνξέαο   8% 

ύλνιν Αθαζαξίζησλ Δζόδσλ (ειέγρνπ) Δκπνξίαο                   431.820,62 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΚΩΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΠΑΓ/ΣΟ 

ΒΑΔΗ 

ΠΗΝΑΚΩΝ 

Ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣ

Α 

ΑΚΑΘ. ΔΟΓΑ 

ΑΝΑ ΚΩΓ. 

ΔΠΑΓ/ΣΟ 

ΒΑΔΗ ΒΗΛΗΩΝ 

ή 

ΓΖΛΩΖ 

 

(1) 

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ 

ΣΩN ΤΝ. 

ΑΚΑΘ.ΔΟΓΩΝ 

ΒΑΔΗ 

ΒΗΒΛΗΩΝ ή 

ΓΖΛΩΖ 

 

(2) 

ΑΠΟΚΡΤΒΔΝΣ

Α 

ΑΚΑΘΑΡ.ΔΟΓ

Α ΣΖ 

ΔΠΗΥ/Ζ 

ΒΑΔΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

(3)  

ΠΡΟΑΤΞΖΖ 

ΑΚΑΘ. ΔΟΓΩΝ 

=ΑΚΑΘΑ- 

ΡΗΣΑ ΔΟΓΑ  

(1)+(3) Υ   

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΠΡΟΑΤΞΖΖ  

(4)  

ΤΝ. ΑΚΑΘ. ΔΟΓΑ 

ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑ ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΠΑΓ/ΣΟ ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

[(1)+(3)+(4)]  

= 

(5) 

ΔΜΠΟΡΗΑ      

9015α 229.166,05 100% 170.667,86 31.986,71 431.820,62 

 

Δπεηδά γηα ηε δηαρεηξηζηηθά απηά πεξένδν ν Ϋιεγρνο Ϋθξηλε ηα βηβιέα αλαθξηβή, πξνζδηνξέδεη ηα 

απνηειΫζκαηα,  εθαξκφδνληαο ζηα πην πΪλσ πξνζδηνξηζζΫληα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηνλ πξνβιεπφκελν 

ΜΚΚ πξνζαπμεκΫλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 λ. 2238/94   

Ο ΜΚΚ πξνζαπμεκΫλνο εέλαη ν εμάο: 

Κσδ.αξ.Μ..Κ.Κ. 9015 α     .Κ.Κ19 % Υ 40% =   26,60% 

ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα   Υ   .Κ.Κ.(431.820,62 Υ 26,60% ) = ΚαζαξΪ θΫξδε 114.864,28 

χλνιν 114.864,28 

ύλνιν ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ εμσινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 114.864,28 

Γηαρεηξηζηηθή Πεξίνδνο από 17/10/2003      έσο  31/12/2003. Ο Ϋιεγρνο αθνχ Ϋιαβε ππφςε: 

α) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 παξ 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.). 

β) Σηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 4, 28, 30, 34, 41, 49 θαη 105 λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.)  

Πξνζδηνξίδεη  ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα : 52.500,66 € 

Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο : 19.950,25 

Σειηθά θαζαξά θέξδε απφ 17/10/2003  Ϋσο  31/12/2003 :  19.950,25 

Γηαρεηξηζηηθή Πεξίνδνο από  01/01/2004  έσο  31/12/2004. Ο Ϋιεγρνο αθνχ Ϋιαβε ππφςε: 

α) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 30 παξ 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ Π.Γ 186/92 (Κ.Β.). 

β) Σηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 4, 28, 30, 34, 41, 49 θαη 105 λ.2238/94 (Κ.Φ.Δ.)  

Πξνζδηνξίδεη ΑθαζΪξηζηα Ϋζνδα : 431.821,00 € 

Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο :  114.864,28 

Σειηθά θαζαξά θέξδε απφ 1/1/2004  Ϋσο  31/12/2004 : 114.864,28 
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπΪλσ εθδέδεηαη θχιιν ειΫγρνπ εηζνδάκαηνο κε αξηζκεηηθΪ δεδνκΫλα ηα 

νπνέα αθνξνχλ ηα εηζνδάκαηα απφ θΪζε θαηεγνξέα θαη ηα πνζΪ θχξηνπ, ζπκπιεξσκαηηθνχ, 

πξφζζεηνπ θαη θαηαβιεηΫνπ θφξνπ, ηΫινπο ραξηνζάκνπ, εηζθνξΪο ΟΓΑ θιπ πνπ αλαινγνχλ ζ΄απηΪ 

κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ 2238/94 θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηΪμεσλ. 

 

3.5. πλνπηηθή πεξαίσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ  

      (3259/04, 3697/08, 3888/2010) 

 
 Λφγσ ηεο αδπλακέαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ λα δηελεξγάζνπλ ειΫγρνπο ζην ζχλνιν ησλ 

δειψζεσλ ησλ θνξνινγνπκΫλσλ, ε δηνέθεζε, εθηφο απφ ηελ πξαθηηθά ηεο παξΪηαζεο ηνπ ρξφλνπ 

παξαγξαθάο, Ϋρεη πηνζεηάζεη θαη κηα Ϊιιε κΫζνδν, απηά ηεο ζπλνπηηθάο πεξαέσζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνζΫζεσλ. 

 χκθσλα κε ην  Ϊξζξν 66 παξ. 8 εδ. β' ΚΦΔ νξέδεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαζέζηαηαη εθηθηφο ν Ϋιεγρνο ησλ ππφινηπσλ δειψζεσλ κΫρξη λα ζπκπιεξσζεέ ν ρξφλνο ηεο 

παξαγξαθάο, νη δειψζεηο απηΫο πεξαηψλνληαη κε Ϋιεγρν, πνπ θαζνξέδεηαη κε απνθΪζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ».  

  Ζ πεξαέσζε ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζΫζεσλ γέλεηαη ππφ ηελ πέεζε ηεο παξαγξαθάο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζένπ πξνο επηβνιά θφξνπ θαη πξνζηέκσλ. 

 Δέλαη κέα εηδηθά θαη Ϋθηαθηε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ, ε νπνέα ξπζκέδεηαη κε λφκν ά κε θαη' 

εμνπζηνδφηεζε εθδνζεέζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.Ζ δηαδηθαζέα απηά εέλαη 

δηαθνξεηηθά, φρη κφλν ζε θΪζε θνξνινγέα, αιιΪ θαη ζε θΪζε πεξαέσζε νξηζκΫλσλ ρξάζεσλ. 

  Ζ πεξαέσζε πξαγκαηνπνηεέηαη ρσξέο Ϋιεγρν, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο θνξνινγνχκελνο πνπ 

ην επηζπκεέ θαηαβΪιεη γηα ηηο αλΫιεγθηεο ππνζΫζεηο ηνπ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε βΪζε 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ππνινγηζκνχο πνπ πξνβιΫπνπλ νη ζρεηηθΫο ξπζκέζεηο. ε γεληθΫο γξακκΫο, ν 

θνξνινγνχκελνο, εθφζνλ πιεξνέ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζΫζεηο, ππΪγεηαη ζηηο ζρεηηθΫο ξπζκέζεηο 

κε δηθά ηνπ πξσηνβνπιέα ά κεηΪ απφ πξφζθιεζε ηεο θνξνινγηθάο αξράο, ζε θΪζε πεξέπησζε φκσο 

πξναηξεηηθΪ.  

 Έπεηηα απφ ζπλνπηηθφ Ϋιεγρν θαη ππνινγηζκνχο, θαζνξέδεηαη ε θνξνινγηθά ππνρξΫσζε ηνπ 

θνξνινγνπκΫλνπ, θαη' απφθιηζε απφ ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο, θαη πεξαηψλνληαη ππνρξεσηηθΪ φιεο νη 

ππαγφκελεο ζηε ξχζκηζε αλΫιεγθηεο ππνζΫζεηο, κε επηηξεπνκΫλεο ηεο πεξαέσζεο νξηζκΫλσλ απφ 

απηΫο. Ζ πεξαέσζε σο εηιηθξηλψλ ησλ δειψζεσλ θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

πνπ ππΪγνληαη ζηε ξχζκηζε ζπλεπΪγεηαη απηνδέθαηα ηελ πεξαέσζε σο εηιηθξηλψλ φισλ ησλ 

δειψζεσλ ησλ ινηπψλ θνξνινγηψλ, γηα ηηο νπνέεο σο βΪζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ά ηνπ ηΫινπο ά 

ηεο εηζθνξΪο ιακβΪλνληαη ππφςε ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα ηεο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν  

 

ΤΝΔΠΔΗΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΟΤ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ  ΜΔΣΑ  ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ  

 
 

4.1. πλέπεηεο ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ 
 

Οη θνξνινγηθνέ Ϋιεγρνη θαηαιάγνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο θαη ζε πεξέπησζε 

παξαβΪζεσλ ηεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο, επηβΪιινληαη θπξψζεηο. 
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Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο 

 

 ΜεηΪ ην πΫξαο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ειΫγρσλ, ε θνξνινγηθά αξρά πξνζδηνξέδεη 

ηε θνξνινγεηΫα χιε – θαζαξφ εηζφδεκα, ε νπνέα κπνξεέ λα ππνινγέδεηαη ινγηζηηθΪ, εμσινγηζηηθΪ ά 

ηεθκαξηΪ. 

i) Λνγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

 Λνγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιέα 

θαη ζηνηρεέα δεχηεξεο θαη ηξέηεο θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ γέλεηαη κε Ϋθπησζε ησλ απφ ην λφκν 

πξνβιεπφκελσλ εμφδσλ (φπσο γεληθψλ εμφδσλ δηαρεέξηζεο, δαπαλψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο 

κεραλεκΪησλ, απηνθηλάησλ θιπ., αμέαο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, δεδνπιεπκΫλσλ θΪζε εέδνπο 

ηφθσλ δαλεέσλ ά πηζηψζεσλ, απνζβΫζεσλ πΪγησλ ζηνηρεέσλ, δαπαλψλ δηαθάκηζεο, επηζηεκνληθάο 

θαη ηερλνινγηθάο Ϋξεπλαο, εμφδσλ πξψηεο εγθαηΪζηαζεο θιπ.- Ϊξζξν 31 παξ.1 ηνπ Κ.Φ.Δ.) απφ ηα 

αθαζΪξηζηα Ϋζνδα - Ϊξζξν 30 ηνπ ΚΦΔ.  

 Απηφ ζπκβαέλεη, φηαλ νη ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ πνπ ηεξνχληαη, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρεη ππφςε ηεο ε θνξνινγηθά αξρά, επηηξΫπνπλ ηελ Ϊκεζε 

εμεχξεζε ηνπ θαζαξνχ εηζνδάκαηνο βΪζεη απηψλ ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ, πνπ θξέλνληαη επαξθά 

θαη αθξηβά (Ϊξζξν 31 παξ. 1 εδ. α΄ ΚΦΔ ).Αθφκε  επηζεκαέλεηαη φηη νη δαπΪλεο θαη ηα Ϋμνδα πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο απηΫο θαη γέλνληαη γηα ηηο αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζεο εθπέπηνληαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο θαη θαιχπηνληαη κε λφκηκα 

παξαζηαηηθΪ (Ϊξζξν 31 παξ. 15 ηνπ ΚΦΔ).  

 Δπέζεο, ην Ϊξζξν 30 παξ. 1 ΚΒ νξέδεη φηη ν πξντζηΪκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα 

αλαγλσξέδεη, θαηαξράλ, ηα δεδνκΫλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα, ησλ 

νπνέσλ ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηέα δε ζέγεηαη απφ ηε δηαπέζησζε παξαηππηψλ ά παξαιεέςεσλ, εθφζνλ 

απηΫο δελ εέλαη ζνβαξΫο θαη κεγΪιεο Ϋθηαζεο, ψζηε λα θαζηζηνχλ αδχλαην ην ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο. ΣΫηνηεο παξαηππέεο επηζχξνπλ, εθηφο αληέζεηεο ξχζκηζεο, 

κφλν νηθνλνκηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο, αλΪινγεο κε ην εέδνο θαη ηελ Ϋθηαζά ηνπο, ζε 

ζπλΪξηεζε κε ηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα. 

ii) Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

 ΔμσινγηζηηθΪ, δειαδά κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρεέξεζεο κε 

εηδηθνχο, θαηΪ γεληθΫο θαηεγνξέεο επηρεηξάζεσλ, ζπληειεζηΫο θαζαξνχ θΫξδνπο, πξνζδηνξέδεηαη ην 

θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα α΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ, θαζψο 

θαη απηψλ πνπ δελ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα.  

 Δπέζεο, σο πξνο ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα β΄ θαη γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ 

ΚΒ, εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ ηνπο εηζνδάκαηνο δηελεξγεέηαη, εΪλ νη πιεκκΫιεηεο 

νη νπνέεο δηαπηζηψλνληαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν εέλαη ζνβαξΫο, Ϋηζη ψζηε λα θαζέζηαηαη αδχλαηε ε 

δηελΫξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη αδχλαηνο ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 
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θνξνινγεηΫαο χιεο, νπφηε ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα θξέλνληαη σο αλεπαξθά ά αλαθξηβά (Ϊξζξν 32 παξ. 

1 εδ. α' ΚΦΔ) Σν Ϊξζξν 32 παξ. 1 εδ. α' ΚΦΔ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 10 παξ. 2 ηνπ 

λ.3296/2004, δελ θΪλεη ιφγν ξεηΪ γηα αδπλακέα δηελΫξγεηαο ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, φπσο 

φξηδε πξηλ ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνέεζά ηνπ, αιιΪ παξαπΫκπεη ζην Ϊξζξν 30 ΚΒ.Χζηφζν, ην 

απνηΫιεζκα παξακΫλεη ην έδην, δεδνκΫλνπ φηη ην Ϊξζξν 30 ηνπ ΚΒ, ζηελ παξ. 3 εδ. α', νξέδεη φηη: 

«Οη πξΪμεηο ά νη παξαηππέεο ά νη παξαιεέςεηο ηεο παξαγξΪθνπ απηάο ηφηε κφλν ζπληζηνχλ 

αλεπΪξθεηα, φηαλ δελ νθεέινληαη ζε παξαδξνκά ά ζπγγλσζηά πιΪλε ά φηαλ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθΪ 

αδύλαην θαη φρη απιψο δπζρεξά ηo ινγηζηηθφ Ϋιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ». 

 Γελ αξθεέ απιά δπζρΫξεηα ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ γηα ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ, αιιΪ 

απαηηεέηαη αδπλακέα ειΫγρνπ ησλ δεδνκΫλσλ, ιφγσ αλεπΪξθεηαο ά αλαθξέβεηαο ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ, Ϊζρεηα απφ ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηΪο ηνπ.  

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα β΄ θαη γ΄ θαηεγνξέαο θξέλνληαη αλαθξηβά ά 

αλεπαξθά αλαθΫξνληαη πεξηνξηζηηθΪ ζην Ϊξζξν 30 παξ. 3 θαη 4 ηνπ ΚΒ. 

 Αλεπαξθή θξέλνληαη ηα βηβιέα, φηαλ δηαπηζηψλνληαη παξαηππέεο ά παξαιεέςεηο ά αληέζεηε 

πξνο ην λφκν ηάξεζά ηνπο, κε απνηΫιεζκα λα θαζέζηαηαη αδχλαηε ε δηελΫξγεηα ειεγθηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ.  

 Αλαθξηβή θξέλνληαη ηα βηβιέα, φηαλ απφ ζπγθεθξηκΫλα ζηνηρεέα πνπ δηαζΫηεη ε θνξνινγηθά 

αξρά πξνθχπηεη φηη απηΪ δελ απεηθνλέδνπλ ηελ πξαγκαηηθά θαηΪζηαζε (κε αλαγξαθά ά αλαθξηβάο 

αλαγξαθά εζφδσλ ά εμφδσλ, Ϋθδνζε πιαζηψλ ά εηθνληθψλ ηηκνινγέσλ θιπ).ΠεξαηηΫξσ, φζνλ αθνξΪ 

ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θνξνινγεηΫαο χιεο θαηΪ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ, δελ 

αλαγλσξέδνληαη ηα απνηειΫζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα. 

 Σν χςνο ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ πξνζδηνξέδεηαη θαη' εθηέκεζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηε δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 30 ΚΦΔ, ηα δε θαζαξΪ θΫξδε πξνζδηνξέδνληαη θαηΪ ην Ϊξζξν 

32 ΚΦΔ, κε εθαξκνγά, δειαδά, σο πξνειΫρζε, ζπληειεζηά θαζαξψλ θεξδψλ επέ ησλ 

πξνζδηνξηζζΫλησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ.  

 Σα θαζαξΪ θΫξδε εμεπξέζθνληαη πΪληνηε εμσινγηζηηθΪ κε εθαξκνγά ηνπ πξνζάθνληνο 

ζπληειεζηά θαζαξνχ θΫξδνπο, θαη αλ αθφκε νη δηαπηζησζεέζεο πιεκκΫιεηεο ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηεο επηρεέξεζεο δελ αλαθΫξνληαη ζην ζθΫινο ησλ δαπαλψλ, θαη δελ επηηξΫπεηαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε αθαέξεζε απφ ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα πνπ πξνζδηνξέδνληαη 

εμσινγηζηηθΪ ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο  

  Δπέζεο, φηαλ απφ λΫα ζπκπιεξσκαηηθΪ ζηνηρεέα δηαπηζηψλεηαη αλεπΪξθεηα ά αλαθξέβεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπ ππφρξενπ, δελ απνθιεέεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειΫγρνπ εμ αξράο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ά ηα αθαζΪξηζηα Ϋζνδα 

εμσινγηζηηθΪ θαη εληαέα, θαηΪ ζπλεθηέκεζε ησλ παιαηψλ θαη ησλ λΫσλ ζηνηρεέσλ.( ηΔ 4843/1988, 
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ηΔ 5897/1995, ηΔ 1425/2000. Βι. επέζεο ηε γλσκνδφηεζε ΝΚ 102/2001 πνπ Ϋγηλε δεθηά θαη 

θνηλνπνηάζεθε κε ηελ εγθ. Τπ. Οηθ. 1100/10-4-2001.) 

iii) Σεθκαξηφο πξνζδηνξηζκφο 

 ΠξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζεέ ά ηνπιΪρηζηνλ λα πεξηνξηζηεέ ε θνξνδηαθπγά,  ε λνκνζεζέα 

πξνβιΫπεη ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηΫνπ εηζνδάκαηνο βΪζεη ελδεέμεσλ, δειαδά 

ζηνηρεέσλ απφ ηα νπνέα εκκΫζσο πξνθχπηεη Ϋλα πνζφ σο βΪζε επηβνιάο ηνπ θφξνπ. Έηζη ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγέαο Δηζνδάκαηνο Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ νξηζκΫλα ηεθκάξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηΫαο χιεο. Σεθκαξηφο πξνζδηνξηζκφο εηζνδάκαηνο κε βΪζε ηεθκάξηα δαπαλψλ δηαβέσζεο 

(Ϊξζξν 16 ΚΦΔ) ά δαπαλψλ απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ (Ϊξζξν 17 ΚΦΔ).  

Ζ επηβνιή θπξώζεσλ 

 Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ, εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη ν θνξνινγνχκελνο 

Ϋρεη αγλνάζεη βαζηθΫο δηαηΪμεηο ηεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο θαη πξνθχπηεη πξαγκαηηθΪ παξΪβαζε, 

ηφηε Ϋξρεηαη απηφο αληηκΫησπνο κε ζεκαληηθΫο θπξψζεηο, πνπ πξνβιΫπνληαη, θπξέσο, απφ ην 

λ.2523/1997 (ΦΔΚ Α΄ 179/11.9.1997) πεξέ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζηε θνξνινγηθά 

λνκνζεζέα. 

Με βΪζε θαη ην λ. 2523/1997, νη θπξώζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

i) ΓηνηθεηηθΫο θνξνινγηθΫο θπξψζεηο, πνπ εέλαη θπξέσο πξφζζεηνη θφξνη ά πξνζαπμάζεηο θαη 

πξφζηηκα καδέ  κε ηελ θχξηα θνξνινγηθά ππνρξΫσζε. 

ii) ΓηνηθεηηθΫο θπξψζεηο κε ζηελά Ϋλλνηα, πνπ απνηεινχλ παξεπφκελα δηνηθεηηθΪ κΫηξα θαη 

δηνηθεηηθΫο πνηλΫο πνπ επηβΪιινληαη ιφγσ παξαβΪζεσλ ηεο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο. 

iii) ΠνηληθΫο θνξνινγηθΫο θπξψζεηο,  

Όηαλ απφ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψλεηαη δηΪπξαμε ζπγθεθξηκΫλσλ θνξνινγηθψλ παξαβΪζεσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ζπγρξφλσο θαη αδηθάκαηα θνξνδηαθπγάο, πξνβιΫπεηαη ε επηβνιά πνηληθψλ θπξψζεσλ 

θαηΪ ησλ δξαζηψλ θαη ησλ θαηΪ πεξέπησζε απηνπξγψλ θαη ζπλεξγψλ απφ ηα αξκφδηα πνηληθΪ 

δηθαζηάξηα, χζηεξα απφ κελπηάξηα αλαθνξΪ ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ά θαηφπηλ απνζηνιάο 

ζηνλ αξκφδην εηζαγγειΫα ησλ ηειεζέδηθσλ απνθΪζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξέσλ, θαηΪ 

πεξέπησζε.  

i)ΓηνηθεηηθΫο θνξνινγηθΫο θπξψζεηο 

ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΦΟΡΟΗ 

Δπέ ηεο ηπρφλ δηαθνξΪο θχξηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ δηελεξγεζΫληα Ϋιεγρν επηβΪιιεηαη 

πξφζζεηνο θφξνο (πξνζαχμεζε), ην χςνο ηνπ νπνένπ ππνινγέδεηαη σο πνζνζηφ επ’ απηάο θαη 

εμαξηΪηαη απφ : 

 Σν εέδνο ηεο δηαπηζησζεέζαο παξΪιεηςεο ζε ζρΫζε κε ηελ νηθεέα δάισζε (αλαθξηβάο 

δάισζε, κε ππνβνιά δάισζεο). 
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 Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ θαη΄ αξράλ αλΪκεζα ζηηο εκεξνκελέεο ιάμεο ηεο 

πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηεο νηθεέαο δάισζεο θαη Ϋθδνζεο ηεο αληέζηνηρεο πξΪμεο κε ηελ νπνέα 

θαηαινγέδεηαη ε νθεηιφκελε δηαθνξΪ θχξηνπ θφξνπ. ΠεξαηηΫξσ, αλΪινγα κε ηελ εμΫιημε επέ 

ηεο εθδνζεέζαο πξΪμεο (ζπκβηβαζκφο, Ϋθδνζε ζρεηηθάο δηθαζηηθάο απφθαζεο, 

νξηζηηθνπνέεζε), ιακβΪλεηαη ππφςε θαη ην εθΪζηνηε επηπιΫνλ αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην λφκν. 

 Σν εέδνο ηεο θνξνινγέαο (εηζφδεκα, Φ.Π.Α. θιπ.).              

 Σν σο Ϊλσ επηβαιιφκελν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο (επέ ππνβνιάο αλαθξηβνχο δάισζεο ά επέ 

κε ππνβνιάο δάισζεο) ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην 200% ηεο δηαθνξΪο ηνπ 

θχξηνπ θφξνπ. (Σν πνζνζηφ απηφ ηζρχεη γηα εηζνδάκαηα θιπ. απφ 1/1/2004 θαη κεηΪ. Γηα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα  ην πνζνζηφ απηφ αλεξρφηαλ ζε 300%). 

 Με ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξαγξαθσλ 1 θαη 2 ηνπ Ϊξζξνπ  26 ηνπ λ 3943/2011, αληηθαζέζηαηαη ε 

παξΪγξαθνο 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ 2523/97, θαη πεξηνξέδνληαη ηα αλψηαηα πνζνζηΪ ησλ πξφζζεησλ 

θφξσλ, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ϊξζξν 1 απηνχ, ηα νπνέα ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβνχλ:α)ην εμάληα ηνηο εθαηφ (60%), αληέ ηνπ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%)πνπ έζρπε, γηα ηελ 

ππνβνιά ηεο εθπξφζεζκεο δάισζεο θαη β) ην εθαηφλ εέθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηνπ θφξνπ ηελ 

πιεξσκά ηνπ νπνένπ ζα απΫθεπγε ν ππφρξενο ά ηνπ θφξνπ πνπ Ϋρεη επηζηξαθεέ ζηα πξφζσπα ηνπ 

Ϊξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ρσξέο λα ηνλ δηαθαηνχληαη, αληέ ηνπ δηαθφζηα ηνηο εθαηφ (200%)πνπ 

έζρπε, γηα ηελ ππνβνιά αλαθξηβνχο δάισζεο ά κε ππνβνιάο δάισζεο. 

 Οη δηαηΪμεηο απηΫο Ϋρνπλ εθαξκνγά γηα δειψζεηο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα κεηΪ ηηο 31 

Μαξηένπ 2011 θαζψο θαη γηα θχιια ειΫγρνπ θαη πξΪμεηο πξνζδηνξηζκνχ πνπ εθδφδνληαη κεηΪ ηηο 

31/3/2011, εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ λφκνπ ζηελ εθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο θαη εθαξκφδνληαη 

γηα φζνπο ππφρξενπο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηνπ λ 2523/1997, αλεμαξηάησο ρξάζεσο πνπ 

αθνξνχλ. 

 

 

ΠΡΟΣΗΜΑ 

Άιιε βαζηθά θαηεγνξέα δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ απνηεινχλ ηα πξφζηηκα. Κπξηφηεξεο πεξηπηψζεηο 

πξνζηέκνπ εέλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξφζηηκν πνπ επηβΪιιεηαη επέ κε ηάξεζεο ππνρξεψζεσλ γεληθΪ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 

θεέκελε θνξνινγηθά λνκνζεζέα, εθφζνλ δελ πξνβιΫπεηαη ε επηβνιά πξφζζεηνπ θφξνπ ά δελ 

πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιά.  

Σν πξφζηηκν απηφ θπκαέλεηαη απφ εθαηφλ δΫθα επηΪ (117) επξψ κΫρξη ρέιηα εθαηφλ 

εβδνκάληα (1170)  επξψ. 

 Πξφζηηκν πνπ επηβΪιιεηαη επέ κε νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ γεληθΪ ηνπ Κ.Β.. 
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 Σν πξφζηηκν απηφ πξνζδηνξέδεηαη θαη΄ αληηθεηκεληθφ ηξφπν, κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλεο 

παξακΫηξνπο πνπ νξέδεη ξεηΪ ν λφκνο (θαηεγνξέα βηβιέσλ, εέδνο θαη ζνβαξφηεηα παξΪβαζεο 

θιπ.). 

 Πξφζηηκν πνπ επηβΪιιεηαη επέ κε νξζάο εθαξκνγάο ησλ δηαηΪμεσλ πεξέ Φνξνινγηθψλ 

Μεραληζκψλ θαζψο θαη απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ 

θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ζπζηεκΪησλ. 

Σν πξφζηηκν απηφ πξνζδηνξέδεηαη επέζεο θαη’ αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 Πξφζηηκν πνπ αθνξΪ ην Φ.Π.Α. θαη επηβΪιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο Ϋθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ 

απφ ιάπηε εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρεένπ ά ζηνηρεένπ πνπ λφζεπζε απηφο ά Ϊιινη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ά επηζηξνθάο Φ.Π.Α. ζε απηφλ θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο κε απφδνζεο 

θφξνπ βΪζεη πιαζηψλ, εηθνληθψλ ά λνζεπκΫλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ απφ ηνλ εθδφηε 

απηψλ. 

 Σν επηβαιιφκελν εηδηθφ πξφζηηκν απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ εέλαη ηζφπνζν κε ην ηξηπιΪζην 

ηνπ θφξνπ πνπ εθπΫζζεθε ά πνπ επηζηξΪθεθε ά πνπ δελ απνδφζεθε, αλεμΪξηεηα αλ δελ 

πξνθχπηεη ηειηθΪ πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιά. 

Σν   αλσηΫξσ  πξφζηηκν  επηβΪιιεηαη   θαη  ζηνπο  αγξφηεο ηνπ  εηδηθνχ  θαζεζηψηνο Φ.Π.Α.  

πνπ  Ϋιαβαλ  επηζηξνθά  θφξνπ  κε βΪζε πιαζηΪ, εηθνληθΪ ά λνζεπκΫλα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα 

πνπ εμΫδσζαλ νη έδηνη.         

 Γεληθφηεξα, γηα ηελ επηβνιά ησλ δηνηθεηηθψλ θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ δελ απαηηεέηαη, θαηΪ 

θαλφλα, ππαηηηφηεηα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ ά ζπλδξνκά θαθάο πέζηεο ά πξφζεζεο θνξνδηαθπγάο. 

 Δθφζνλ νη παξαβΪζεηο ραξαθηεξηζηνχλ γεληθΫο επηβΪιιεηαη Ϋλα εληαέν πξφζηηκν, ελψ φηαλ 

ραξαθηεξέδνληαη απηνηειεέο επηβΪιιεηαη ηδηαέηεξν πξφζηηκν γηα θΪζε παξΪβαζε. Σν Ϊξζξν 6 ηνπ Ν 

2523/97 νξέδεη ηηο πξνυπνζΫζεηο θΪησ απφ ηηο νπνέεο επηβΪιινληαη πξφζηηκα γηα πιαζηΪ, λνζεπκΫλα 

ά εηθνληθΪ θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα, ελψ ην Ϊξζξν 9 νξέδεη φηη ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη ζε βΪξνο ηνπ 

παξαβΪηε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηηο εηαηξεέεο νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο, πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο, 

αλψλπκεο, θαζψο θαη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηα ινηπΪ εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα 

δεκνζένπ ά ηδησηηθνχ δηθαένπ, ζε βΪξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηηο θνηλνπξαμέεο επηηεδεπκαηηψλ, 

θνηλσλέεο αζηηθνχ δηθαένπ θαη αζηηθΫο εηαηξεέεο ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη ζε βΪξνο απηψλ θαη 

θνηλνπνηεέηαη ζηα κΫιε ηνπο, ην θαζΫλα απφ ηα νπνέα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ. ηηο αιινδαπΫο 

επηρεηξάζεηο θαη αιινδαπνχο νξγαληζκνχο ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη ζε βΪξνο απηψλ θαη 

θνηλνπνηεέηαη ζηνπο δηεπζπληΫο ά αληηπξνζψπνπο ά πξΪθηνξεο, πνπ Ϋρνπλ ζηελ ΔιιΪδα. 

ii) ΓηνηθεηηθΫο θπξψζεηο ππφ ζηελά Ϋλλνηα 

 ΑπηΫο νη δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο επηβΪιινληαη αλεμΪξηεηα απφ ηελ επηβνιά Ϊιισλ πξνζηέκσλ 

ά πξφζζεηνπ θφξνπ. ΓηνηθεηηθΫο θπξψζεηο πξνβιΫπνληαη: γηα κε δάισζε εηζνδάκαηνο απφ αθέλεηα 

(Ϊξζξν 10 ηνπ λ. 2523/1997), γηα κε δάισζε εηζνδάκαηνο απφ γεσξγηθΫο επηρεηξάζεηο (Ϊξζξν 11), 
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γηα κε θαηαβνιά ηειψλ θπθινθνξέαο απηνθηλάησλ (Ϊξζξν 12), γηα παξεκπφδηζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειΫγρνπ (Ϊξζξν 13), γηα κε απφδνζε παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (Ϊξζξν 14) θαη γηα κε ππνβνιά 

δάισζεο εηζνδάκαηνο, ΦΠΑ θαη ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ ά γηα 

ππνβνιά αλαθξηβνχο δάισζεο (Ϊξζξν 15). 

 ΔλδεηθηηθΪ, δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο απνηεινχλ ε αθαέξεζε ησλ πηλαθέδσλ θαη ηεο Ϊδεηαο 

θπθινθνξέαο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ κε ην νπνέν ηειΫζηεθε ε θνξνινγηθά παξΪβαζε (Ϊξζξν 13 παξ. 2), 

ε απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνράο ζε δεκνπξαζέεο ηνπ Γεκνζένπ (φξζξν 15 παξ. 1 πεξ. α'), ε 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο ζηεγαζηηθνχ δαλεένπ γηα αθέλεηα γηα ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ δεισζεέ 

ηα κηζζψκαηα (Ϊξζξν 10 παξ. 1 πεξ. γ).  

 Δπέζεο, ην Ϊξζξν 13 παξ. 1 πξνβιΫπεη φηη ππΪξρεη δπλαηφηεηα αλαζηνιάο κΫρξη Ϋλα κάλα ηεο 

ιεηηνπξγέαο ησλ θαηαζηεκΪησλ, γξαθεέσλ, εξγνζηαζέσλ ά εξγαζηεξέσλ επηηεδεπκαηηψλ, ιφγσ 

δηΪπξαμεο ζπγθεθξηκΫλσλ θνξνινγηθψλ παξαβΪζεσλ.πγθεθξηκΫλα πξνζηΫζεθε ζηελ παξΪγξαθν 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 13 ην εμάο<Αλ θαηΪ ηνλ έδην Ϋιεγρν δηαπηζησζεέ ε κε Ϋθδνζε πιΫνλ ησλ δΫθα (10) 

παξαζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ ά αλεμαξηάησο ηνπ πιάζνπο, ηα κε εθδνζΫληα ά ην κε εθδνζΫλ 

παξαζηαηηθφ ζηνηρεέν ππεξβαέλεη ζε αμέα ηα πεληαθφζηα (500) επξσ, ε ιεηηνπξγεέα ηνπ 

θαηαζηάκαηνο, γξαθεένπ, εξγνζηαζένπ, εξγαζηεξένπ, απνζάθεο θαη γεληθΪ θΪζε επαγγεικαηηθάο 

εγθαηΪζηαζεο ηνπ ππφρξενπ επαγγεικαηέα, αλαζηΫιιεηαη Ϊκεζα γηα  48 ψξεο, κε πξΪμε ησλ 

νξγΪλσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ε επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ζθξαγέδεηαη κε ηε ζπλδξνκά 

ηεο αζηπλνκηθάο αξράο, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηα ειεγθηηθΪ φξγαλα.Ζ δηΪηαμε απηά εθαξκφδεηαη απφ 

ηα ειεγθηηθΪ  φξγαλα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη Ϋρεη εθδνζεέ εηδηθά εληνιά ειΫγρνπ απφ ηνλ Δηδηθφ 

ΓξακκαηΫα ηνπ .Γ.Ο.Δ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ σο Ϊλσ κΫηξνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 

εηδηθάο εληνιάο.ΔπηπιΫνλ, ε κε ρνξάγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο απνηειεέ 

δηνηθεηηθά θχξσζε πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιάο θνξνινγηθψλ ρξεψλ θαη κε 

απφδνζεο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (Ϊξζξν 26 ηνπ λ. 1882/1990, πνπ δηαηεξάζεθε ζε ηζρχ κε ηελ 

παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ λ. 2523/1997). 

 Αθφκε, ζην Ϊξζξν 15 ηνπ λ. 2523/1997 νξέδνληαη νη ινηπΫο δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο πνπ 

επηβΪιινληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηεένπ κε ηελ νπνέα  θαζνξέζηεθε ε θνξνινγεηΫα χιε, ππφ ηηο 

εηδηθφηεξεο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε δηΪηαμε απηά.  

Οη θπξψζεηο απηΫο εέλαη:  

α) ε απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνράο ζε δεκνπξαζέεο ηνπ Γεκνζένπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζένπ δηθαένπ, ησλ θνηλσθειψλ ηδξπκΪησλ θαη νξγαληζκψλ θνηλάο σθειεέαο γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ελφο Ϋηνπο.  

β) ε απψιεηα δηθαηψκαηνο ιάςεο πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα 

ηξηψλ κελψλ.  



 

 185 

γ) ε απαγφξεπζε γηα πεξένδν ηξηψλ εηψλ ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ην Γεκφζην ά Ϊιινπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ά θνξεέο.  

δ) ε απψιεηα γηα πεξένδν ηξηψλ εηψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο δαλεέσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζένπ 

ά δεκνζέσλ επηρνξεγάζεσλ ά θξαηηθψλ πηζηψζεσλ. ΚαηΪ ηελ παξΪγξαθν 5 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, νη πην 

πΪλσ δηνηθεηηθΫο θπξψζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξέπησζε δηνηθεηηθάο επέιπζεο  ηεο δηαθνξΪο ά 

θαηΪξγεζεο ηεο δέθεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΝΓ 4600/1966 (ΦΔΚ Α΄242). 

iii) ΠνηληθΫο θνξνινγηθΫο θπξψζεηο 

 ΣΫινο, ν λ. 2523/1997 πξνβιΫπεη θαη πνηληθΫο θπξψζεηο γηα αδηθάκαηα θνξνδηαθπγάο. 

 Οη πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγάο πνπ επηζχξνπλ πνηληθΫο θπξψζεηο αλαθΫξνληαη πεξηνξηζηηθΪ απφ ην 

λφκν ζηα Ϊξζξα 17, 18, 19, 23 παξ. 1 θαη 25 παξ. 3. Οη πξνβιεπφκελεο πνηλΫο μεθηλνχλ θαηΪ 

πεξέπησζε απφ θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα Ϋθδνζε πιαζηψλ ά εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρεέσλ, γηα ιάςε εηθνληθψλ ά γηα λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ (Ϊξζξν 19 παξ. 1) θαη κπνξεέ 

λα θηΪζνπλ ζε θΪζεηξμε κΫρξη δΫθα εηψλ γηα ζπγθεθξηκΫλα αδηθάκαηα θνξνδηαθπγάο ησλ Ϊξζξσλ 

17 θαη 18.  

 ΠΪλησο, νη δηαηΪμεηο πεξέ θνξνδηαθπγάο δελ απνθιεένπλ ηελ εθαξκνγά θαη ησλ δηαηΪμεσλ 

πεξέ απΪηεο (Ϊξζξν 386 ΠΚ ΑΠ 1229/1986, Γειηένλ ΑΔ 1987, ζει. 344. ) 

 Δπέζεο κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ 3888/2010 (γηα αδηθάκηα πνπ δηαπξΪηνληαη 

απφ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ δειαδά απφ 30.9.2010 θαη κεηΪ), 

αληηθαηαζηΪζεθε ε παξΪγξαθνο 1 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ 2523/1997, ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζην αδέθεκα 

ηεο κε απφδνζεο ά αλαθξηβνχο απφδνζεο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α.)ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ά εηζθνξψλ, 

θαζψο θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθΫο πνηλΫο .Με ηηο λΫεο δηαηΪμεηο πξνβιΫπεηαη πνηλά (θπιΪθηζε 

ηνπιΪρηζηνλ ελφο Ϋηνπο ά θΪζεηξμε κΫρξη δΫθα Ϋηε, αλΪινγα κε ην χςνο ησλ πνζψλ )γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο κε απφδνζεο θιπ πνπ ηα ζρεηηθΪ πνζΪ ησλ θχξησλ θφξσλ, ηειψλ εηζθνξψλ 

ππεξΫβαηλαλ ηα 3.000,00 επξσ ζε εηάζηα βΪζε, κε ηηο λΫεο δηαηΪμεηο πξνβιΫπεηαη πιΫνλ πνηλά 

(θπιΪθηζε) θαη γηα νπνηνπδάπνηε χςνπο πνζΪ κΫρξη 3.000,00 επξσ.πγρξφλσο επαλαδηαηππψλεηαη 

θαη απνζαθελέδεηαη πξνο Ϊξζε ακθηβνιηψλ, ε Ϋλλνηα ηνπ παξαπΪλσ αδηθάκαηνο θαη εηδηθφηεξα 

νξέδεηαη φηη ην αδέθεκα απηφ δηαπξΪηεη ν θνξνινγνχκελνο ν νπνένο πξνθεηκΫλνπ λα απνθχγεη ηελ 

πιεξσκά ηνπο δελ απΫδσζε ά απΫδσζε αλαθξηβψο ηνπο σο Ϊλσ θφξνπο, ηΫιε ά εηζθνξΫο ά 

ζπκςάθηζε ά εμαπαηψληαο ηε θνξνινγηθά αξρά κε ηελ παξΪζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζψλ ά 

ηελ αζΫκηηε παξαζηψπεζε ά απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ, Ϋιαβε επηζηξνθά Φ.Π.Α.  

 Αθφκε κε ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ 3888/2010 (ζρεηηθά ΠΟΛ 1002 /3-1-

2011)αληηθαζέζηαηαη ε  παξΪγξαθνο 5 ηνπ Ϊξζξνπ  19 ηνπ λ 2523/97, φπσο απηά πξνζηΫζεθε κε ηελ 

παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ 76 ηνπ λ 3842/2010.χκθσλα κε ηηο λΫεο δηαηΪμεηο απμΪλεηαη ε πνηλά 

θπιΪθηζεο απφ ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) κάλεο ζε ηνπιΪρηζηνλ ηΫζζεξηο (4) κάλεο γηα ηνλ ππφρξεν πνπ 
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δελ εθδέδεη ε αθδέδεη αλαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Β.. ζηνηρεέα θαηΪ ηελ πψιεζε ά 

δηαθέλεζε αγαζψλ ά ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ά δελ θαηαρσξεέ ζηα πξφζζεηα βηβιέα ηεο παξαγξΪθνπ 

5 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ έδηνπ Κψδηθα ηηο ζπλαιιαγΫο γηα ηηο νπνέεο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ ηα νηθεέα 

ζηνηρεέα εζφδσλ, εθφζνλ εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ λ 2523/1997 

πεξέ αλαζηνιάο ιεηηνπξγεέαο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. ΠεξαηηΫξσ, απμΪλεηαη επέζεο ε πνηλά 

θπιΪθηζεο απφ ηνπιΪρηζηνλ ηξεέο (3) κάλεο ζε ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη (6) κάλεο γηα ηνλ ππφρξεν πνπ 

επαλαιακβΪλεη ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαβΪζεηο ζε δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα αλαζηνιά ιεηηνπξγεέαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

εγθαηαζηΪζεσλ. 

 Με ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ 3888/2010 αληηθαζέζηαηαη ην ηειεπηαέν εδΪθην 

ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ λ 2523/1997 βΪζεη δε ησλ λΫσλ δηαηΪμεσλ επεθηεέλεηαη ε 

Ϊκεζε ππνβνιά κελπηάξηαο αλαθνξΪο ακΫζσο κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ ειΫγρνπ ησλ θνξνινγηθψλ 

αξρψλ θαη ζε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγάο πΫξαλ ησλ άδε πξνβιεπφκελσλ.Δηδηθφηεξα ε 

κελπηάξηα αλαθνξΪ ππνβΪιιεηαη ακΫζσο κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ, κε βΪζε ηα 

πνξέζκαηα απηνχ, ζηηο αθφινπζεο πιΫνλ πεξηπηψζεηο αδηθεκΪησλ: 

α)επέ κε απφδνζεο ά αλαθξηβνχο απφδνζεο ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ πξνζηηζΫκελεο αμέαο, ηνπ θφξνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επεηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ά εηζθνξψλ, 

εθφζνλ ην πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηΫινπο ά εηζθνξΪο πνπ ν ππφρξενο δελ απΫδσζε ά απΫδσζε 

αλαθξηβψο ά ζπκςάθηζε ά εμαπαηψληαο ηε θνξνινγηθά αξρά Ϋιαβε σο επηζηξνθά ΦΠΑ ππεξβαέλεη 

ζε εηάζηα βΪζε ηα εβδνκάηα πΫληε ρηιηΪδεο (75.000) επξσ. 

β)επέ πεξηπηψζεσλ ηεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 19 ηνπ λ  2523/1997, δειαδά επέ 

παξαβΪζεσλ ππφρξεσλ νη νπνένη εκπέπηνπλ  ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ 

έδηνπ λφκνπ, φπσο απηΫο ηζρχνπλ, φηαλ ην πιάζνο ησλ κε εθδνζΫλησλ ζηνηρεέσλ εέλαη πΪλσ απφ δΫθα 

(10) ά ππεξβαέλνπλ ζε αμέα ηα πεληαθφζηα (500) επξσ. 

γ)επέ Ϋθδνζεο ά απνδνράο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγά ζην ζχλνιν 

ηεο ά γηα κΫξνο απηάο, εθφζνλ ε ζπλνιηθά αμέα ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλχπαξθηε ζπλαιιαγά ζην  ζχλνιν ηεο ά γηα κΫξνο απηάο ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ 

πελάηα ρηιηΪδσλ (150.000) επξσ (ε πεξέπησζε απηά πξνυπάξρε)  

 Με ηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ 3888/2010 αληηθαζέζηαηαη ην πξψην εδΪθην ηεο 

παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ λ 2523/1997 θαη νξέδεηαη ε ππνρξΫσζε ηνπ πξντζηακΫλνπ ηεο 

αξκφδηαο θνξνινγηθάο αξράο ζε φιεο ηηο Ϊιιεο πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ αδηθεκΪησλ γηα ηα νπνέα 

πξνβιΫπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο σο πξνο ην ρξφλν Ϊζθεζεο κελπηάξηαο αλαθνξΪο (δειαδά εθηφο ησλ 

αδηθεκΪησλ Ϊξζξν 19 ηνπ λ 2523/1997 θαη πεξ. α΄ πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ 3 ηεο παξνχζαο), 

εθφζνλ ν ππφρξενο δελ Ϋρεη αζθάζεη πξνζθπγά θαηΪ ηνπ νηθεένπ θχιινπ ειΫγρνπ ά πξΪμεο θαη δελ 
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Ϋρεη βεβαέσο ππνβΪιεη ακειιεηέ ζρεηηθά κελπηάξηα αλαθνξΪ ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθά αξρά, κε 

ζπλεκκΫλα φια ηα απαξαέηεηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα . 

 

4.2. Καηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ            

 ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ ειΫγρνπ θαη ηελ θνηλνπνέεζε ζην θνξνινγνχκελν ησλ νηθεέσλ 

θαηαινγηζηηθψλ πξΪμεσλ (θχιια ειΫγρνπ, απνθΪζεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ θιπ.) καδέ κε ηηο ζρεηηθΫο 

εθζΫζεηο ειΫγρνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο πεξέ επηδφζεσλ, ν θνξνινγνχκελνο γηα θΪζε 

κέα απφ ηηο θνηλνπνηεζεέζεο πξΪμεηο, κπνξεέ:       

 λα ππνβΪιεη ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθάο αξράο πνπ ηελ εμΫδσζε, εθφζνλ 

ακθηζβεηεέ ηελ νξζφηεηΪ ηεο, κΫζα ζε πξνζεζκέα εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζά 

ηεο ά ελελάληα (90) εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα θΪηνηθν εμσηεξηθνχ), κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 

ηνπ κελφο Απγνχζηνπ εθφζνλ ζπληξΫρεη πεξέπησζε, πξφηαζε γηα δηνηθεηηθά επέιπζε ηεο 

δηαθνξΪο (ζπκβηβαζκφ): 

α. κε ηδηαέηεξε αέηεζε  ά 

β. κε ην δηθφγξαθν ηεο ηπρφλ πξνζθπγάο. 

 λα θαηαζΫζεη, ζηελ ειεγθηηθά αξρά πνπ εμΫδσζε ηελ πξΪμε, πξνζθπγά κΫζα ζηηο έδηεο σο 

Ϊλσ πξνζεζκέεο. 

ΔηδηθΪ ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξφηαζε γηα δηνηθεηηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο ππνβΪιιεηαη κε 

ηδηαέηεξε αέηεζε (πεξέπησζε α΄),  ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο αλαζηΫιιεηαη 

κε ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο, κε ππνινγηδφκελεο ηεο εκΫξαο ππνβνιάο απηάο, θαη ζπλερέδεη 

απφ ηελ επφκελε εξγΪζηκε γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκΫξα ηεο εκΫξαο ππνγξαθάο ηεο πξΪμεο 

καηαέσζεο ά κεξηθάο επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο. 

 Αλ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβΪιιεη, γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, αέηεζε δηνηθεηηθάο επέιπζεο 

νχηε θαηαζΫζεη πξνζθπγά ά αλ πξνβεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο παξαπΪλσ ελΫξγεηεο αιιΪ εθπξφζεζκα, ε 

νηθεέα θαηαινγηζηηθά πξΪμε νξηζηηθνπνηεέηαη, κε ηηο αλΪινγεο θαηΪ πεξέπησζε ζπλΫπεηεο (βεβαέσζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ θιπ.).  Ζ πξνζθπγά κπνξεέ λα θαηαηέζεηαη θαη ζηε γξακκαηεέα ηνπ 

δηθαζηεξένπ ζην νπνέν απεπζχλεηαη.  

 

 4.3. Γηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (ζπκβηβαζκόο) 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Τπνβνιά ηεο αέηεζεο δηνηθεηηθάο επέιπζεο κε ηα ζρεηηθΪ απνδεηθηηθΪ  ζηνηρεέα γηα ηελ 

ππνζηάξημά ηεο θαη νξηζκφο ζρεηηθάο ζπδάηεζεο. 

 ΔμΫηαζε ηεο αέηεζεο θαηΪ ηελ νξηζζεέζα εκεξνκελέα απφ ηνλ πξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο 

ειεγθηηθάο αξράο.  
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ΔηδηθΪ φηαλ πξφθεηηαη γηα θχιια ειΫγρνπ (ά πξΪμεηο πξνζδηνξηζκνχ απνηειεζκΪησλ) 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη θαη εηζνδάκαηα απφ γεσξγηθά ά 

εκπνξηθά επηρεέξεζε ά απφ ηελ Ϊζθεζε ειεπζΫξηνπ επαγγΫικαηνο ά κφλν ηΫηνηα εηζνδάκαηα 

θαη εθφζνλ ηεξάζεθαλ βηβιέα θαη ζηνηρεέα Γ΄ θαηεγνξέαο Κ.Β..:  

α) ππνρξεσηηθΪ ιφγσ χςνπο αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ά  

β)-ππνρξεσηηθΪ ιφγσ λνκηθάο κνξθάο ά πξναηξεηηθΪ, εθφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ην 

χςνο ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ππεξβαέλεη ην 50% ησλ αθαζΪξηζησλ εζφδσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππνρξεσηηθά ηάξεζε βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ Γ´ θαηεγνξέαο Κ.Β.. ηφηε ε 

δηνηθεηηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο γέλεηαη απφ ζρεηηθά ηξηκειά Δπηηξνπά.      

ε πεξέπησζε απνπζέαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ά ηνπ εμνπζηνδνηεκΫλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηΪ 

ηε ζρεηηθά ζπλεδξέαζε, ε δηνηθεηηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο καηαηψλεηαη.  

 χληαμε θαη ππνγξαθά ζρεηηθάο πξΪμεο ά πξαθηηθνχ επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο ζε πεξέπησζε 

ζχκπησζεο, νιηθΪ ά κεξηθΪ, ησλ απφςεσλ θαη απφ ηα δχν κΫξε. 

 ΠαξΪδνζε αληηγξΪθνπ ηεο παξαπΪλσ πξΪμεο ά πξαθηηθνχ ζην θνξνινγνχκελν. 

εκεέσζε: Ζ ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο δηνηθεηηθάο επέιπζεο θαη ε ππνγξαθά θαηΪ ηα αλσηΫξσ 

ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά ηνπ πξαθηηθνχ επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο κπνξεέ λα γέλεη θαη απφ εηδηθφ 

πιεξεμνχζην ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εθφζνλ θαηαηεζεέ πιεξεμνχζην Ϋγγξαθν, δεκφζην ά 

ηδησηηθφ κε βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ εληνιΫα θαηΪ ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο.         

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 ΑκεηΪθιεην ηεο πξΪμεο  ά ηνπ πξαθηηθνχ επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο. 

 Μεέσζε ζην 1/2 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο πνζνζηνχ πξνζαχμεζεο ηνπ 

ζπληειεζηά θαζαξνχ θΫξδνπο (π.ρ. επέ απφξξηςεο βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ θιπ.), ππφ 

πξνυπνζΫζεηο.  

 Μεέσζε ησλ θαηαινγηζζΫλησλ πνζψλ πξφζζεησλ θφξσλ ά πξνζηέκσλ, ζε πνζνζηφ πνπ 

θαζνξέδεηαη απφ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο. πγθεθξηκΫλα πξνβιΫπεηαη: 

-Μεέσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ (πξνζαχμεζεο) ζηα ηξέα πΫκπηα (3/5) απηνχ.  

-Μεέσζε ησλ πξνζηέκσλ ζην Ϋλα ηξέην (1/3) απηψλ. 

ε πεξέπησζε απνδεδεηγκΫλεο νιηθάο ά κεξηθάο αλππαξμέαο ηεο παξΪβαζεο, ηα πξφζηηκα 

δηαγξΪθνληαη νιηθΪ ά κεξηθΪ. 

εκεέσζε: νη παξαπΪλσ κεηψζεηο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα πνπ ελ γΫλεη εθαξκφδεηαη. ε 

νξηζκΫλεο εηδηθΫο πεξηπηψζεηο πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο δηαθνξεηηθφ 

θαζεζηψο.  

 Μεγαιχηεξνο αξηζκφο δφζεσλ γηα ηελ θαηαβνιά ησλ βΪζεη ζπκβηβαζκνχ βεβαηνχκελσλ 

πνζψλ  απφ εθεέλνλ πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηελ θαηαβνιά ησλ νηθεέσλ πνζψλ βΪζεη δηθαζηηθψλ 

απνθΪζεσλ. 
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 Άξζε ηνπ αμηνπνέλνπ, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη πνηληθά δέσμε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ 

γηα θΪζε θνξνινγέα ζπκβηβαζκνχ  

    ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ 

 Δκπξφζεζκε ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο. 

 Καηαβνιά πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα πΫκπην (1/5) ηνπ βΪζεη ζπκβηβαζκνχ νθεηιφκελνπ θχξηνπ 

θαη πξφζζεηνπ θφξνπ ά πξνζηέκνπ θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο πξΪμεο ά ηνπ πξαθηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ά ην αξγφηεξν κΫζα ζηηο δχν επφκελεο εξγΪζηκεο γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκΫξεο, κε 

εμαέξεζε  ηηο ππφ εθθαζΪξηζε επηρεηξάζεηο. 

 ε πεξέπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιάο απφ ην θνξνινγνχκελν ηνπ παξαπΪλσ πνζνζηνχ 

θφξνπ ά πξνζηέκνπ, ν ζπκβηβαζκφο ζεσξεέηαη σο κε γελφκελνο.  

 

  4.4. Πξνζθπγή ηνπ θνξνινγνύκελνπ ζηα δηθαζηήξηα-δηθαζηηθή   πξνζηαζία 

 ΠΡΟΦΤΓΖ  

 Πξφθεηηαη γηα Ϋλδηθν βνάζεκα πνπ αζθεέηαη κε ηελ θαηΪζεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθνγξΪθνπ ζηελ 

ειεγθηηθά αξρά πνπ εμΫδσζε ηελ νηθεέα θαηαινγηζηηθά  πξΪμε ά ζηε γξακκαηεέα ηνπ νηθεένπ 

δηθαζηεξένπ. 

 ε πεξέπησζε δηνηθεηηθάο επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο, νιηθΪ ά κεξηθΪ, ε πξνζθπγά πνπ ηπρφλ 

αζθάζεθε δελ παξΪγεη θαλΫλα απνηΫιεζκα ά ηζρχεη κφλν γηα ην κΫξνο πνπ δελ επηιχζεθε ε 

δηαθνξΪ. 

 ε πεξέπησζε κε επέηεπμεο δηνηθεηηθάο επέιπζεο ηεο δηαθνξΪο θαη Ϊζθεζεο εκπξφζεζκεο 

πξνζθπγάο, βεβαηψλεηαη ακΫζσο απφ ηνλ αξκφδην ΠξντζηΪκελν πνζνζηφ 25% (αληέ ηνπ 10% 

πνπ έζρπε) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ θχξηνπ θαη  πξφζζεηνπ θφξνπ, ηΫινπο ά εηζθνξΪο, θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ ηπρφλ ζπκβεβαηνχκελσλ πνζψλ.(Ζ παξαπΪλσ αχμεζε εθαξκφδεηαη 

αλεμΪξηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο πνπ αλαθΫξεηαη ε πξνζθπγά κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα 

Ϋρεη αζθεζεέ απφ 23-4-2010.Άξζξν 81 παξ  2  Ν  3842/23-4-2010) 

 ΑπμΪλεη ζην 50% απφ 25% ε πξνβεβαέσζε ζε κε δηνηθεηηθά επέιπζε δηαθνξΪο θαη Ϊζθεζε 

 δηθαζηηθάο πξνζθπγάο.(Ϊξζξν 54 παξ 3 ηνπ λ  3943/2011 θαη ηζρχεη απφ 31/3/2011). 

ΔηδηθΪ ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε πεξέπησζε πξνζσξηλνχ ειΫγρνπ Φ.Π.Α. θαη 

παξαθξαηνπκΫλσλ θφξσλ θιπ., βεβαηψλεηαη ην 100% ηεο δηαθνξΪο αλεμαξηάησο ηεο 

Ϊζθεζεο πξνζθπγάο. 

Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε πνζΪ θαηαβΪιινληαη εθΪπαμ κΫρξη ηελ ηειεπηαέα εξγΪζηκε 

γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο εκΫξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε βεβαέσζε κάλα. 

χκθσλα κε ηνλ  λφκν  3943/2011 πνπ Ϋρεη ηζρχ απφ 1.1.2011, ν θφξνο πνπ νθεέιεηαη κε 

βΪζε νξηζηηθά πξΪμε πξνζδηνξηζκνχ, ε νπνέα νξηζηηθνπνηεζεθε ιφγσ κε Ϊζθεζεο ά κε 

εκπξφζεζκεο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο θαηαβΪιιεηαη ζε δχν ηζφπνζεο κεληαέεο δφζεηο αλ ην 
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ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ εέλαη κεγαιχηεξν ησλ ηξηαθνζέσλ (300) επξσ.Ζ πξψηε δφζε 

θαηαβΪιιεηαη κΫρξη ηελ ηειεηαέα εξγΪζηκε εκΫξα, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο ηνπ επφκελνπ 

κάλα απφ ηε βεβαέσζε. 

ηελ πεξέπησζε ζπκβηβαζκνχ (λ 3943/2011) θαη ηελ θαηαβνιά ηνπ 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ ν θφξνο πνπ βεβαηψλεηαη κεηΪ ηελ θαηαβνιά αλ εέλαη πΪλσ απφ 300,00 

επξσ θαηαβΪιιεηαη ζε Ϋμη δφζεηο . 

 Ζ πξνζθπγά θαζψο θαη ε Ϋθζεζε κε ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζέαο επέ ηεο δηαθνξΪο θαη ηα ινηπΪ 

ζηνηρεέα ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθΫινπ, δηαβηβΪδνληαη θαηΪ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο ζην αξκφδην 

δηθαζηάξην απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθάο αξράο. Αλ ε πξνζθπγά θαηαηεζεέ 

ζηε γξακκαηεέα ηνπ νηθεένπ δηθαζηεξένπ, απηά δηαβηβΪδεηαη ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθά αξρά 

γηα ηηο πεξαηηΫξσ σο Ϊλσ ζρεηηθΫο ελΫξγεηΫο ηεο.  

 

 ΔΦΔΖ–ΑΝΑΗΡΔΖ–ΛΟΗΠΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ                                                                                                              

 Έθεζε 

ε Ϋθεζε ππφθεηληαη νη απνθΪζεηο πνπ εθδέδνληαη ζε πξψην βαζκφ θαη ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο 

ηνπ λφκνπ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋθεζεο εέλαη εμάληα (60) εκΫξεο θαη αξρέδεη απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ζε θακηΪ δε πεξέπησζε δελ αζθεέηαη Ϋθεζε αλ 

Ϋρνπλ πεξΪζεη ηξέα ρξφληα απφ ηε δεκνζέεπζε ηεο απφθαζεο. 

 Αλαέξεζε  

Ζ αέηεζε αλαέξεζεο αζθεέηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο (.η.Δ.) θαηΪ 

απνθΪζεσλ πνπ εθδέδνληαη εέηε ζε πξψην θαη ηειεπηαέν βαζκφ, εέηε ηειεζηδέθσο θαη΄ Ϋθεζε 

θιπ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε αλαέξεζεο απφ ην θνξνινγνχκελν εέλαη εμάληα (60) εκΫξεο απφ 

ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο ζε απηφλ, ζε θακηΪ δε πεξέπησζε δελ  κπνξεέ λα αζθεζεέ 

αλαέξεζε αλ Ϋρνπλ πεξΪζεη ηξέα ρξφληα απφ ηε δεκνζέεπζε ηεο απφθαζεο.   

 ΛνηπΫο δπλαηφηεηεο δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο 

ΠΫξαλ ησλ παξαπΪλσ, ν θνξνινγνχκελνο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθάζεη θαη φια ηα ινηπΪ 

πξνβιεπφκελα Ϋλδηθα βνεζάκαηα θαη κΫζα  θαη γεληθΪ λα δεηάζεη θΪζε εέδνπο πξνβιεπφκελε 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο δηθαζηηθά πξνζηαζέα (π.ρ. Ϊζθεζε αλαθνπάο, αέηεζε αλαζηνιάο 

εθηΫιεζεο δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ, αέηεζε αλαζηνιάο εθηΫιεζεο δηθαζηηθψλ απνθΪζεσλ θιπ.). 

 

4.5. Λνηπέο δπλαηόηεηεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ 

 

ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΤΜΒΗΒΑΜΟ      
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Πξηλ ηελ εθδέθαζε ηεο ππφζεζεο θαη ζε θΪζε ζηΪζε ηεο δέθεο (πξνζθπγά, Ϋθεζε, αλαέξεζε) 

κπνξεέ λα γέλεη, κε απνδνρά θαη απφ ηα δχν κΫξε, δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαη θαηΪξγεζε ηεο 

εθθξεκνχο δέθεο. Ο δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο εέλαη δπλαηφο ζε φζεο πεξηπηψζεηο επηηξΫπεηαη θαη 

φπσο πξνβιΫπεηαη δηνηθεηηθά  επέιπζε ηεο δηαθνξΪο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξΫπεη πΫληε (5) 

ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ ηε δηθΪζηκν λα απνζηαιεέ-θαηαηεζεέ ζην γξακκαηΫα ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξένπ ε νηθεέα πξΪμε ά ην πξαθηηθφ ηνπ επηηεπρζΫληνο ζπκβηβαζκνχ. 

 

ΑΚΤΡΧΖ Ή ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΣΗΚΟΠΟΗΖΘΔΗΑ          

      ΚΑΣΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ  

 

ΚαηαινγηζηηθΫο πξΪμεηο πνπ νξηζηηθνπνηάζεθαλ επεηδά ν θνξνινγνχκελνο δελ πξνζΫθπγε ζηα 

δηθαζηάξηα ζχκθσλα κε ηα πην πΪλσ αλαθεξφκελα,  κπνξεέ λα αθπξσζνχλ ά λα ηξνπνπνηεζνχλ 

θαηΪ πεξέπησζε, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ζπγθεθξηκΫλνη θαη εηδηθνέ πεξηνξηζηηθΪ αλαθεξφκελνη ζηηο 

νηθεέεο δηαηΪμεηο ιφγνη θαη πξνυπνζΫζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν  

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΚΣΩΝ  

 

5.1.Γηθαηώκαηα θνξνινγνπκέλσλ 

 

Ο θνξνινγνχκελνο ζην πιαέζην ηνπ ειΫγρνπ δηθαηνχηαη: 
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  Να ιακβΪλεη γλψζε ηεο εληνιάο ειΫγρνπ, αληέγξαθν ηεο νπνέαο επηδέδεηαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ     

  ειεγθηά θαηΪ ηελ πξψηε εκΫξα επέζθεςάο ηνπ ζηελ επηρεέξεζε (Ϊξζξν 17 Π.Γ. 16/1989). 

  Να ππνβΪιιεη, πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ ειΫγρνπ (πξνζσξηλνχ ά ηαθηηθνχ), αξρηθΫο ά 

ζπκπιεξσκαηηθΫο δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ, ηειψλ 

θαη εηζθνξψλ, κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επέδνζε ζε απηφλ επέ απνδεέμεη 

ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθάο αξράο, πξνθεηκΫλνπ λα ηχρεη ηεο 

πξνβιεπφκελεο κεέσζεο ζην ½ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ιφγσ εθπξνζΫζκνπ ησλ παξαπΪλσ 

δειψζεσλ (παξ. 1 Ϊξζξν 4 Ν. 3610/2007). Δπέζεο, δηθαηνχηαη λα ππνβΪιιεη εηδηθά δάισζε - 

αλαθνξΪ γηα ηηο παξαβΪζεηο Κ.Β.. θαη ινηπΫο ζπγθεθξηκΫλεο παξαβΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε 

ηηο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, πξνθεηκΫλνπ ηα νηθεέα πξφζηηκα λα κεησζνχλ 

ζην 1/5 (παξ. 2 Ϊξζξν 4 Ν. 3610/2007). 

  Να ιακβΪλεη κε δαπΪλεο ηνπ αληέγξαθα ά θσηνηππέεο ησλ θαηαζρεζΫλησλ βηβιέσλ, 

ζηνηρεέσλ θαη ινηπψλ εγγξΪθσλ (παξ. 4 Ϊξζξν 36 Κ.Β..)  

  Να παξΪζρεη πξηλ ηελ Ϋθδνζε ζε βΪξνο ηνπ απφθαζεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα παξαβΪζεηο 

ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Κ.Β.. θαη ηνπ Ν. 1809/1988 πεξέ Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ, ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηηο δηαπηζησζεέζεο παξαιεέςεηο ά παξαηππέεο κεηΪ απφ ηελ επέδνζε ζε απηφλ 

επέ απνδεέμεη ζρεηηθάο θιάζεο πξνο αθξφαζε θαη κΫζα ζηελ νξηδφκελε απφ ηελ θιάζε απηά 

πξνζεζκέα, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη θαηψηεξε ησλ πΫληε (5) εκεξψλ (παξ. 2 Ϊξζξν 6 Ν. 

2690/1999). 

  Να δεηάζεη κε αέηεζά ηνπ εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο επέδνζεο ζ’ απηφλ ζρεηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ηελ θξέζε επέ ηνπ θχξνπο ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπ απφ εηδηθά πξνο ηνχην 

επηηξνπά κφλν γηα θνξνινγνχκελνπο πνπ ειΫγρνληαη κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ Ϋιεγρν απφ ην 

Γ.Δ.Κ. Αζελψλ ά Θεζζαινλέθεο θαη εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη παξαβΪζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ην 

θχξνο θαη ηελ απνδεηθηηθά δχλακε ησλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ ηνπο (παξ. 5 Ϊξζξν 70 Ν. 

2238/1994). 

  Να ιακβΪλεη γλψζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ κε ηελ θνηλνπνέεζε ζ’ απηφλ ησλ 

νηθεέσλ θαηαινγηζηηθψλ πξΪμεσλ θαη εθζΫζεσλ ειΫγρνπ (Ϊξζξν 69 Ν. 2238/1994 

5.2. Τπνρξεώζεηο θνξνινγνπκέλσλ 

 Ο θνξνινγνχκελνο ζην πιαέζην ηνπ ειΫγρνπ ππνρξενχηαη: 

   Να επηδεηθλχεη ηα ηεξνχκελα βηβιέα θαη ζηνηρεέα (παξ. 1 Ϊξζξν 36 Κ.Β..) 

   Να παξαδέδεη ζε εχινγν ρξφλν θΪζε ζηνηρεέν θαη λα παξΫρεη θΪζε  δεηνχκελε πιεξνθνξέα     

   ζηνλ Ϋιεγρν (παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 

   Να δηεπθνιχλεη ηνλ Ϋιεγρν θαη λα κελ πξνβΪιιεη πξνζθφκκαηα (παξ. 1 Ϊξζξν 36 Κ.Β..,    

   παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 
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5.3. Γηθαηώκαηα  ειεγθηώλ  

Ο ειεγθηάο ζην πιαέζην ηνπ ειΫγρνπ δηθαηνχηαη: 

 Να ελεξγεέ Ϋιεγρν νπνηαδάπνηε εξγΪζηκε ψξα γηα ηελ επηρεέξεζε (παξ. 1 Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

 Να ελεξγεέ νπνηαδάπνηε επηηφπηα εμΫηαζε θξέλεηαη αλαγθαέα θαη λα ιακβΪλεη γλψζε, λα   

 ειΫγρεη θαη λα ζεσξεέ φια ηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. ά απφ        

 Ϊιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηΪ πνπ ηεξνχληαη πξναηξεηηθΪ απφ ην θνξνινγνχκελν (παξ. 1 

 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994, παξ. 1 Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

 Να ιακβΪλεη γλψζε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ βηβιένπ,  ζηνηρεένπ ά εγγξΪθνπ θαη θΪζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά εγθαηΪζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηέα   

ά ζην θαηΪζηεκα θΪζε Ϊιινπ ππφρξενπ (παξ. 1 Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

 Να θαηΪζρεη αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπΪ Ϋγγξαθα ά λα παξαιακβΪλεη επέζεκα 

βηβιέα θαη ζηνηρεέα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηΪζρνληαη αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπΪ 

Ϋγγξαθα, επηηξΫπεηαη ε θαηΪζρεζε θαη ησλ επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ (παξ. 4 θαη 5 

Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

  Να δεηΪ απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξνινγνχκελν λα δέδεη θΪζε αλαγθαέα δηεπθξέληζε θαη θΪζε 

ρξάζηκν ζηνηρεέν γηα ηε δηεμαγσγά ηνπ ειΫγρνπ (παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 

  Να δεηΪ απφ ηηο δεκφζηεο ά δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο, ηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ 

δηθαένπ, ηηο ηξΪπεδεο, ηηο ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη   γεληθΪ   απφ   θΪζε   νξγΪλσζε   

επαγγεικαηηθά,   εκπνξηθά, βηνκεραληθά, γεσξγηθά  θιπ.  νπνηεζδάπνηε πιεξνθνξέεο ζεσξεέ 

αλαγθαέεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ (παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994, παξ. 6 Ϊξζξν 36 

Κ.Β..). 

  Να ιακβΪλεη γλψζε ζηνηρεέσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην, κε Ϊξζε απηνχ 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειΫγρνπ, ζχκθσλα  κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζην λφκν (παξ. 1 

Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 

  Να θαιεέ νπνηνδάπνηε πξφζσπν θαη λα δεηΪ απφ απηφ λα παξΪζρεη εγγξΪθσο πιεξνθνξέεο 

πνπ εέλαη αλαγθαέεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ (παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 

  Να ελεξγεέ δηαζηαπξσηηθΫο ειεγθηηθΫο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιέα θαη ζηνηρεέα 

επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο Ϊιιεο ειεγθηηθάο αξράο πνπ Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο ζηελ έδηα 

πφιε ά ζηνλ έδην λνκφ, γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ αθξέβεηα ησλ δεδνκΫλσλ ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ ηνπ επηηεδεπκαηέα πνπ ειΫγρεη (παξ. 1 Ϊξζξν 66 Ν. 2238/1994). 

5.4. Τπνρξεώζεηο ειεγθηώλ  

Ο ειεγθηάο ζην πιαέζην ηνπ ειΫγρνπ ππνρξενχηαη: 
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  Να δεέρλεη ζην θνξνινγνχκελν θαηΪ ηελ πξψηε εκΫξα ηνπ ειΫγρνπ θαη πξηλ ηελ Ϋλαξμε 

απηνχ, ηελ ππεξεζηαθά ά αζηπλνκηθά ηνπ ηαπηφηεηα. θαη λα ηνπ επηδέδεη αληέγξαθν ηεο 

εληνιάο ειΫγρνπ (Ϊξζξα 15-21 Π.Γ. 16/1989 Ϊξζξν 30 Ν. 3296/2004, Π.Γ. 85/2005). 

  Να εέλαη επγελάο απΫλαληη ζην θνξνινγνχκελν θαη αληηθεηκεληθφο ζηελ θξέζε ηνπ. 

  Να ζπληΪζζεη θαη λα επηδέδεη Ϋθζεζε θαηΪζρεζεο ζε πεξέπησζε θαηΪζρεζεο αλεπέζεκσλ 

βηβιέσλ, ζηνηρεέσλ θαη ινηπψλ Ϋγγξαθσλ ά ηαπηφρξνλεο θαηΪζρεζεο αλεπέζεκσλ βηβιέσλ, 

ζηνηρεέσλ θαη ινηπψλ Ϋγγξαθσλ θαη επέζεκσλ βηβιέσλ θαη ζηνηρεέσλ. Δπέζεο, λα ζπληΪζζεη 

θαη λα παξαδέδεη απφδεημε παξαιαβάο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβάο κφλν επέζεκσλ βηβιέσλ 

θαη ζηνηρεέσλ (παξ. 3, 4, 5 Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

  Να παξαδέδεη ηα θαηαζρεζΫληα αλεπέζεκα βηβιέα, ζηνηρεέα θαη ινηπΪ Ϋγγξαθα ζηνλ αξκφδην 

ΠξντζηΪκελν, ν νπνένο, εθφζνλ κε απηΪ ελεξγεέ θνξνινγηθά εγγξαθά, ηα δηαθπιΪζζεη κΫρξη 

ηελ ηειεζηδηθέα απηάο (παξ. 4 Ϊξζξν 36 Κ.Β..). 

  Να επηδέδεη ζεκεέσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειΫγρνπ επέ απφξξηςεο ησλ βηβιέσλ θαη 

ζηνηρεέσλ επηηεδεπκαηηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Δ.Κ. Αζελψλ ά Θεζζαινλέθεο, πξνθεηκΫλνπ ν 

ειεγρφκελνο λα κπνξεέ λα απεπζπλζεέ ζε εηδηθά πξνο ηνχην επηηξνπά, εθφζνλ ην επηζπκεέ 

(παξ. 5 Ϊξζξν 70 Ν. 2238/1994). 

  Να ζπληΪζζεη κεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ζρεηηθά Ϋθζεζε ειΫγρνπ κε ηηο ηπρφλ 

δηαπηζησζεέζεο παξαιεέςεηο, ε νπνέα αθνχ ζεσξεζεέ απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο 

ειεγθηηθάο αξράο ά Ϊιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, θνηλνπνηεέηαη καδέ κε ηηο νηθεέεο 

θαηαινγηζηηθΫο    πξΪμεηο ζην θνξνινγνχκελν θαηΪ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο (Ϊξζξν 69 Ν. 

2238/1994). 

 Να δηαθπιΪζζεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην (παξ. 6 Ϊξζξν 85 Ν. 2238/1994). 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν  
 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Οη Ϊκεζνη θφξνη φπσο άδε αλαθΫξζεθε παξαπΪλσ ζηα πιενλεθηάκαηα θαη κεηνλεθηάκαηα ηνπο εέλαη 

πεξηζζφηεξν πξννδεπηηθνέ θαη ζπκβΪινπλ ζηελ δέθαηε θαηαλνκά ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, Ϋρνπλ 

κεγαιχηεξε  εηζνδεκαηηθά  ειαζηηθφηεηα θαη επνκΫλσο εέλαη θαηαιιειφηεξνη γηα ηε ζηαζεξνπνέεζε 
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ηεο νηθνλνκέαο.πγρξφλσο φκσο νη πξννδεπηηθνέ θφξνη Ϋρνπλ κέα κηθξά ζπκκεηνρά ζηα ζπλνιηθΪ 

Ϋζνδα θαη παξαηεξεέηαη ην θαηλφκελν λα ππΪξρνπλ πςεινέ θνξνινγηθνέ ζπληειεζηΫο θαη ε 

πξαγκαηηθά επηβΪξπλζε λα εέλαη πνιχ κηθξφηεξε απηάο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε θνξνινγηθά 

λνκνζεζέα. Γειαδά παξαηεξεέηαη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγάο ζε νξηζκΫλεο επαγγεικαηηθΫο θαη  

εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο νη νπνέεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πξνζθΫξνπλ Ϋζνδα ζην θξΪηνο. ε πεξηφδνπο 

δε νηθνλνκηθψλ θξέζεσλ, φπσο απηά πνπ δηαλχεη ε νηθνλνκέα ηεο ρψξαο καο, ην θαηλφκελν απηφ 

γέλεηαη εληνλφηεξν. 

 ηελ Ϋξεπλα καο απηά ζΫιακε λα επαιεζεχζνπκε ηελ αξρηθά ππφζεζε καο φηη ηειηθΪ ην 

κεγαιχηεξν βΪξνο ησλ θφξσλ ην επσκέδνληαη νη κηζζσηνέ θαη νη ζπληαμηνχρνη.ΠξΪγκαηη απηφ πνπ 

παξαηεξεέηαη απφ ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο εέλαη φηη νη κηζζσηνέ θαη νη ζπληαμηνχρνη  ζπκκεηΫρνπλ 

ζηα Ϋζνδα ηνπ θξΪηνπο, πιεξψλνληαο θφξνπο θαηΪ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη Ϋκπνξνη –

βηνκάραλνη, ελψ πνιχ κηθξφηεξε εέλαη ε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 

Δπαιεζεχνπκε Ϋηζη ηελ αξρηθά καο ππφζεζε. 

 Απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ site ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηνπλ ηα 

αλΪινγα ζπκπΫξαζκα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1 

Ο αξηζκόο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ην ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο αλά 

νκάδα επαγγέικαηνο ηνπ Οηθ. έηνπο 2008 θαη 2009. 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ 

ΓΖΛΩΔΩΝ 

ΟΗΚ ΔΣΟΤ   

2009 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΔΤΡΩ 

% 

ΔΗΟΓΖΜ/Ο 

ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛ/ΣΟ  

ΟΗΚ ΔΣΟΤ 

2009 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΓΖΛΩΔΩΝ  

ΟΗΚ ΔΣΟΤ  

2008 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΔΤΡΩ 

%  

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΟΗΚ ΔΣΟΤ  

2008 
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Δηζνδεκαηέεο  593.892 3.782.957 3,86 582.091 3.569.182 3,82 

Έκπνξνη-

βηνηΫρλεο –

βηνκάραλνη-

επαγγεικαηέεο 693.269 14.757.099 15,05 698.790 14.738.855 15,79 

Γεσξγνέ 

θηελνηξφθνη 

Αιηεέο -

εθκ.δαζψλ 388.027 4.434.657 4,52 395.406 4.327.074 4,64 

Μηζζσηνέ 

 2.027.552 38.998.872 39,77 2.018.905 36.927.234 39,57 

Διεχζεξνη 

επαγγεικαηέεο 370.754 10.962.948 11,18 355.162 10.195.373 10,92 

ζπληαμηνχρνη 1.581.606 25.124.189 25,62 1.548.531 23.566.056 25,25 

ύλνιν 

νκάδσλ  

 

 

5.655.100 98.060.725 100,00 5.598.885 93.323.774 100,00 

 

 
Πίλαθαο 2 

Σν ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ θόξνπ αλά νκάδα επαγγέικαηνο ηνπ Οηθ. έηνπο 2008 θαη 2009 

 

 

 Σν  Ϋηνο 2007(νηθ. Ϋηνο 2008), φπσο θαέλεηαη απφ ηνλ πέλαθα 1, νη κηζζσηνέ θαη ζπληαμηνχρνη 

ζπκκεηΫρνπλ ζηα θνξνινγηθΪ βΪξε  θαηΪ 55,52%, νη Ϋκπνξνη – βηνκάραλνη θαηΪ 18% θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαηΪ 17,48%.   

 ΑλΪινγα εέλαη ηα απνηειΫζκαηα θαη ην Ϋηνο 2008(νηθ. Ϋηνο 2009), φπνπ νη κηζζσηνέ θαη 

ζπληαμηνχρνη ζπκκεηΫρνπλ ζηα θνξνινγηθΪ βΪξε θαηΪ 57,40%, νη Ϋκπνξνη – βηνκάραλνη θαηΪ    

16,28% θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαηΪ 17,29%.   

 ηα έδηα πεξέπνπ ζπκπεξΪζκαηα θαηαιάγνπκε απφ δεκνζηεπκΫλα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ απφ 

παιαηφηεξα Ϋηε φπσο γηα παξΪδεηγκα απφ ην 1970.ΚαηΪ ην Ϋηνο 1970, θαηαγξΪθεηαη  φηη  νη 

κηζζσηνέ θαη ζπληαμηνχρνη ζπκκεηΫρνπλ ζηα θνξνινγηθΪ βΪξε  θαηΪ 36,70%, νη Ϋκπνξνη –

βηνκάραλνη θαηΪ 41,2 % θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαηΪ 12,7%. Δλψ ην Ϋηνο 1990, νη κηζζσηνέ 

θαη ζπληαμηνχρνη ζπκκεηΫρνπλ ζηα θνξνινγηθΪ βΪξε θαηΪ 59,20%, νη Ϋκπνξνη – βηνκάραλνη θαηΪ 

25,3 % θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαηΪ 10,4%. 

 

ΤΟΛΗΚΟ 

ΦΟΡΟ  ζε  

ρηι επξσ  

ΟΗΚ ΔΣΟΤ 

2009 

%                              

ΦΟΡΟΤ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

ΟΗΚ ΔΣΟΤ 2009 

ΤΟΛΗΚΟ 

ΦΟΡΟ  ζε  

ρηι. επξσ 

ΟΗΚ ΔΣΟΤ 

2008 

% ΦΟΡΟΤ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ  

ΟΗΚ ΔΣΟΤ 2008 

Δηζνδεκαηέεο  534.712 5,86 514.088 5,87 

Έκπνξνη-βηνηΫρλεο –

βηνκάραλνη-επαγγεικαηέεο 

1.484.743 

16,28 
1.575.002 

18,00 

Γεσξγνέ θηελνηξφθνη Αιηεέο -

εθκ.δαζψλ 

289.414 

3,17 

274.209 

3,13 

Μηζζσηνέ 

 

3.375.484 

37,00 
3.202.847 

36,60 

Διεχζεξνη επαγγεικαηέεο 1.577.319 17,29 1.529.845 17,48 

ζπληαμηνχρνη 1.860.635 20,40 1.655.788 18,92 

ύλνιν νκάδσλ  
 

9.122.307 100,00 8.751.779 100,00 
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 Παξαηεξνχκε δειαδά  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνράο ησλ εκπφξσλ, βηνκερΪλσλ θαη 

βηνηερλψλ, ην Ϋηνο 1970  γεγνλφο πνπ κπνξεέ λα νθεέιεηαη φηη ζηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ ΄70 

ζεζκνζεηάζεθαλ κΫηξα ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ ηνπ θνξνινγεηΫνπ εηζνδάκαηνο.ΚΪηη ην νπνέν 

εμαζζΫλεζε ηα επφκελα Ϋηε, δηακνξθψλνληαο ηα παξαπΪλσ απνηειεζκαηα. 

Πίλαθαο 3 

Αξηζκόο θνξνινγνπκέλσλ -δεισζέλ εηζόδεκα -θόξνο θαηά θιηκάθηα εηζνδήκαηνο Οηθ. έηνπο 

2009 

 
 
ΚΛΘΜΑΚΘΑ 
ΤΝΟΛΘΚΟΤ 
ΕΘΟΔ/ΣΟ  

 
ΑΡΘΘΜΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΧΝ 
(ΑΡΘΘΜΟ 
ΔΗΛΏΕΧΝ ) 

 
 

 
ΔΗΛΧΘΕΝ 
ΕΘΟΔΗΜΑ 

 
πνζνζηό % 

 
ΤΝΟΛΘΚΟ 
ΦΌΡΟ  

 
πνζνζηό % 

ΕΤΡΧ       
 

0 
 

331.315 
 

5,86 0 
 

0,0 3.763.437 0,041 
< 1.000  148.699 2,63 64.789.761 0,1 1.012.756 

0,011 
1.000 - 
2.000  

124.625 2,20 187.175.892 0,2 1.201.350 
0,013 

2.000 - 
3.000  

131.099 2,32 328.106.262 0,3 1.659.492 
0,018 

3.000 - 
4.000  

139.977 2,48 489.741.861 0,5 2.118.572 
0,023 

4.000 - 
5.000  

232.393 4,11 1.054.733.996 1,1 1.878.757 
0,021 

5.000 - 
6.000  

243.711 4,31 1.349.051.694 1,4 1.835.509 
0,020 

6.000 - 
7.000  

223.414 3,95 1.451.098.313 1,5 1.738.906 
0,019 

7.000 - 
8.000  

225.963 4,00 1.688.347.954 1,7 1.364.160 
0,015 

8.000 - 
9.000  

228.554 4,04 1.942.784.930 2,0 1.389.340 
0,015 

9.000 - 
10.000  

244.417 4,32 2.321.570.629 2,4 1.307.491 

0,014 
10.000 - 
11.000  

262.126 4,64 2.749.780.646 2,8 1.545.684 

0,017 
11.000 - 
12.000  

248.096 4,39 2.851.868.129 2,9 2.428.225 

0,027 
12.000 - 
13.000  

220.305 3,90 2.749.780.280 2,8 12.642.001 

0,139 
13.000 - 
14.000  

190.988 3,38 2.574.501.876 2,6 31.118.674 

0,341 
14.000 - 
15.000  

169.433 3,00 2.455.340.998 2,5 49.895.390 

0,547 
15.000 - 
16.000  

157.059 2,78 2.432.505.216 2,5 71.319.278 

0,782 
16.000 - 
17.000  

146.431 2,59 2.414.317.712 2,5 88.725.678 

0,973 
 
17.000 - 
18.000  

 
133.749 

 
37 

 
2.339.659.178 

 
2,4 

 
103.771.170 

1,138 
18.000 - 
19.000  

121.157 2,14 2.240.303.571 2,3 113.809.650 

1,248 
19.000 - 
20.000  

109.553 1,94 2.135.499.210 2,2 119.699.685 

1,312 
20.000 - 
22.000  

194.584 3,44 4.081.421.718 4,2 257.960.301 

2,828 
22.000 - 
24.000  

169.371 3,00 3.891.581.360 4,0 281.426.160 

3,085 
24.000 - 
26.000  

145.187 2,57 3.624.952.540 3,7 286.115.563 

3,136 
26.000 - 
28.000  

127.804 2,26 3.448.168.106 3,5 298.029.022 

3,267 
28.000 - 
30.000  

109.553 1,94 3.174.038.746 3,2 289.912.645 

3,178 
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30.000 - 
33.000  

136.579 2,42 4.294.673.724 4,4 415.602.258 

4,556 
33.000 - 
36.000  

112.237 1,98 3.866.787.716 3,9 404.225.510 

4,431 
36.000 - 
39.000  

94.957 1,68 3.556.481.627 3,6 396.742.202 

4,349 
39.000 - 
42.000  

81.252 1,44 3.287.971.769 3,4 388.735.849 

4,261 
42.000 - 
45.000  

70.552 1,25 3.066.527.596 3,1 383.805.740 

4,207 
45.000 - 
50.000  

97.046 1,72 4.598.372.750 4,7 617.020.821 

6,764 
50.000 - 
55.000  

70.127 1,24 3.671.159.828 3,7 542.900.191 

5,951 
55.000 - 
60.000  

48.480 0,86 2.780.768.603 2,8 450.940.963 

4,943 
60.000 - 
65.000  

34.660 0,61 2.161.709.230 2,2 378.335.484 

4,147 
65.000 - 
70.000  

25.653 0,45 1.728.486.853 1,8 322.379.657 

3,534 
70.000 - 
75.000  

19.418 0,34 1.405.613.890 1,4 275.341.407 

3,018 
75.000 - 
80.000  

15.113 0,27 1.169.535.055 1,2 240.529.033 

2,637 
80.000 - 
85.000  

11.626 0,21 958.015.912 1,0 204.627.775 

2,243 
85.000 - 
90.000  

9.145 0,16 799.171.271 0,8 177.546.552 

1,946 
90.000 - 
95.000  

7.119 0,13 657.835.886 0,7 151.623.407 

1,662 
95.000 -
100.000  

5.938 0,11 578.366.547 0,6 137.497.892 

1,507 
100.000 -
110.000  

8.862 0,16 927.592.296 0,9 229.012.373 

2,510 
110.000 -
120.000  

6.163 0,11 707.354.928 0,7 183.432.641 

2,011 
120.000 -
130.000  

4.307 0,08 537.344.372 0,5 145.505.889 

1,595 
130.000 -
140.000  

3.144 0,06 423.602.955 0,4 118.756.754 

1,302 
140.000 -
150.000 

2.421 0,04 350.462.635 0,4 101.769.456 

1,116 
150.000 -
160.000  

1.827 0,03 282.787.621 0,3 83.454.322 

0,915 
160.000 -
170.000  

1.417 0,03 233.679.594 0,2 70.996.882 

0,778 
170.000 -
180.000 

1.138 0,02 198.801.711 0,2 61.623.995 

0,676 
180.000 -
200.000 

1.626 0,03 308.053.789 0,3 97.820.064 

1,072 
 
200.000 -
220.000 

 
1.095 

 
0,02 

 
229.061.217 

 
0,2 

 
74.269.803 

0,814 
220.000 -
250.000 

1077 0,02 251.359.375 0,3 84.021.415 

0,921 
250.000 -
280.000 

724 0,01 190.902.961 0,2 65.225.745 

0,715 
280.000 -
310.000 

439 0,01 129.110.105 0,1 44.942.952 

0,493 
310.000 -
340.000 

316 0,01 102.404.281 0,1 36.154.978 

0,396 
340.000 -
370.000 

243 0,00 85.985.790 0,1 30.798.187 

0,338 
370.000 θαη 
αλσ  

836 0,01 479.622.918 0,5 178.999.096 

1,962 
  5.655.100 100,00 98.060.725.379 100,0 9.122.308.187 

100,000 
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 Όπσο θαέλεηαη απφ ηνλ πέλαθα 3, ην 49,25% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγνπκΫλσλ δειψλεη 

εηάζην εηζφδεκα κΫρξη 12.000,00 επξσ θαη κφιηο ην 0,25% ησλ εζφδσλ πξνΫξρεηαη απφ απηάλ ηελ 

θνξνινγηθά βΪζε, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηελ κεγΪιε θνξνδηαθπγά.Αληέζεηα ην 39,71% δειψλεη 

εηζνδάκαηα απφ 12.000-36.000 επξσ θαη ην 30,961% ησλ εζφδσλ πξνΫξρεηαη απφ απηάλ ηελ 

θνξνινγηθά βΪζε.Δλψ ην ππφινηπν 19,78% δειψλεη εηζνδάκαηα απφ 36.000 επξσ θαη πΪλσ 

ζπκκεηΫρνληαο ζηα Ϋζνδα ηνπ θξΪηνπο  θαηΪ 68,79%. 

Πίλαθαο 4 

Πνζνζηό εηζνδήκαηνο από θάζε πεγή θαηά εηζνδεκαηηθό θιηκάθην,Οηθ. έηνπο 2009 

  

ΤΝΟΛΟ 
ΔΙΟΓΗ
ΜΑΣΟ  

ΚΑΣΩ 
ΣΩΝ 
10000 
ΔΤΡΩ  

10000
12000 

12000
15000 

15000
18000 

18000
22000 

22000
26000 

26000
30.000 

30000
36000 

36000
42000 

42000-
50000 

50.000 
ΚΑΙ 
ΆΝΩ 

   %  % % % % % % % % % % % 

ΜΙΘΩΣΔ 
ΤΠΗΡ/ΙΔ 75,8 74,8 81,0 80,0 79,2 79,0 79,1 79,1 77,9 78,4 79,3 65,8 

ΔΜΠ/ΚΔ  
ΒΙΟΜ/ΙΚΔ 
ΒΙΟΣ/ΙΚΔ 
ΔΠΙΥ/ΔΙ  

9,0 7,1 6,1 7,8 8,7 8,5 8,7 8,8 9,3 8,8 8,1 11,9 

ΟΙΚΟΓ/Δ 
ΓΑΙΔ 8,8 9,0 5,8 6,6 7,1 7,7 8,1 8,3 8,7 8,5 8,2 12,1 

ΔΛΔΤΘ/ΙΑ  
ΔΠΑΓ/ΣΑ 4,4 2,8 2,6 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 3,3 3,7 4,0 9,8 

ΚΙΝΗΣΔ 
ΑΞΙΔ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΓΔΩΡΓ/Δ 
ΔΠΙΥ/ΔΙ 

1,7 5,8 3,9 2,6 2,1 1,8 1,2 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 

ΔΙΟΓΗΜΑ 
ΑΛΛΟΓ/Η 

0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

  ΤΝΟΛΟ  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ΠΟΟΣΟ 
ΕΘΟΔΗΜΑ

ΣΟ  
ΚΛΘΜΑΚΘΟ 
ΕΠΘ ΣΟΘ  
%  ΣΟΤ  

ΤΝΟΛΘΚΟ
ΕΘΟΔΗΜΑ

ΣΟ 

                        

100 11,1 5,7 7,9 7,3 8,6 7,7 6,8 8,3 7 7,8 21,8 

  
 Δθεέλν πνπ παξαηεξνχκαη απφ ηνλ πέλαθα 4 εέλαη φηη ην 75,8% ησλ ζπλνιηθψλ δεισκΫλσλ 

εηζνδεκΪησλ εέλαη απφ κηζζσηΫο ππεξεζέεο, ην 9% απφ εκπνξηθΫο βηνηερληθΫο, βηνκεραληθΫο 

επηρεηξάζεηο, ην 8,8% απφ νηθνδνκΫο, ην 4,4% απφ ειεπζΫξηα επαγγΫικαηα, ην 1,7% απφ γεσξγηθΫο 

επηρεηξάζεηο . 

 ε φια ηα εηζνδεκαηηθΪ θιηκΪθηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηζνδάκαηνο, ην νπνέν παξακΫλεη 

ζρεηηθΪ ζηαζεξφ, πξνΫξρεηαη απφ κηζζσηΫο ππεξεζέεο ελψ νη νηθνδνκΫο παξνπζηΪδνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 9% ζην πξψην θιηκΪθην κΫρξη 10.000 επξσ εηζφδεκα, 5,85%  ζην δεχηεξν θαη 

12,1% ζην ηειεπηαέν θιηκΪθην πΪλσ απφ 50.000 επξσ Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ θιηκαθέσλ. 
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 Αθφκε πνζνζηφ εηζνδάκαηνο 5,8% ζην πξψην θηκΪθην κΫρξη 10.000 επξσ απφ γεσξγηθΫο 

επηρεηξάζεηο ην νπνέν κεηψλεηαη ζε 3,9% ζην δεχηεξν θιηκΪθην θαη ζπλερψο κεηψλεηαη θαζψο 

απμΪλεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θιηκΪθην, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε θνξνδηαθπγά ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκΫα. 

 Πνζνζηφ 2,8% δειψλνπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο ζην πξψην εηζνδεκαηηθφ θιηκΪθην 

θΪησ ησλ 10.000 επξσ ην νπνέν ζηε ζπλΫρεηα παξνπζηΪδεη κηα κηθξά κεέσζε ζε φια ηα ππφινηπα 

θιηκΪθηα.ηα εηζνδεκαηηθΪ θιηκΪθηα Ϊλσ ησλ 30.000 επξσ απμΪλεηαη ελψ παξνπζηΪδεη πνιχ κεγΪιε 

αχμεζε ζην ηειεπηαέν εηζνδεκαηηθφ θιηκΪθην πΪλσ ησλ 50.000 επξσ κε πνζνζηφ 9%. 

Πίλαθαο 5 

Αξηζκόο θνξνινγνπκέλσλ θαη δεισζέλ εηζόδεκα θαηά θιηκάθηα εηζνδήκαηνο θαη δεισζέλ 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο Οηθ. έηνπο 2009 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

ΦΟΡΟΛ 

 

/ΜΔΝΟΤ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΟΡΟΛ/ΜΔΝ

ΩΝ 

 (θνξ. 

δειώζεσλ) 

% 
ΦΟΡΟΛ/ΜΔΝΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΓΖΛΩΘΔΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 
% 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΔ 

(ΔΗΦΟΡΔ Δ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ, 

ΓΩΡΔΔ , ΣΟΚΟΗ 

ΣΔΓΑΣΗΚΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΕΩΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ ,ΔΝΟΗΚΗΟ 

ΚΤΡΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ,ΔΝΟΗΚΗΟ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ ,ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ ,ΓΗΓΑΚΣΡΑ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ  θ.α. 

% 

Δ ΔΤΡΧ               

        =   0 302.103 5 0 31.574.103 0 0   

            1  - 10.500    2.096.715 37 12.412.172.046 12.224.810.818 12 717.287.366 3 

   10.500  - 12.000 383.212 7 4.313.469.706 4.280.748.753 4 161.180.765 1 

   12.000 - 30.000 1.996.859 35 37.619.815.127 37.516.985.228 38 6.165.202.359 26 

   30.000 - 75.000 791.574 14 34.443.185.417 34.413.118.742 35 11.138.892.659 47 

   75.000  ΚΑΗ ΑΝΩ 84.637 1 9.609.315.692 9.593.487.734 10 5.401.033.005 23 

             ΤΝΟΛΟ 5.655.100 100 98.397.957.988 98.060.725.379 100 23.583.596.154 100 

 

 ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππΪξρνπλ  ξπζκέζεηο–απαιιαγΫο πνπ γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο πξνζθΫξνπλ ηδηαέηεξε κεηαρεέξηζε ζε θΪπνηεο νκΪδεο 

θνξνινγνπκΫλσλ ά επλννχληαη θΪπνηεο πεξηζζφηεξν ζε ζρΫζε κε θΪπνηεο Ϊιιεο.Σν πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγεέηαη εέλαη ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλΫκνληαη ηα νθΫιε ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ ζηα 

δηΪθνξα εηζνδεκαηηθΪ θιηκΪθηα.Παξαηεξεέηαη δειαδά ην θαηλφκελν λα επλννχληαη πεξηζζφηεξν νη 

πςειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο, ιέγν νη κεζαέεο θαη θαζφινπ νη ρακειΫο εηζνδεκαηηθΫ ηΪμεηο.Κη απηφ 

γηαηέ νξηζκΫλεο θνξνινγηθΫο δαπΪλεο πρ ηαηξηθΫο δαπΪλεο θ.α., πξνζθΫξνπλ ειαθξχλζεηο ζηηο 

πςειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο γηα ην ιφγν φηη απμΪλνληαη νη δαπΪλεο απηΫο θαζψο απμΪλεηαη ην 

εηζφδεκα, ελψ θΪπνηεο απφ απηΫο ηηο απαιιαγΫο εέλαη Ϊγλσζηεο ζηηο ρακειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο. 

Δπέζεο κε ηηο θνξνινγηθΫο δαπΪλεο επλννχληαη φζνη πιεξψλνπλ θφξν, Ϊξα απηνέ πνπ δειψλνπλ 

πςειΪ εηζνδάκαηα. 
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 Αλ παξαηεξάζνπκε ηνλ πέλαθα 4, βιΫπνπκε φηη  ην 49% ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

δειψλνπλ ην 16% ησλ ζπλνιηθψλ δεισζΫλησλ εηζνδεκΪησλ, δειψλνπλ κφιηο ην 4% ησλ ζπλνιηθψλ 

θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.Γειαδά νη ρακειΫο εηζνδεκαηηθΫο ηΪμεηο πνπ απνηεινχλ ην 49% ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε εηζφδεκα κΫρξη 12.000 επξσ παξνπζηΪδνπλ πνιχ ρακειφ πνζνζηφ 

θνξνινγηθψλ δαπαλψλ.Αληέζεηα ην 14% ησλ  θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε εηζνδάκαηα 30.000-75.000 

επξσ, παξνπζηΪδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ 47%.Καη κφιηο ην 1% ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε εηζνδάκαηα 75.000 επξσ θαη πΪλσ παξνπζηΪδνπλ επέζεο κεγΪιν 

πνζνζηφ 23% θνξινγηθψλ δαπαλψλ . 

 

Ζ  θνξναπνθπγή θαη ε θνξνδηαθπγή ζε παγθόζκην επίπεδν 

 Ζ  θνξναπνθπγά θαη ε θνξνδηαθπγά απεηιεέ ηα Ϋζνδα θΪζε  θπβΫξλεζεο θαη ζε παγθφζκην 

επέπεδν.Απηφ ζεκαέλεη ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα ππνδνκΫο θαη ππεξεζέεο φπσο  εθπαέδεπζε θαη  πγεέα,  

κεέσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ ηφζν ζηηο αλαπηπγκΫλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκέεο.  

 Απφ ζηνηρεέα ηνπ Οξγαληζκνχ Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο (ΟΔΟ) ν νπνένο 

ηδξχζεθε ην 1947, γηα λα νλνκαζηεέ  Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (ΟΟΑ) 

ην 1961, παξαηεξνχκε φηη ζάκεξα, 34 ρψξεο κΫιε ηνπ ΟΟΑ ζπλεξγΪδνληαη  γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πξνβιεκΪησλ, ηα νπνέα ζπδεηνχλ θαη αλαιχνπλ, πξνθεηκΫλνπ λα πξνσζάζνπλ πνιηηηθΫο γηα ηελ 

επέιπζά ηνπο.  

 Ζ Ρσζέα π.ρ δηαπξαγκαηεχεηαη λα θαηαζηεέ κΫινο ηνπ ΟΟΑ, θαη ηψξα ππΪξρνπλ ζηελΫο 

ζρΫζεηο κε ηε Βξαδηιέα, ηελ Κέλα, ηελ Ηλδέα, ηελ Ηλδνλεζέα θαη ηε Νφηηα Αθξηθά.Μαδέ κε απηνχο, ν 

ΟΟΑ θΫξλεη γχξσ απφ ηνλ πέλαθα ηνπ 40 ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξένπ θαη ησλ επελδχζεσλ, δέλνληαο Ϋλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιάζεσλ 

πνπ αληηκεησπέδεη ε παγθφζκηα νηθνλνκέα. ΜΫζα απφ ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ηφζν απφ λνκηθά 

φζν θαη απφ πξαθηηθά Ϊπνςε εξγΪδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηβιαβψλ θνξνινγηθψλ 

πξαθηηθψλ κε ηε βειηέσζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηε ζΫζπηζε απνηειεζκαηηθάο αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ. Δπέζεο απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ ΟΟΑ παξαηεξνχκε θαη επαιεζεχνπκε θαη πΪιη ηελ 

αξρηθά ππφζεζε καο φηη δειαδά ζηελ ΔιιΪδα, κεγαιχηεξε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε Ϋρνπλ ηα 

εηζνδάκαηα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf, 

   Όπσο θαέλεηαη απφ ηνλ παξαθΪησ πέλαθα, γηα ηηο κνλνγνλετθΫο νηθνγΫλεηεο κε 2 παηδηΪ ζην 

67% ηνπ κΫζνπ κηζζνχ, ε κΫζε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε (θφξνη εηζνδάκαηνο εξγαδνκΫλσλ θαη 

εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ κεένλ κεηαβηβΪζεηο κεηξεηψλ σο 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εξγαζέαο) εέλαη πεξηζζφηεξν απφ 18 εθαηνζηηαέεο κνλΪδεο 

πςειφηεξν απφ ην κΫζν φξν ηνπ ΟΟΑ.Γηα Ϋλαλ Ϋγγακν κηζζσηφ κε 2 παηδηΪ θαη ηηο κΫζεο απνδνρΫο 

ε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε εέλαη πεξέπνπ 12 πνζνζηηαέεο κνλΪδεο πςειφηεξν απφ ην κΫζν φξν. Γηα 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf
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Ϊιινπο ηχπνπο νηθνγελεηψλ ε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε εέλαη επέζεο πςειφηεξε απφ ηνλ κΫζν φξν ηνπ 

ΟΟΑ, αιιΪ νη δηαθνξΫο εέλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθΫο. 

 

 

Φορολογικό ποζοζηό % ηοσ εργαηικού κόζηοσς για διαθορεηικά επίπεδα μιζθών  

 και ηα είδη νοικοκσριών, 2000 και 2010  

 

 

 

 Ζ θνξνινγηθά επηβΪξπλζε απμάζεθε ηα ηειεπηαέα 11 ρξφληα γηα φια ηα εέδε ηεο νηθνγΫλεηαο.  

Ζ θνξνινγηθά επηβΪξπλζε απμάζεθε θαηΪ 2,7 πνζνζηηαέεο κνλΪδεο γηα πςειΪ εηζνδάκαηα Απφ ηελ 

Ϊιιε πιεπξΪ, ε απμάζε άηαλ νξηαθά γηα κεκνλσκΫλα Ϊηνκα, κε ά ρσξέο παηδηΪ, ζην 67% ηνπ κΫζνπ 

κηζζνχ. 

 Ζ θνξνινγηθά επηβΪξπλζε παξΫκεηλε ζηαζεξά 2009 - 2010 γηα ηνπο Ϊγακνπο 

θνξνινγνχκελνπο,  κε ά ρσξέο παηδηΪ, πνπ θεξδέδεη ην 67% ηνπ κΫζνπ κηζζνχ. Γηα φια ηα Ϊιια εέδε 

ηεο νηθνγΫλεηαο ε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε κεηψζεθε.Ζ θνξνινγηθά επηβΪξπλζε κεηψζεθε 

πεξηζζφηεξν γηα Ϋλα Ϋγγακν κηζζσηφ κε 2 παηδηΪ θαη νη κΫζεο απνδνρΫο ηνπο κεηψζεθαλ θαηΪ 2 

πνζνζηηαέεο κνλΪδεο ζε 36,6%. Γηα Ϋλαλ Ϋξγαδφκελν κε  κΫζν κηζζφ ην θνξνινγηθφ βΪξνο κεηψζεθε 

θαηΪ 1,6 πνζνζηηαέεο κνλΪδεο, επέζεο, ζε 36,6%.  

  Ζ θνξνινγηθά επηβΪξπλζε ζηελ θνξνιφγεζε κηζζψλ ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηηο κΫζεο 

αθαζΪξηζηεο απνδνρΫο ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκΫλσλ πιάξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζε επέπεδν δηαρεέξηζεο).   

 Αθφκε παξαηεξεέηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θφξσλ πνπ θαηαβιάζεθαλ επέ ησλ αθαζΪξηζησλ 

απνδνρψλ ησλ κηζζψλ λα πνηθέιιεη ζεκαληηθΪ κεηαμχ ησλ ρσξψλ.ηελ παξαθΪησ γξαθηθά 
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παξΪζηαζε γηα ηνλ θΪζε κηζζσηφ  ν κΫζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηάο δηαζπΪηαη  κεηαμχ ηνπ θφξνπ 

εηζνδάκαηνο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  ησλ εξγαδνκΫλσλ.ην κΫζν επέπεδν απνδνρψλ θαη 

κφλν νη εξγαδφκελνη πνπ δελ Ϋρνπλ παηδηΪ πιεξψλνπλ πΪλσ απφ ην 40 ηνηο εθαηφ ησλ εηάζησλ 

απνδνρψλ ηνπο ζην θφξν αηνκηθνχ εηζνδάκαηνο θαη ζηηο αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο ησλ εξγαδνκΫλσλ 

ζην ΒΫιγην.  

  ηελ Δζζνλέα, ηελ ΔιιΪδα, ηε ΝΫα Εειαλδέα, ην Ηζξαάι, ηελ Διβεηέα, ηελ ΚνξΫα, ηε Υηιά 

θαη ην Μεμηθφ,ν  κΫζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηάο άηαλ θΪησ ηνπ 20 ηνηο εθαηφ.Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

θφξσλ πνπ θαηαβιάζεθαλ επέ ησλ αθαζΪξηζησλ απνδνρψλ ησλ κηζζψλ πνηθέιιεη ζεκαληηθΪ απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Ο κΫζνο φξνο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηελ Απζηξαιέα, ζηελ ΝΫα Εειαλδέα, πιεξψλνπλ 

κφλν ην θφξν εηζνδάκαηνο ελψ ζηε Υηιά πιεξψλνπλ κφλν ηηο αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΚαηΪ ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο κΫζα απφ ηελ ππΪξρνπζα βηβιηνγξαθέα θαη ηνπο 

λφκνπο αλαπηχρζεθε Ϋλα πιάζνο ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πνπ γέλνληαη ζηα πιαέζηα ηνπ ειΫγρνπ, 

νη θπξψζεηο ζε απηνχο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγρφκελσλ. 

  Υξάζηκα εξγαιεέα ζηε δηΪζεζε ηνπ ειΫγρνπ πνπ πξΫπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε Ϊιινπο 

παξΪγνληεο φπσο ε βειηέσζε ηεο θνξνινγηθάο ζπλεέδεζεο ησλ πνιηηψλ, ε Ϊκεζε εθαξκνγά ησλ 

πνηλψλ θαη ηεο θνξνινγηθάο δηθαηνζχλεο  θαη Ϋλα δέθαην θαη ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα 

φινπο.  

 Σν κΫγεζνο ηεο θνξνινγηθάο επηβΪξπλζεο εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξΪγνληεο 

ησλ θαηλνκΫλσλ ηεο θνξνδηαθπγάο θαη ηεο παξανηθνλνκέαο αθνχ αλ δελ ππάξρε θνξνινγέα δελ ζα 

ππάξρε θαη θνξνδηαθπγά, δεδνκΫλνπ φηη φζν απμΪλεηαη ε θνξνινγηθά επηβΪξπλζε απμΪλεηαη θαη ην 

φθεινο απφ ηε  θνξνδηαθπγά . 

  Ζ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ θνξνθπγΪδσλ εμαξηΪηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα πνπ Ϋρνπλ νη 

θνξνινγνχκελνη λα ειεγρζνχλ θαη ηηο πηζαλφηεηεο πνπ Ϋρεη ν Ϋιεγρνο λα απνθαιχςεη φηη ππΪξρεη 

θνξνδηαθπγά, λα εληνπηζηεέ δειαδά ε παξΪβαζε.Δλψ ζπγρξφλσο πξΫπεη λα ηνληζηεέ φηη ε 

θνξνδηαθπγά εμαξηΪηαη θαη απφ ην χςνο ηεο επηβαιιφκελεο πνηλάο.Ζ απζηεξφηεηα ηεο πνηλάο ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα απνηξΫπεη ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο θνξνινγηθΫο δηαηΪμεηο πξηλ 

αθφκε εθδεισζεέ απηά θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο θνξνινγνπκΫλνπο λα δηνξζσζνχλ.Απηφ απαηηεέ, ε 

πνηλά λα επηβΪιιεηαη Ϊκεζα ζ΄ απηνχο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη, δηαβεβαηψλνληαο ζπγρξφλσο ηνπο 

ζπλεπεέο θνξνινγνχκελνπο φηη ππΪξρνπλ ζπλΫπεηεο γηα φζνπο δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα  εέλαη εμαηξεηηθΪ πνιχπινθν θαη δαηδαιψδεο γηαηέ 

απνηειεέηαη απφ πιάζνο θνξνινγηθψλ δηαηΪμεσλ, ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο, εγθπθιένπο, απνθΪζεηο 

δηθαζηεξέσλ, παξΪγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εκθΪληζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο θνξνδηαθπγάο.Έηζη ε 

θσδηθνπνέεζε ηεο πθηζηΪκελεο λνκνζεζέαο κε πην εχρξεζην ηξφπν θαη ε δεκηνπξγέα ηνπ 

θαηΪιιεινπ κεραληζκνχ γηα δηαξθά ελεκΫξσζε θαη πξνζαξκνγά ζηηο πξφζθαηεο ξπζκέζεηο εέλαη Ϋλα 

απφ ηα κΫηξα πνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη κπνξνχλ λα γέλνπλ αμηνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγέα. 
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 Δπέζεο ηα πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα γεληθφηεξα ζην Γεκφζην ηνκΫα θαη εηδηθφηεξα ζην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ εέλαη απηΪ πνπ κπνξνχλ λα βνεζάζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη  ζηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο δηαρεέξηζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηάκαηνο.Γηα 

παξΪδεηγκα εέλαη πξνθαλΫο φηη Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, απηΫο ησλ κηζζσηψλ 

θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, ηνπιΪρηζηνλ σο πξνο ηηο ακνηβΫο  θαη ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο δελ ζα 

ρξεηΪδνληαλ θαζφινπ Ϋιεγρν κΫζα απφ Ϋλα θαιΪ νξγαλσκΫλν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα . 

 Με Ϋλα θαιχηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε βειηησκΫλα πξνγξΪκκαηα Ζ/Τ θαη κέα 

δπλακηθά δεδνκΫλσλ (πιεξνθνξέεο, ζηνηρεέα πνπ ζα πεξλΪλε ζηε κεξέδα ηνπ θΪζε ΑΦΜ ) ν Ϋιεγρνο 

ζα εέρε ηελ πιάξε εηθφλα ηνπ θΪζε θνξνινγνχκελνπ.ηνηρεέα αθφκε πνπ αθνξνχλ ηελ Ϋθδνζε 

απνδεέμεσλ θαη ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηε ζηηγκά ηεο ζπλαιιαγάο κε on line ζχζηεκα ηεο 

ππεξεζέαο κε ηηο δηΪθνξεο επηρεηξάζεηο.Δπέζεο ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο κεηαμχ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θΪζε θνξνινγνχκελν, ζα Ϋπξεπε λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ ειΫγρνπ Ϊκεζα θαη ειεθηξνληθΪ πρ  φιεο 

νη ηξΪπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψλνπλ ειεθηξνληθΪ ηηο Γεκφζηεο ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο ζε 

βΪζε δεδνκΫλσλ γηα ηηο ζπλαιιαγΫο ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ κε ηελ πηζησηηθά ηνπ θΪξηα.Αθφκε 

ζηνηρεέα γηα ηελ πιεξσκά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζα κπνξνχζαλ λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ 

ειΫγρνπ ζε κηα βΪζε δεδνκΫλσλ ά κΫζσ intenret, Ϊκεζα θαη γξάγνξα, Ϋηζη ψζηε λα γλσξέδεη ηηο 

εηζθνξΫο πνπ πιάξσζε ε επηρεέξεζε, γηα πνην δηΪζηεκα θαη γηα πνηνπο ππαιιάινπο θαζψο θαη ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

 άκεξα πνπ ε ΔιιΪδα ηαιαλέδεηαη απφ κέα Ϋληνλε νηθνλνκηθά θξέζε ν ξφινο ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ εέλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ πΪηαμε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο θνξνδηαθπγάο θαη ηελ εέζπξαμε 

ησλ εζφδσλ ηνπ θξΪηνπο, πνπ εέλαη θαη ζηφρνο ηεο θπβΫξλεζεο.Δληεέλνληαη νη θνξνινγηθνέ Ϋιεγρνη, 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπο, ελψ ζπγρξφλσο ιακβΪλνληαη κΫηξα  γηα ηελ πΪηαμε ηεο δηαθζνξΪο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζέεο κΫζα απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ππαιιάισλ πνπ ηνπο Ϋρνπλ αλαηεζεέ ειεγθηηθΫο 

αξκνδηφηεηεο (πρ Ϋιεγρνο ηνπ <πφζελ Ϋζρεο>  θαη γεληθφηεξα ησλ ππαιιάισλ ησλ νπνέσλ ε θχζε 

ηνπ αληηθεηκΫλνπ ζρεηέδεηαη κε νηθνλνκηθΪ ζπκθΫξνληα ηδησηψλ. 

 ηφρνο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηάκαηνο εέλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνπκΫλσλ κε ηηο 

θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πξνθχπηεη φηη νη 

κηζζσηνέ δειψλνπλ θαηΪ κΫζν φξν πνιχ κεγαιχηεξα εηζνδάκαηα απφ ηηο Ϊιιεο θαηεγνξέεο 

θνξνινγνπκΫλσλ ελψ Ϋκπνξνη-βηνκάραλνη–βηνηΫρλεο δειψλνπλ θαηΪ κΫζν φξν εηζφδεκα  

ρακειφηεξν ησλ ζπληαμηνχρσλ.ΠαξΪιιεια ζηνλ αγξνηηθφ ηνκΫα ην κΫγεζνο ηεο θνξνδηαθπγάο εέλαη 

αξθεηΪ πςειφ. 

 Γηα λα επηηεπρζεέ ινηπφλ απηφο ν ζηφρνο πξΫπεη νη θνξνινγηθΫο αξρΫο λα κεζνδεχζνπλ Ϋλα 

ζπζηεκαηηθφ Ϋιεγρν ησλ θνξνινγνπκΫλσλ.Έλαο αξηζκφο ειΫγρσλ πξΫπεη  λα γέλεηαη κε ηπραέα 

επηινγά, ψζηε ην ζχζηεκα λα κελ εέλαη γλσζηφ ά απφιπηα πξνβιΫςηκν ελψ πξΫπεη λα ειΫγρνληαη νη 

θνξνινγνχκελνη πνπ παξνπζηΪδνπλ ηδηαέηεξν θνξνινγηθφ ελδηαθΫξνλ, δειαδά κεγΪιεο αγνξΫο, 
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πνιπηειά απηνθέλεηα θαη ζθΪθε ρσξέο αλΪινγα εηζνδάκαηα.Απνηειεζκαηηθά άηαλ πξνο απηά ηελ 

θαηεχζπλζε ε ζΫζπηζε  κΫηξσλ ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ ηνπ θνξνινγεηΫνπ εηζνδάκαηνο πνπ 

εθαξκφζηεθε παιαηφηεξα θαζψο θαη ε εθαξκνγά ζάκεξα ηεθκεξέσλ, κΫζα απφ ηελ εηάζηα 

αληηθεηκεληθά δαπΪλε δηαβέσζεο κε βΪζε ηελ θπξηφηεηα ζε ζθΪθε, απηνθέλεηα θαη θαηνηθέεο  θ.α.  

 Όκσο δελ ζα πξΫπεη λα μερΪζνπκε θαη λα κελ αλαθΫξνπκε φηη ε θνξνινγηθά εζηθά εέλαη Ϋλαο 

ζεκαληηθφο παξΪγνληαο ζηελ απφθξπςε εηζνδάκαηνο αθνχ ην πςειφ επέπεδν εζηθάο θαη 

ππεπζπλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθΪ θαη πξνΪγνπλ ηελ εζεινληηθά ζπκκφξθσζε ησλ 

θνξνινγνπκΫλσλ. Ζ απνπζέα θνξνινγηθάο εζηθάο πεγΪδεη θπξέσο απφ ηελ αέζζεζε ηεο αδηθέαο πνπ 

δηαθαηΫρεη ηνπο θνξνινγνπκΫλνπο φηαλ βιΫπνπλ φηη ππΪξρεη ζπαηΪιε ηνπ δεκφζηνπ ρξάκαηνο, φηαλ  

θΪπνηνη θνξνδηαθεχγνπλ ρσξέο λα  ηηκσξνχληαη, φηαλ αηζζΪλνληαη φηη δελ πξνΪγεηαη ε αλαδηαλνκά 

ηνπ εηζνδάκαηνο θαη δελ επηηπγρΪλεηαη ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά επεκεξέα . 

 Θα πξΫπεη λα γέλεη θαηαλνεηφ φηη ε απνπζέα θνξνινγηθάο ζπλεέδεζεο, ε απφθξπςε 

εηζνδάκαηνο θαη ε κε πιεξσκά θφξσλ απφ ηνπο πνιέηεο, βιΪπηεη ηνπο έδηνπο θαη θπζηθΪ ηηο 

επφκελεο γελεΫο.ην ζεκεέν απηφ ζα πξΫπεη λα βνεζάζεη αξθεηΪ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνέν 

ζα πξΫπεη λα δψζεη ζαθάο γλψζεηο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιέηεο απφ κηθξά ειηθέα γηα ηνπο 

θφξνπο θαη ηελ δηαρεέξηζε ηνπο. 
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