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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Με ορίζοντα και δεδομένο την κοινωνία μας και βασιζόμενοι στην κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση της χώρας μας, η επιβολή φορολογικών ελέγχων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό 

την επίβλεψη και επιβολή της νομιμότητας των πολιτών .Μέσω συνεχών ελέγχων αποσκοπεί 

το κράτος στην περιστολή της φοροδιαφυγής, ώστε να λαμβάνονται οι αναλογούντες φόροι 

επί του ακαθαρίστου Εθνικού προϊόντος. Επιπλέον οι φορολογικοί έλεγχοι δημιουργούν 

συνθήκες υγιούς επαγγελματικού ανταγωνισμού και ισότητας της αγοράς.  

 

Για την διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου ορίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες, οι 

οποίες βασίζονται σε κανόνες που ορίζονται από νόμους και διαταγές εξασφαλίζοντας το 

συμφέρον των πολιτών αλλά και του κράτους. Μέσω της οριζόμενης διαδικασίας ελέγχου 

διαφυλάσσεται ο πολίτης αλλά και το Δημόσιο, αφού ορίζονται συγκεκριμένες πρακτικές 

ελέγχου οι οποίες διαφυλάσσουν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, ώστε να μην 

δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής αρχής. 

 

Βάση των νόμων και των διαταγών που προαναφέρθηκαν, ορίζονται και καταμερίζονται οι 

ευθύνες των εμπλεκόμενων μελών, οι ποινές αλλά και τα πρόστιμα παραβάσεων του νόμου. 

Το κάθε εμπλεκόμενο μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται στις ευθύνες οι οποίες του έχουν 

καταμεριστεί και υποχρεούται να τις διαφυλάσσει. Σε περιπτώσεις μη διαφύλαξης των 

ευθυνών αυτών, επέρχεται η επιβολή του νόμου μέσω αυστηρών ποινών και προστίμων. 

 
Φυσικά όλα τα ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των νόμων και των κυρώσεων, 

τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό την προστασία του πολίτη αλλά κυρίως την προστασία 

των συμφερόντων του Δημοσίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η ανάλυση της διαδικασίας φορολογικού 

ελέγχου, η ανάλυση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων ελεγκτών αλλά και 

φορολογουμένων και τέλος τις διοικητικές κυρώσεις αλλά και τις ευθύνες που προκύπτουν. 

 

Έννοια και σκοπός του  φορολογικού ελέγχου 
Ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που  

εφαρμόζονται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα με σκοπό να διαπιστωθεί: 

1. Εάν εφαρμόζονται ορθά  οι  διατάξεις της κείμενης  φορολογικής νομοθεσίας. 

2. Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που προβλέπει η φορολογική 

νομοθεσία. 

3. Εάν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και 

στοιχείων. 

4. Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τις αρχές της 

λογιστικής επιστήμης. 

5. Εάν για τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και λαμβάνονται τα 

προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

6. Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων είναι η μη απόδοση στο 

δημόσιο οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών και η  μεθοδευμένη ή συνειδητή 

μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Πέραν των ανωτέρω, στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται και όλες 

εκείνες οι ενέργειες συλλογής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων απαραίτητων για την 

ορθή εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να διαμορφωθεί μια 

σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, τη δυναμικότητα της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών της και εν τέλει εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

για τις φορολογικές υποχρεώσεις.  

 

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις επαληθεύσεις 

του λογιστικού και του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες για τη διαπίστωση 

της ειλικρίνειας ή μη των βιβλίων και στοιχείων και των δεδομένων και αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από αυτά, την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων στις υποβληθείσες 

δηλώσεις και την απόδοση των οφειλομένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ στο Δημόσιο. 
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Ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική λειτουργία του Κράτους, διότι σε 

αυτόν βρίσκουν μεταξύ άλλων εφαρμογή οι συνταγματικές αρχές για ισοδύναμη συμμετοχή 

των πολιτών στα οικονομικά βάρη, οι δε συνέπειες του είναι σημαντικές σε όλο το φάσμα 

των κοινωνικών και κυρίως οικονομικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του φορολογικού ελέγχου 

είναι να επαληθευτεί η ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση μη υποβολής 

τους, να εξευρεθεί η φορολογητέα ύλη και να προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις 

που προκύπτουν. 

 

Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται με τυπικότητα, πάντα σύμφωνα με τον νόμο 

και να αποσκοπούν στην εξεύρεση και την επαλήθευση της φορολογητέας ύλης με τρόπο 

διαφανή, αντικειμενικό και δίκαιο.  

 

Με τους φορολογικούς ελέγχους εκτός από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 

εξυπηρετούνται και άλλοι εξίσου σημαντικοί σκοποί, όπως: 

 

 Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. 

 Η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 Η διαρκής ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

 Η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης μέσα από την εμπέδωση της φορολογικής 

συνείδησης. 

 

1.1Είδη φορολογικού ελέγχου 

 

Ο  φορολογικός έλεγχος  διαχωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες : 

 

1. Προληπτικός έλεγχος  

2. Προσωρινός έλεγχος 

3. Τακτικός έλεγχος 

4. Ειδικοί έλεγχοι 
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1.1.1 Προληπτικός φορολογικός έλεγχος 

 

Ο προληπτικός έλεγχος έχει σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του 

Κ.Β.Σ, καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπροθέσμων φορολογικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή παρακρατούμενων φόρων κλπ). Ο έλεγχος αυτός 

πρέπει να είναι σύντομος, ουσιαστικός και να έχει το χαρακτήρα του αιφνιδιασμού. 

Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και 

αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την ενημέρωση των βιβλίων, τα αποθέματα, το ταμείο, τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τυχόν ειδικά τηρούμενα βιβλία, τους φορολογικούς 

μηχανισμούς, κ.λ.π. 

 

Διενεργείται στην εγκατάσταση της επιχείρησης ή και εκτός αυτής, κατά τη διακίνηση 

αγαθών και εμπορευμάτων και στοχεύει, με τον ανωτέρω χαρακτήρα του, στην αποτροπή της 

διάπραξης φορολογικών παραβάσεων. 

 

Κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε   περιουσιακού   στοιχείου   που   βρίσκεται  

στην   επαγγελματική εγκατάσταση  του  επιτηδευματία ή  στην εγκατάσταση  κάθε άλλου 

υπόχρεου και οι διαπιστώσεις του αποτυπώνονται σε έκθεση ελέγχου. Εφόσον από τον 

προληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση   με   τη   μη εκπλήρωση 

φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασμένου τρόπου προσδιορισμού των 

αποτελεσμάτων και του τρόπου φορολόγησης τους, εκδίδεται εντολή προσωρινού ή τακτικού 

ελέγχου, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της προηγούμενης ακρόασης, αμέσως με τη 

διαπίστωση των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και πριν την αποχώρηση των ελεγκτών από την 

ελεγχόμενη επιχείρηση, τα φορολογικά όργανα είναι υποχρεωμένα να επιδίδουν στον 

υπόχρεο κλήση προς ακρόαση προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια διατύπωσης εντός ευλόγου 

χρόνου (10 ημέρες) γραπτών απόψεων σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του 

ελέγχου.  
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Ειδικά στον προληπτικό έλεγχο διακίνησης αγαθών με μεταφορικά μέσα στο δρόμο, 

περίπτωση κατά την οποία η επίδοση της κλήσης προς ακρόαση είναι πρακτικά δυσχερής, η 

παραπάνω επίδοση διενεργείται σε μεταγενέστερο χρόνο στην έδρα της επιχείρησης, 

προκειμένου και εκεί να δοθεί η ευχέρεια διατύπωσης γραπτών απόψεων1  . 

 

1.1.2. Προσωρινός φορολογικός έλεγχος2   

 

Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει στοιχεία του προληπτικού ελέγχου με τη 

διαφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί, με βάση έκθεση ελέγχου, προσωρινό φύλλο 

ελέγχου ή πράξη, προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν φόροι που οφείλει η επιχείρηση. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελέγχου αυτού είναι, η διενέργεια του για συγκεκριμένες 

διαχειριστικές περιόδους ή ορισμένο χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής περιόδου και για 

συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα, με άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα βιβλία και 

στοιχεία και στις υποβληθείσες δηλώσεις της επιχείρησης, η ολοκλήρωση του σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και ο καταλογισμός τυχόν διαφορών φόρων με στόχο την άμεση είσπραξη 

αυτών από το δημόσιο, καθώς και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αξιοποιήσιμων από 

μελλοντικό τακτικό φορολογικό έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται πάντα ύστερα από 

εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας.  

 

Σημειώνεται ότι προσωρινός έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί σε περιπτώσεις μη έκδοσης 

ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και 

εικονικών ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε αυτή την περίπτωση  διενεργείται 

απευθείας τακτικός έλεγχος. 

 

1.1.3. Τακτικός φορολογικός έλεγχος3  

 

Αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου, είναι η επαλήθευση της ακρίβειας των 

φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής αυτών, η εξεύρεση της 

                                                        
1 . Άρθρο 20, ν.2696/1996, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. 
2 . Άρθρο 67 ν.2238 / 94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3 Άρθρο 66 ν.2238 / 94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
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φορολογητέας ύλης και ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

για τις ελεγχόμενες χρήσεις. Ο τακτικός έλεγχος στηρίζεται τόσο στα δεδομένα των βιβλίων 

όσο και σε λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που ήδη υφίστανται ή τυχόν διαπιστώνονται ή 

προκύπτουν κατά την πορεία της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και σε πληροφορίες ή 

στοιχεία τρίτων. 

 

 Ο τακτικός έλεγχος, επαληθεύει την τήρηση του συνόλου των φορολογικών διατάξεων που 

έχουν εφαρμογή για κάθε ελεγχόμενη υπόθεση, καθόσον τυχόν παράλειψη καταλογισμού 

διαφορών φόρων σε οποιαδήποτε φορολογία, συνεπάγεται και την απώλεια φορολογικών 

εσόδων για το δημόσιο και την αναποτελεσματικότητα του ελέγχου να επιτύχει την 

οικειοθελή συμμόρφωση των επιτηδευματιών προς τις υποχρεώσεις τους. 

 

Η πληρότητα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου εξαρτάται από τις ικανότητες και 

δεξιότητες του ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει σφαιρική προσέγγιση και αναλυτική 

ικανότητα έτσι ώστε κατά την πορεία του ελέγχου μέσω της ερευνάς του να μπορεί, εκτός 

των άλλων, να εντοπίζει και να αποκαλύπτει τις τυχόν ακολουθούμενες μεθόδους 

φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις. 

 

Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου αποτυπώνονται στην έκθεση 

ελέγχου, με βάση την οποία γίνονται οι καταλογισμοί των διαφορών φόρων, τελών και 

εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό. Επίσης  γίνεται έλεγχος και στις λοιπές 

φορολογίες παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων και συντάσσονται εκθέσεις ειδικών 

φορολογιών ως κάτωθι. 

 

 

1.1.4. Ειδικοί έλεγχοι 

Σε περιπτώσεις όπου με ειδικές διατάξεις νόμων καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή 

τίθενται προϋποθέσεις για την τήρηση των διατάξεων αυτών εκ μέρους των επιχειρήσεων, 

διενεργούνται ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι για την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων αυτών, την τήρηση των προϋποθέσεων και την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις διατάξεις αυτές (π.χ. έλεγχος ορθής εφαρμογής 

αναπτυξιακών νόμων, έλεγχος αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, έλεγχος υπεραξίας 

κλπ). Οι διαπιστώσεις των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε ιδιαίτερες εκθέσεις ελέγχου 

προκειμένου να καταλογιστούν οι τυχόν διαφορές φόρων. 



11 
 

 

Κατά περιόδους σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών διενεργείται 

φορολογικός έλεγχος με ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις και αποτελεί πρόταση 

διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Εφόσον δεν επέλθει συμβιβασμός ακολουθείται 

διαδικασία τακτικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.2238 / 94 και του τρόπου που ορίζει 

η διαταγή 1037 / 2005, επί των οποίων διενεργούνται τα νομικά δικαιώματα των 

φορολογουμένων με προσφυγή σε Διοικητικά δικαστήρια.  

 

1.2.Η μακροοικονομική θεώρηση της φοροδιαφυγής 
 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η φορολογία επιφέρει τριών ειδών οικονομικές επιπτώσεις: 

 

α)Επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο με τη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος των ατόμων, 

ειδικά δε αυτών με μικρά εισοδήματα. 

 

β)Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις με τη μείωση του καθαρού θετικού αποτελέσματος (κέρδους), 

με άμεση συνέπεια τη μείωση των διανεμομένων κερδών και την πιθανή μείωση των 

επενδύσεων λόγω αυξημένου κόστους της εξωτερικής χρηματοδότησης (ύψος επιτοκίων). 

 

γ)Επιπτώσεις στην οριακή ροπή προς αποταμίευση και στην οριακή ροπή προς κατανάλωση , 

είτε σε επίπεδο οικονομούντος ατόμου, είτε σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

 

Ως αντίδραση στην προσπάθεια του κράτους για επιβολή φορολογίας εμφανίζεται η 

φοροδιαφυγή, καθόσον μάλιστα η πληρωμή του φόρου από τον πολίτη δεν συνοδεύεται τις 

περισσότερες φορές με ειδική αντιπαροχή από αυτό. 

 

Γενικά φοροδιαφυγή είναι μία ευρεία έννοια η οποία αναφέρεται στη προσπάθεια του 

φορολογουμένου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης με σκοπό τη καταστρατήγηση του νόμου 

και την αποφυγή πληρωμής του φόρου. Εκτός από τη φοροδιαφυγή στη κλασική της μορφή, 

μπορούμε ακόμα να την διακρίνουμε και ως φοροκλοπή, ως φοροαποφυγή, ως 

φοροαπαλλαγή και ως επίρριψη ή μετακύλιση του φόρου. 
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Η Φοροδιαφυγή 

 

Στη κλασική της μορφή η φοροδιαφυγή είναι η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του νόμου και 

η με παράνομες ενέργειες ελαχιστοποίηση της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης από μέρους 

του φορολογουμένου. Η φοροδιαφυγή όπως αναφέρεται εδώ πηγάζει από δόλια προαίρεση 

του υπόχρεου και έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του Δημοσίου. 

 

Η φοροδιαφυγή επιτυγχάνεται με την μη απόδοση στο Δημόσιο αμέσων κυρίως φόρων, η 

οποία πραγματοποιείται με τη μη δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων από τους 

φορολογουμένους, ή με την απόκρυψη εσόδων ή κερδών από τους επιτηδευματίες 

(επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες). 

 

Η Φοροκλοπή 

 

Φοροκλοπή είναι η μη απόδοση στο Δημόσιο του ποσού του φόρου που έχει εισπράξει ο 

υπόχρεος σε απόδοση από κάποιον τρίτο. Κατά κανόνα η φοροκλοπή διαπράττεται στους 

έμμεσους φόρους (π.χ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) οι οποίοι επιβαρύνουν τον τελικό 

καταναλωτή, αλλά την συγκέντρωση και την απόδοση τους στο Δημόσιο την έχει αναλάβει 

βάσει νόμου κάποιος άλλος, κυρίως επιτηδευματίας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

αποδίδει το ποσό του φόρου στο Δημόσιο αλλά το οικειοποιείται. 

 

 

 

Η Μετακύλιση φόρου 

 

Μετακύλιση φόρου είναι η προσπάθεια από κάποιον υπόχρεο της συναλλακτικής αλυσίδας 

για επίρριψη του ποσού του φόρου με το οποίο βαρύνεται στον επόμενο, με ουσιαστικό 

αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, (π.χ. η ν επιβολή 

μεγαλύτερου φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια θα επέφερε τελικά 

αύξηση των ενοικίων, επειδή οι ιδιοκτήτες θα μετακυλούσαν ποσοστό ή όλο το ποσό του επί 

πλέον φόρου στους ενοικιαστές). 
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Η Φοροαποφυγή 

 

Η φοροαποφυγή ή και "νόμιμη φοροδιαφυγή", είναι η με νόμιμο τρόπο μείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να διαφεύγει της φορολογίας χωρίς 

συνέπειες. 

 

Ουσιαστικά η φοροαποφυγή προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του εκάστοτε φορολογικού 

συστήματος έτσι ώστε ο υπόχρεος σε φόρο να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του.  

Ένα κλασικό παράδειγμα φοροαποφυγής στην Ελλάδα είναι η περίπτωση κατά την οποία 

κάποιος εμφανίζεται να αγοράζει ένα ακίνητο μεγάλης αξίας από μακρινό συγγενικό του 

πρόσωπο, όχι ιδιαίτερα στενό, επειδή εάν ο τελευταίος του το παραχωρούσε με δωρεά, ο 

φορολογικός συντελεστής μετά από κάποιο ποσό, θα ήταν δυσμενέστερος. 

 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι εφόσον η φοροαποφυγή είναι σχετικά δυνατή στα όρια της 

χώρας, τότε σε διακρατικό επίπεδο είναι ακόμα ευκολότερη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 

αυτός που προτίθεται να τη διαπράξει γνωρίζει την υφιστάμενη νομοθεσία των 

εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του κρατών, τις μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες και τις 

γενικότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.  

 

Έτσι π.χ. κάποιος ο οποίος θα ήθελε να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση στην Ελλάδα 

με την επέκταση των δραστηριοτήτων του για το λόγο αυτό στην Κύπρο ή στην Βουλγαρία ή 

στην Ρουμανία, θα πρέπει να γνωρίζει την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τις 

δραστηριότητες του σε κάθε μία από τις τέσσερις χώρες, τα διαλαμβανόμενα στη μεταξύ τους 

διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και τις σχετικές συμβάσεις που έχουν 

υπογράψει οι χώρες αυτές με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ο.Ο.Σ.Α.). Από εκεί και πέρα θα 

μπορούσε να ωφεληθεί από την διαφορά των συντελεστών άμεσης φορολογίας μιας και στην 

Ελλάδα ο μέσος φορολογικός συντελεστής είναι 25% ενώ στην Κύπρο 10%, στην Βουλγαρία 

12% και στην Ρουμανία 10%. 

 

Εν κατακλείδι είναι φανερό ότι η φοροαποφυγή δεν είναι μία μορφή φοροδιαφυγής που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από την πλατιά μάζα των φορολογουμένων, αλλά συνήθως θα 

πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος ώστε ο φορολογικά θιγόμενος να 

αποταθεί σε εξειδικευμένα πρόσωπα καταβάλλοντας σημαντικά ανταλλάγματα, έτσι ώστε να 

έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Βέβαια, ένα σοβαρό ζήτημα που γεννάται εδώ είναι κατά πόσο μία οικονομική ενέργεια η 

οποία αποβλέπει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και αναπτύσσεται σε διεθνές 

επίπεδο, αποτελεί κλασική φοροαποφυγή ή διεθνή φορολογικό στρατηγικό σχεδιασμό. Αν 

και οι δύο έννοιες χαρακτηρίζουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, εντούτοις ο διεθνής 

στρατηγικός σχεδιασμός αποβλέπει στη λιγότερο δαπανηρή, νόμιμη λύση για τον οικονομικό 

οργανισμό με απώτερο σκοπό την επανεπένδυση των κεφαλαίων που θα εξοικονομηθούν από 

τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ με τον όρο «φοροαποφυγή» αναφερόμαστε 

μάλλον σε νόμιμη φοροδιαφυγή, χωρίς φυσικά οι εξοικονομηθέντες πόροι να οδεύσουν σε 

επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και η υπεράκτια εταιρεία, αν δηλαδή η ύπαρξη της 

αποτελεί μέσο κλασικής φοροδιαφυγής (π.χ. υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση αγαθών και 

υπηρεσιών μέσω τριγωνικών συναλλαγών) ή υφίσταται ως νομική οντότητα υπηρετώντας 

πραγματικούς σκοπούς διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού (π.χ. μειωμένοι φορολογικοί 

συντελεστές). 

 

 

1.2.1. Η μακροοικονομική προσέγγιση της φοροδιαφυγής 

 

Κατ' αρχήν θα πρέπει να προσδιορίσουμε ότι όταν μιλάμε σε μακροοικονομικό επίπεδο για 

φοροδιαφυγή αναφερόμαστε στην μη απόδοση από την οικονομική μονάδα των αμέσων και 

των εμμέσων φόρων, δεδομένου ότι οι δύο άλλες μορφές φοροδιαφυγής (φοροαποφυγή και 

μετακύληση φόρου) είναι σχεδόν αδύνατο να μετρηθούν και να καταλογισθούν. 

 

Ένας ισχυρός δείκτης της ετήσιας συνολικής φοροδιαφυγής είναι και η υστέρηση των 

φορολογικών εσόδων, έναντι της ονομαστικής αύξησης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος 

(ΑΕΠ). Το ΑΕΠ. είναι το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μία 

χώρα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.  

 

 

 

 

 



15 
 

Το ποσοστό της αύξησης είναι μικτό επειδή στην πραγματική αύξηση περιλαμβάνεται και ο 

ετήσιος πληθωρισμός. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις θέτουν κάθε χρόνο ως στόχο αύξησης των 

εσόδων κάποιο ποσοστό το οποίο ξεπερνά κατά τι την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Αν δεν 

υπάρξει κάποιος ειδικός λόγος επί πλέον αύξησης των εσόδων (π.χ. νομοθετική ρύθμιση 

«κλεισίματος» φορολογικών υποθέσεων) τότε συνήθως η αύξηση των εσόδων ξεπερνάει σε 

δέκατα της μονάδας την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, ανάλογα με το πόσο καλά λειτουργεί 

ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός. 

 

 Η τοποθέτηση από την κυβέρνηση ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων (αν για παράδειγμα η 

ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι 7% και μπει ως στόχος αύξησης των εσόδων ποσοστό 

17%), συνήθως λειτουργεί αντίθετα επειδή αποθαρρύνει τον φορολογικό μηχανισμό, 

φέρνοντας αρνητικά αποτελέσματα. Γίνεται αντιληπτό στον αναγνώστη ότι είναι αδύνατο 

στην προκειμένη περίπτωση να επιτευχθεί μείωση της φοροδιαφυγής σε ένα χρόνο κατά 10%, 

όση δηλαδή η διαφορά μεταξύ στόχου και ονομαστικής αύξησης του Α.Ε.Π. Από την άλλη 

μεριά, αυξήσεις εσόδων μικρότερες της ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ, αποκαλύπτουν 

φοροδιαφυγή και αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να ανταποκριθεί. 

 

Είναι κατανοητό ότι η οργανωμένη πολιτεία στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής και στην 

προσπάθεια εξάλειψης της αντιπαραθέτει την ποινή, σε οποιαδήποτε μορφή αυτής 

(χρηματικό πρόστιμο, προσαύξηση, διοικητική ή ποινική κύρωση κ.λπ.). 

 

Συμπερασματικά, η θέσπιση από τις κυβερνήσεις ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων αύξησης των 

εσόδων λειτουργεί αποτρεπτικά  επειδή  αφενός  μεν  είναι  αδύνατον να πραγματοποιηθούν, 

αφετέρου δε δρουν απαξιωτικά ως προς τον ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος   βλέποντας  να  

υπολείπεται  πολύ   από   τον   στόχο εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης 

του. 

Η χρηματική ποινή από μόνη της είναι αδύνατον να δράσει αποτρεπτικά κατά 

της  φοροδιαφυγής,  επειδή  οι πιθανότητες  αποκάλυψης  της  μειώνονται δραματικά σε  

επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις.   Θα  πρέπει  σε  συνεχείς περιπτώσεις φοροδιαφυγής να 

συνοδεύεται και από ισχυρές διοικητικές κυρώσεις (κλείσιμο καταστήματος, αφαίρεση αδείας 

λειτουργίας κ.λπ.) 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις διαδικασίες ελέγχου αλλά και τους τρόπους 

επίλυσης φορολογικών διαφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
 Διαδικασία ελέγχου  
 

2.1.Ειδικός τρόπος φορολογικού ελέγχου με τις ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

εφαρμόζεται σήμερα4  

1. Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, η οποία σε κάθε περίπτωση 

εκδίδεται για όλες τις υπαγόμενες στον τρόπο ελέγχου της απόφασης χρήσεις του 

ελεγχόμενου επιτηδευματία οι οποίες έκλεισαν έως την 31.12.2009. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες 

της ΠΟΛ. 1041/22-2-2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, εκτός 

των   προβλεπόμενων   στις   οδηγίες   του   άρθρου   αυτού   ελεγκτικών   επαληθεύσεων, 

εφαρμόζονται σε κάθε ελεγχόμενη με τις διατάξεις της απόφασης υπόθεση μέχρι 31/8/11. 

Συνεπώς οι ελεγκτικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διαδικασίας 

ελέγχου πρέπει να επιδίδουν υποχρεωτικά την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του 

προαναφερόμενου άρθρου πρόσκληση. 

 3. Σε υπαγόμενες στην απόφαση υποθέσεις οι οποίες λόγω αρμοδιότητας ελέγχονται από 

τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.), εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Π.Δ. 

186/1992(Κ.Β.Σ.). Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο της απόφασης της προβλεπόμενης 

από τις προαναφερόμενες διατάξεις επιτροπής επί του κύρους των τηρούμενων βιβλίων της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, το οποίο είναι δεσμευτικό για τον προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής, 

αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Κ.Β.Σ. της επόμενης 

παραγράφου. 

4.Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών, συμφωνά με τα οριζόμενα στην 

απόφαση, συντάσσεται ειδικό σημείωμα ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνονται για όλες τις 

ελεγχθείσες χρήσεις οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα ελέγχου φορολογίας 

εισοδήματος και Κ.Β.Σ.  

                                                        
4 Σύμφωνα με την απόφαση Πολ.1072 / 8-4-2011 
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Το σημείωμα αυτό, για τις διαπιστούμενες από τον παρόντα έλεγχο παραβάσεις επέχει και 

θέση κλήσης προς ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του 

Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επί του σώματος αυτού 

γίνεται σχετική μνεία, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο επιτηδευματία, 

εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου προθεσμίας, να υποβάλει τις 

απόψεις του εγγράφως με την ίδια αίτηση με την οποία αιτείται την επίλυση των σχετικών 

διαφορών, ή εφόσον το επιθυμεί, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και οποιαδήποτε 

εργάσιμη για την ελέγχουσα υπηρεσία ημέρα και ώρα, να παράσχει προφορικές 

διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφως απόψεων του στον προϊστάμενο της 

αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή στον υπάλληλο που θα υποδείξει αυτός. 

Στο σημείωμα αυτό αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων, το πόρισμα του 

ελέγχου περί του ύψους των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, καθώς 

και των καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε ελεγχόμενη χρήση. Ανάλογα 

ειδικά σημειώματα συντάσσονται και για καθεμία χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, και 

προς τούτο γίνεται σχετική μνεία στο ειδικό σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Τα 

ειδικά σημειώματα ελέγχονται, από τον επόπτη ελέγχου, υπογράφονται από τον υποδιευθυντή 

ελέγχου εφόσον υφίσταται υποδιεύθυνση ελέγχου και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της 

ελεγκτικής υπηρεσίας και στη συνέχεια, εφόσον περιέχουν διαπιστώσεις φορολογικών 

διαφορών, επιδίδονται με ευθύνη των ελεγκτών στον υπόχρεο, και σε κάθε περίπτωση 

συντάσσεται σχετική πράξη επίδοσης επί του σώματος αυτών ειδικά σημειώματα ελέγχου 

από τα οποία δεν προκύπτουν φορολογικές διαφορές δεν επιδίδονται,   συντάσσονται, όμως,   

υποχρεωτικά   και   παραμένουν   στο   φάκελο   του φορολογούμενου και εξομοιώνονται με 

ειλικρινή φύλλα ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν 

προκύψουν διαφορές για κανένα φορολογικό αντικείμενο, αυτό γνωστοποιείται στον 

επιτηδευματία με απλή ταχυδρομική επιστολή. 

 

5.Εφόσον στο αρχείο της υπηρεσίας υφίστανται παραβάσεις οποιουδήποτε φορολογικού 

αντικειμένου για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, τότε εκδίδονται 

οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και επιδίδονται στον υπόχρεο μαζί με τις οικείες εκθέσεις 

ελέγχου και τα σχετικά πιο πάνω αναφερόμενα ειδικά σημειώματα.  
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Σε τυχόν περίπτωση που για υφιστάμενες στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ. δεν έχει επιδοθεί κλήση προς ακρόαση, επιδίδεται η κλήση προς ακρόαση5 . 

 

Για τις προαναφερόμενες καταλογιστικές πράξεις εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του άρθρου 11 της απόφασης. Συνεπώς η επίλυση των σχετικών διαφορών κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο αυτό αποτελεί προϋπόθεση περαίωσης των αντίστοιχων χρήσεων. 

 

2.2. Επίλυση φορολογικών διαφορών 
 

Επίλυση φορολογικών διαφόρων υποθέσεων που υπάγονται στον τρόπο ελέγχου της  

απόφασης. 

 

Εντός πέντε (5) ημερών από της επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου, ο υπόχρεος 

μπορεί, αν αμφισβητεί το περιεχόμενο τους, να υποβάλλει αίτηση προς τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας με πρόταση επίλυσης των φορολογικών διαφορών, 

υποβάλλοντας συγχρόνως και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των 

ισχυρισμών του.  

 

Η αίτηση υποβάλλεται ενιαία για όλες ή μερικές από τις ελεγχόμενες χρήσεις και για όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα κάθε χρήσης. Με την υποβολή της αίτησης ορίζεται και η 

ημερομηνία εξέτασης της. Σε κάθε περίπτωση η επίλυση των φορολογικών διαφορών δεν 

μπορεί να συντελεσθεί μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των 

ειδικών σημειωμάτων ελέγχου.  

 

Ειδικά στις περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης συμπράττει και ο αρμόδιος 

Οικονομικός Επιθεωρητής κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, η επίλυση των 

φορολογικών διαφορών δεν μπορεί να συντελεστεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από 

την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων.  

 

 

 
                                                        
5 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1074/2008 Ε.ΔΥ.Ο.Ο. 
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Εξαιρετικά, αν οι ισχυρισμοί ή τα στοιχεία που επικαλείται ο υπόχρεος χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών για την 

επίλυση των φορολογικών διαφορών, τότε η επίλυση μπορεί να συντελεσθεί και σε 

μεταγενέστερο χρόνο και πάντως όχι μετά την πάροδο διπλάσιου συνολικά χρόνου από το 

χρόνο της αρχικής προθεσμίας. 

 

 Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την αρχική εξέταση της αίτησης του υπόχρεου και πάντως πριν 

από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, συντάσσεται και υπογράφεται από τα όργανα που 

ορίζονται στην επόμενη παράγραφο σχετικό αιτιολογικό πρακτικό επί του σώματος της 

αίτησης, εφαρμοζομένων ανάλογα και των οριζόμενων στην πιο κάτω παράγραφο 4, με το 

οποίο και ορίζεται η νέα ημερομηνία εξέτασης της αίτησης. 

Η εξέταση της αίτησης γίνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας με 

τη συμμετοχή του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου. Εάν πρόκειται για περιπτώσεις που 

οι φορολογικές διαφορές προκύπτουν από βιβλία Γ' κατηγορίας, τα οποία κρίθηκαν από τον 

έλεγχο ανεπαρκή  ή  ανακριβή,  στην εξέταση  της αίτησης  συμπράττει και ο  αρμόδιος 

Οικονομικός Επιθεωρητής. 

 

Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη και εκτιμούνται οι απόψεις του υπόχρεου 

και εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές ολικά ή μερικά, μπορεί να τροποποιηθεί το πόρισμα του 

ελέγχου ως προς το ύψος της κατά περίπτωση φορολογητέας ύλης ή και ως προς το 

χαρακτηρισμό επί του κύρους των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, μπορεί να 

μειωθεί σε ποσοστό 20% η προκύπτουσα διαφορά ακαθάριστων εσόδων, της παραγράφου 

Α.4 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.  

  

Εξαιρετικά,  αν  με  βάση  στοιχεία που προσκομίζει ο  επιτηδευματίας προκύπτει 

αποδεδειγμένα ότι γεγονότα ανωτέρας βίας επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία της 

επιχείρησης τότε η διαφορά του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να μειωθεί μέχρι ποσοστό 

40%. Αν τελικά συμπέσουν οι απόψεις των δύο μερών, συντάσσονται και υπογράφονται 

σχετικά πρακτικά επί του σώματος των αντίστοιχων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου και με 

βάση αυτά εκδίδονται, χωριστά για κάθε φορολογική διαφορά, φύλλα ελέγχου ή πράξεις 

προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρων ή αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά περίπτωση, 

επί των οποίων συντάσσονται και υπογράφονται οι οικείες πράξεις επίλυσης της διαφοράς.  
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Με την υπογραφή των πιο πάνω πράξεων και εφόσον τηρηθούν τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 14, περί του άμεσα καταβλητέου ποσού ή περί καταβολής αυτού το 

αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών η οικεία υπόθεση 

περαιώνεται οριστικά. 

 

Η περαίωση των υποθέσεων μπορεί να γίνει και για μερικές μόνο από τις ελεγχόμενες 

χρήσεις, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες και με αφετηρία την παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. 

Προϋπόθεση περαίωσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η επίλυση όλων ανεξαίρετα των 

φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο για κάθε χρήση, 

καθώς και η ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεμών φορολογικών διαφορών που αφορούν 

την ίδια χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

 

Τα πρακτικά και οι πράξεις επίλυσης της διαφοράς υπογράφονται από πλευράς φορολογικής 

αρχής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και τον προϊστάμενο του 

τμήματος ελέγχου, με αιτιολόγηση της γνώμης τους. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων 

αναγράφονται και οι δύο απόψεις και υπερισχύει η άποψη του προϊσταμένου της ελεγκτικής 

αρχής. Στις περιπτώσεις βιβλίων Γ' κατηγορίας που κρίθηκαν ανεπαρκή ή ανακριβή, τα 

πρακτικά και τις πράξεις υπογράφει με αιτιολόγηση της γνώμης του και ο αρμόδιος 

Οικονομικός Επιθεωρητής. Εφόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, 

αναγράφονται όλες οι απόψεις και υπερισχύει η πλειοψηφούσα άποψη, εκτός αν δεν 

υφίσταται τμήμα ελέγχου, οπότε υπερισχύει η άποψη του Επιθεωρητή. 

 

Στις περαιωμένες με τον τρόπο αυτό υποθέσεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 2238/94 περί μείωσης της προσαύξησης του 

συντελεστή καθαρών κερδών, σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 

Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα ως προς τους επιβαλλόμενους πρόσθετους φόρους, τις 

προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις, οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 25 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του 

ν. 2523/1997, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι προκύπτουσες φορολογικές 

διαφορές ή οι πράξεις ή οι παραλείψεις.  

Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις επιβάλλονται με βάση τις ισχύουσες για 

κάθε ελεγχόμενη χρήση διατάξεις και σε περίπτωση συμβιβασμού περιορίζονται στο 1/3 και 

τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.2523/1997 στο 1/5. 
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Εξαιρετικά, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για φορολογικές διαφορές 

που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ. και η 

εκπλήρωση ή μη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές. Σε περιπτώσεις 

μη επίλυσης τέτοιων διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διενεργείται 

πλήρης τακτικός έλεγχος όπως αναφέρεται στις διατάξεις6 . 

 

2.3.Έλεγχος λοιπών φορολογιών Φ.Π.Α. 
 

Μέθοδος ελέγχου βασιζόμενες στον φόρο προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της 

απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει των νέων 

διατάξεων επιβάλλεται η εντατικοποίηση και η επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ώστε να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικότερα η απάτη και η φοροδιαφυγή του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. 

Οι διατάξεις αυτές βασίζονται: 

1. Στη δημιουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 

EUROFISC για τις περιπτώσεις απάτης του ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

2. Σε νέους κανόνες για τη διασφάλιση της ορθότητας των ενεργών ΑΦΜ που φαίνονται 

στο σύστημα VΙΕS7. 

3. Στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος αμοιβαίας συνδρομής και 

ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ΦΠΑ. 

 

4. Στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κρατών Μελών για τον έλεγχο των 

συναλλαγών που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα . 

 

5. Στη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων (πολυμερών), κάθε φορά που οι έλεγχοι αυτοί 

κρίνονται πιο αποτελεσματικοί από τους εθνικούς ελέγχους. Εξάλλου, υπάρχει 

σύστημα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μερών, καθώς και κατευθυντήριες 

γραμμές για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.  

                                                        
6 Άρθρο 66-ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το υπόδειγμα των ελεγκτικών επαληθεύσεων της διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών 

Πολ. 1037. 
7 π.χ. άρθρο 23- προϋποθέσεις χορήγησης και απενεργοποίησης ΑΦΜ/ΦΠΑ/VIES μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές 
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Συνεπώς, οι ελεγκτές που συμμετέχουν σε έναν τέτοιο έλεγχο υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν τον εν λόγω Κανονισμό, ως νομική βάση που επιτρέπει την ανταλλαγή 

τέτοιων πληροφοριών. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 

ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 55, οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή 

συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης 

του επαγγελματικού απορρήτου και τυγχάνουν προστασίας που προβλέπεται για τέτοιου 

είδους πληροφορίες τόσο από το εθνικό δίκαιο του Κράτους Μέλους στο οποίο περιήλθαν, 

όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.4.Τακτικός έλεγχος8 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις φορολογούμενων και ελεγκτών κατά τον φορολογικό 

έλεγχο. 

 

2.4.1. Δικαιώματα φορολογουμένων 

 

Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 

 Να λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου,  αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ' αυτόν 

από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψης του στην επιχείρηση. 

 Να υποβάλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές ή   

συμπληρωματικές   δηλώσεις   φορολογίας   εισοδήματος, Φ.ΠΑ.   και   λοιπών   

φορολογιών,   τελών   και   εισφορών,   μέσα   σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας 

ελεγκτικής αρχής, προκειμένου  να  τύχει   της προβλεπόμενης  μείωσης  στο   1/2   

των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσμου των παραπάνω δηλώσεων.  

 Επίσης, δικαιούται να υποβάλει ειδική δήλωση-αναφορά για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. 

και λοιπές συγκεκριμένες παραβάσεις που σχετίζονται με τις κατά τα ανωτέρω 

υποβαλλόμενες δηλώσεις, προκειμένου τα οικεία πρόστιμα να μειωθούν στο 1/5. 

 Να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, 

στοιχείων και λοιπών εγγράφων. 

                                                        
8 Άρθρο 66 ν.2238 / 94 όπως ισχύει με μέθοδο ελέγχου  των διαταγών Πολ. 1037 
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 Να ζητήσει με αίτηση του εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης       σ' αυτόν 

σχετικού σημειώματος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από 

ειδική προς τούτο επιτροπή (μόνο για φορολογούμενους που ελέγχονται με τακτικό 

φορολογικό έλεγχο από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και εφόσον 

διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναμη 

των βιβλίων και στοιχείων τους). 

 

 Να   λαμβάνει   γνώση   των   αποτελεσμάτων   του   ελέγχου   με   την κοινοποίηση   

σ'   αυτόν   των   οικείων   καταλογιστέων   πράξεων   και εκθέσεων ελέγχου. 

 

2.4.2. Υποχρεώσεις Φορολογουμένων 

Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: 

 

 Να επιδεικνύει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. 

 Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε ζητούμενη 

πληροφορία στον έλεγχο. 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να μην προβάλλει προσκόμματα. 

 

2.4.3. Δικαιώματα ελεγκτών 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 

 

1. Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα για την επιχείρηση. 

 

2. Να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαμβάνει        

γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον 

Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το 

φορολογούμενο. 

 

 

3. Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε 

περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του 

επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. 
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4. Να κατάσχει ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαμβάνει 

επίσημα βιβλία και στοιχεία.  Στις περιπτώσεις που κατάσχονται    ανεπίσημα    

βιβλία,    στοιχεία    και    λοιπά    έγγραφα, επιτρέπεται η κατάσχεση και των 

επίσημων βιβλίων και στοιχείων. 

 

5. Να ζητά από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση και 

κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου. 

 

6. Να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε    

οργάνωση  επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κλπ. Οποιεσδήποτε 

πληροφορίες   θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. 

 

7. Να λαμβάνει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, με άρση 

αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο 

νόμο. 

 

8. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες  για τη διευκόλυνση του έργου του. 

 

9. Να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία 

επιτηδευματιών αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην 

ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των 

βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία που ελέγχει. 

 

 

2.4.4. Υποχρεώσεις ελεγκτών 

 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: 

 

1. Να δείχνει στο φορολογούμενο κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και πριν την 

έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνομική του ταυτότητα και να του επιδίδει 

αντίγραφο της εντολής ελέγχου. 
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2. Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούμενο και αντικειμενικός στην κρίση του. 

 

3. Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης 

ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης 

ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων κα, λοιπών εγγράφων και επίσημων βιβλίων και 

στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις 

περιπτώσεις παραλαβής μόνο επίσημων βιβλίων και στοιχείων. 

 

 

4. Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα  στον  

αρμόδιο  Προϊστάμενο,   ο  οποίος,  εφόσον  με  αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, 

τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής. 

 

5. Να επιδίδει σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και 

στοιχείων επιτηδευματιών επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 

1.000.000,00 ευρώ, προκειμένου ο ελεγχόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε ειδική 

προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί. 

 
 

6. Να συντάσσει μετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου με τις τυχόν 

διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρμόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται μαζί με 

τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

7. Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο. 

 

2.5. Διαδικασία που έπεται του ελέγχου9  
 

2.5.1. Καταλογιστικές πράξεις και δυνατότητες του φορολογούμενου 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στο φορολογούμενο των οικείων 

καταλογιστέων πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίμου κλπ.) μαζί με τις 

σχετικές εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων,  
                                                        
9 Άρθρο 68 ν.2238 / 94 
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ο φορολογούμενος για κάθε μία από τις κοινοποιηθείσες πράξεις, μπορεί: 

 να υποβάλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής που την 

εξέδωσε, εφόσον αμφισβητεί την ορθότητα της, μέσα σε προθεσμία εξήντα 

(60) ημερών από την κοινοποίηση της (ή ενενήντα (90) ημερών αν πρόκειται 

για κάτοικο εξωτερικού), μη συμπεριλαμβανομένου του μηνός Αυγούστου 

εφόσον   συντρέχει περίπτωση, πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

(συμβιβασμό) είτε με ιδιαίτερη αίτηση ή με το δικόγραφο της τυχόν 

προσφυγής για  να καταθέσει, στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη, 

προσφυγή μέσα στις ίδιες ως άνω προθεσμίες. 

 

 

Ειδικά στην περίπτωση που η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται με 

ιδιαίτερη αίτηση (περίπτ. α'), η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με 

την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής, και συνεχίζει από 

την επόμενη εργάσιμη για τις Δ.Ο.Υ. ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή 

μερικής επίλυσης της διαφοράς. 

 

Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει, για οποιοδήποτε λόγο, αίτηση διοικητικής επίλυσης 

ούτε καταθέσει προσφυγή ή αν προβεί σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες αλλά 

εκπρόθεσμα, η οικεία καταλογιστέα πράξη οριστικοποιείται, με τις ανάλογες κατά περίπτωση 

συνέπειες (βεβαίωση ολόκληρου του σχετικού ποσού κλπ.). 

 

 

2.5.2. Διοικητική επίλυση της διαφοράς (Συμβιβασμός)10  

 

 Διαδικασία 

  

  Υποβάλλει ο φορολογούμενος την αίτηση διοικητικής επίλυσης με τα σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία για την υποστήριξη της και ορίζεται σχετική συζήτηση. Αφού εξετάζεται  η αίτηση  

κατά   την   ορισθείσα   ημερομηνία   από   τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. 

 

 

 
                                                        
10 Άρθρο 70 ν.2238 / 94 
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 Ειδικά όταν πρόκειται για τα φύλλα ελέγχου (ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων) 

φορολογίας εισοδήματος στα οποία περιλαμβάνονται και εισοδήματα από γεωργική ή 

εμπορική επιχείρηση ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα 

και εφόσον τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. τότε υποχρεωτικά λόγω του 

ύψους των ακαθάριστων εσόδων ή λόγω της νομικής μορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις 

περιπτώσεις αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το 50% των ακαθάριστων 

εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων Γ' κατηγορίας 

Κ.Β.Σ., τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από σχετική  τριμελή Επιτροπή. 

 

 Σε περίπτωση απουσίας του φορολογούμενου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 

κατά τη σχετική συνεδρίαση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς ματαιώνεται. Υπάρχει και 

το ενδεχόμενο της σύνταξης και υπογραφής σχετικής πράξης ή πρακτικού επίλυσης της 

διαφοράς σε περίπτωση σύμπτωσης, ολικά ή μερικά, των απόψεων και από τα δύο μέρη, της 

οποίας παραδίδεται αντίγραφό στο φορολογούμενο. 

 

Σημείωση: Η συζήτηση της αίτησης της διοικητικής επίλυσης και η υπογραφή κατά τα 

ανωτέρω της σχετικής πράξης ή του πρακτικού επίλυσης της διαφοράς μπορεί να γίνει και 

από ειδικό πληρεξούσιο του φορολογούμενου, εφόσον κατατεθεί πληρεξούσιο έγγραφο, 

δημόσιο ή ιδιωτικό με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα κατά τις σχετικές 

διατάξεις. 

       

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας που μπορεί να προκύψουν είναι: 

 

1. Το αμετάκλητο της πράξης ή του πρακτικού επίλυσης της διαφοράς. 

2. Η μείωση στο 1/2 του προβλεπόμενου σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστού 

προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους (π.χ. επί απόρριψης βιβλίων και 

στοιχείων κλπ.), υπό προϋποθέσεις. 

3. Η μείωση των καταλογισθέντων ποσών πρόσθετων φόρων ή προστίμων, σε ποσοστό 

που καθορίζεται από τις   οικείες  διατάξεις .                  
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Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

 

1. Η μείωση του πρόσθετου φόρου (προσαύξησης) στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού  

 

2. Η μείωση των προστίμων στο ένα τρίτο (1/3) αυτών. 

 

Σε  περίπτωση  αποδεδειγμένης ολικής  ή  μερικής ανυπαρξίας  της παράβασης, τα πρόστιμα 

διαγράφονται ολικά ή μερικά. 

 

Σημείωση: οι παραπάνω μειώσεις αποτελούν τον κανόνα που εν γένει εφαρμόζεται. Σε 

ορισμένες ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις διαφορετικό 

καθεστώς. 

 

 

3. Ρύθμιση μεγαλύτερου αριθμού δόσεων για την καταβολή τους  βάσει συμβιβασμού 

βεβαιούμενων ποσών από εκείνον που προβλέπεται για την καταβολή των οικείων 

ποσών βάσει δικαστικών αποφάσεων. 

4. Η άρση του αξιοποίνου, εφόσον προβλέπεται ποινική δίωξη, στις περιπτώσεις του 

συνολικού για κάθε φορολογία συμβιβασμού  

 

 

2.5.3. Προσφυγή του φορολογούμενου στα δικαστήρια-δικαστική προστασία 

 

  Προσφυγή 

 

 Πρόκειται για ένα ένδικο βοήθημα που ασκείται με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου 

στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την οικεία καταλογιστέα πράξη. Στο δικόγραφο της 

προσφυγής μπορεί να εμπεριέχεται και αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

  

 Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ολικά ή μερικά, η προσφυγή που τυχόν 

ασκήθηκε δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η 

διαφορά. 
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Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και άσκησης εμπρόθεσμης 

προσφυγής,   βεβαιώνεται  αμέσως από  τον αρμόδιο Προϊστάμενο ποσοστό 10% του 

αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και των λοιπών 

τυχόν συμβεβαιούμενων ποσών. 

 

Ειδικότερα: σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση προσωρινού ελέγχου Φ.ΠΑ. και 

παρακρατουμένων φόρων κλπ., βεβαιώνεται το 100% της διαφοράς ανεξαρτήτως της 

άσκησης προσφυγής. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσά καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. 

 

Η προσφυγή καθώς και η έκθεση με τις απόψεις της υπηρεσίας επί της διαφοράς και τα λοιπά 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαβιβάζονται κατά τις οικείες διατάξεις στο αρμόδιο 

δικαστήριο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. 

 

 

Έφεση-Αναίρεση-Λοιπές δυνατότητες δικαστικής προστασίας 

 

Έφεση 

 

Σε έφεση υπόκεινται οι αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις 

του νόμου. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης, σε καμιά δε περίπτωση δεν ασκείται έφεση αν 

έχουν περάσει τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης. 

 

Αναίρεση 

 

Η αίτηση αναίρεσης ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) κατά 

αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ' έφεση 

κλπ. Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από το φορολογούμενο είναι εξήντα (60) 

ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, σε καμιά δε περίπτωση δεν μπορεί να 

ασκηθεί αναίρεση αν έχουν περάσει τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης. 
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   Λοιπές δυνατότητες δικαστικής προστασίας 

 

Πέραν των παραπάνω, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και όλα τα λοιπά 

προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα και γενικά να ζητήσει κάθε είδους προβλεπόμενη 

από τις ισχύουσες διατάξεις δικαστική προστασία (π.χ. άσκηση ανακοπής, αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ.). 

2.5.4.Λοιπές δυνατότητες του φορολογούμενου 

 

Δικαστικός συμβιβασμός (Άρθρο 71 ν. 2238 / 94) 

Πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και σε κάθε στάση της δίκης (προσφυγή, έφεση, αναίρεση) 

μπορεί να γίνει, με αποδοχή και από τα δύο μέρη. δικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση 

της εκκρεμούς δίκης. Ο δικαστικός συμβιβασμός είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις 

επιτρέπεται και όπως προβλέπεται διοικητική επίλυση της διαφοράς.  

 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο να αποσταλεί-

κατατεθεί στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου η οικεία πράξη ή το πρακτικό του 

επιτευχθέντος συμβιβασμού. 

 

Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικοποιηθείσας  καταλογιστέας πράξης11  

 

Καταλογιστικές πράξεις που οριστικοποιήθηκαν επειδή ο φορολογούμενος δεν προσέφυγε 

στα δικαστήρια σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, μπορεί να ακυρωθούν ή να 

τροποποιηθούν κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και ειδικοί περιοριστικά 

αναφερόμενοι στις οικείες διατάξεις λόγοι και προϋποθέσεις. 

 

2.6. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις  
 

Διοικητικές κυρώσεις 

Πρόσθετοι φόροι 

Επί της τυχόν διαφοράς κύριου φόρου που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο 

επιβάλλεται πρόσθετος φόρος (προσαύξηση), το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως ποσοστό 

επ' αυτής και εξαρτάται από : 

                                                        
11 Άρθρο 75 ν.2238 / 94 
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1. Το είδος της διαπιστωθείσας παράλειψης σε σχέση  με την οικεία δήλωση (ανακριβής 

δήλωση, μη υποβολή δήλωσης). 

2. Το   χρονικό   διάστημα   που   μεσολαβεί   κατ'   αρχήν   ανάμεσα   στις ημερομηνίες 

λήξης της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης και έκδοσης   της   αντίστοιχης  

πράξης   με   την   οποία   καταλογίζεται   η οφειλόμενη διαφορά κύριου φόρου. 

Περαιτέρω, ανάλογα με την εξέλιξη επί της εκδοθείσας πράξης (συμβιβασμός, έκδοση 

σχετικής δικαστικής απόφασης,   οριστικοποίηση),   λαμβάνεται   υπόψη   και   το   

εκάστοτε επιπλέον ανάλογα με την περίπτωση χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο. 

3. Το είδος της φορολογίας (εισόδημα, Φ.Π.Α. κλπ.). 

 

Το ως άνω επιβαλλόμενο ποσοστό προσαύξησης (επί υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή επί 

μη υποβολής δήλωσης) σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 200% της διαφοράς 

του κύριου φόρου. (Το ποσοστό αυτό ισχύει για εισοδήματα κλπ. από 1/1/2004 και μετά. Για 

τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 300%). 

  

Πρόστιμα 

Άλλη βασική κατηγορία διοικητικών κυρώσεων αποτελούν τα πρόστιμα. Κυριότερες 

περιπτώσεις προστίμου είναι οι ακόλουθες: 

 

 Πρόστιμο που επιβάλλεται επί μη τήρησης υποχρεώσεων γενικά που απορρέουν  από   

την  κείμενη   φορολογική   νομοθεσία,   εφόσον  δεν προβλέπεται η επιβολή 

πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό 

κυμαίνεται από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1170) 

ευρώ. 

 Πρόστιμο που επιβάλλεται επί μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων γενικά του Κ.Β.Σ. 

Το πρόστιμο αυτό προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο, με βάση συγκεκριμένες 

παραμέτρους που ορίζει ρητά ο νόμος (κατηγορία βιβλίων, είδος και σοβαρότητα 

παράβασης κλπ.). 

 

 Πρόστιμο που επιβάλλεται επί μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί Φορολογικών 

Μηχανισμών καθώς και αυτών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των 

φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων. Το πρόστιμο αυτό προσδιορίζεται 

επίσης κατ' αντικειμενικό τρόπο, 
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 Πρόστιμο που αφορά το Φ.Π.Α., και επιβάλλεται σε περιπτώσεις έκπτωσης φόρου 

εισροών από λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου που νόθευσε αυτός 

ή άλλοι για λογαριασμό του ή επιστροφής Φ.Π.Α. σε αυτόν καθώς και σε περιπτώσεις 

μη απόδοσης φόρου βάσει πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων 

από τον εκδότη αυτών. 

 

Το επιβαλλόμενο ειδικό πρόστιμο αυτών των περιπτώσεων είναι ισόποσο με το τριπλάσιο 

του φόρου που εκπέσθηκε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα αν δεν 

προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται και στους 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, 

εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι. 

 

Άλλες κυρώσεις 

 

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, εκτός από τους πρόσθετους 

φόρους και τα πρόστιμα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, προβλέπονται ειδικές διοικητικές 

κυρώσεις που έχουν σαν στόχο, πέραν της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, τον 

παραδειγματισμό και τη συμμόρφωση του φορολογούμενου. Κυριότερες από αυτές, που 

επιβάλλονται στο πλαίσιο προσωρινών ή τακτικών ελέγχων, είναι οι ακόλουθες : 

 

 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών μέχρι ένα (1) 

μήνα, σε περιπτώσεις παρεμπόδισης της διενέργειας φορολογικού ελέγχου με 

χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά 

που διαπιστώνεται η επανάληψη μέσα στην ίδια ή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη 

χρήση, της μη έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου κατά την 

πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

 

 Αναστολή έναντι του Δημοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των λογαριασμών, 

των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών κλπ. του 

φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δέσμευση του 50% 

αυτών, καθώς και μη χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών που απαιτούνται για 

την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων 

του παραβάτη. 
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 Απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής    σε    δημοπρασίες    του    Δημοσίου,    των    

νομικών προσώπων  δημοσίου   δικαίου,   των  κοινωφελών  ιδρυμάτων     και 

οργανισμών κοινής ωφέλειας, λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και 

λήψης   δανείων   με   την   εγγύηση   του   Δημοσίου    ή    δημόσιων επιχορηγήσεων 

ή κρατικών πιστώσεων, καθώς και απαγόρευση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο ή 

άλλους δημόσιους οργανισμούς ή φορείς. 

 

  Μία τουλάχιστον από τις παραπάνω κυρώσεις απαγγέλλεται από το αρμόδιο διοικητικό 

εφετείο για όσο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση ορίζουν   οι   οικείες   διατάξεις,   στις   

περιπτώσεις   μη   υποβολής   ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, εφόσον οι τελεσίδικες ή 

οριστικές κατά περίπτωση διαφορές φόρων, τελών ή εισφορών υπερβαίνουν συγκεκριμένα 

όρια. 

 

 Ποινικές κυρώσεις 

 

Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται διάπραξη συγκεκριμένων φορολογικών παραβάσεων που 

συνιστούν συγχρόνως και αδικήματα φοροδιαφυγής, προβλέπεται η επιβολή ποινικών 

κυρώσεων κατά των δραστών και των κατά περίπτωση αυτουργών και συνεργών από τα 

αρμόδια ποινικά δικαστήρια, ύστερα από μηνυτήρια αναφορά των αρμόδιων ελεγκτικών 

αρχών ή κατόπιν αποστολής στον αρμόδιο εισαγγελέα των τελεσίδικων αποφάσεων των 

διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση. 

 

Φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν αδικήματα φοροδιαφυγής είναι: 

 

1. Η  παράλειψη   υποβολής ή  η  υποβολή  ανακριβούς δήλωσης  στη φορολογία 

εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που 

απεκρύβησαν από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος, υπερβαίνει  σε κάθε διαχειριστική 

περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 

2. Η μη απόδοση στο Δημόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον ο φόρος που δεν αποδόθηκε 

για κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ. 
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3. Η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α., του φόρου κύκλου 

εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, 

εφόσον το προς απόδοση ποσό του κατά περίπτωση κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς 

ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίστηκε ή επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε, 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 

Για όλα τα παραπάνω αδικήματα φοροδιαφυγής προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

ενός έτους έως κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, ανάλογα με το ύψος των κατά περίπτωση ποσών. 

 

Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και  η αποδοχή εικονικών ή η 

νόθευση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα αν ο δράστης διαφεύγει ή μη την πληρωμή 

φόρου. Για το αδίκημα αυτό φοροδιαφυγής προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 

(3) μηνών. 

 

 

Ειδικά, η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγή ανύπαρκτη 

στο σύνολο της ή για μέρος αυτής και εφόσον η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει τα 3.000 

ευρώ, τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή και συγκεκριμένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους έως κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, αν η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, προβλέπονται επίσης ιδιαίτερες αυστηρότερες για το 

φορολογούμενο διαδικασίες ως προς το χρόνο υποβολής της μηνυτήριας αναφοράς στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και εκδίκασης της υπόθεσης. Όταν η συνολική αξία των πλαστών και 

εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων 

καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των 235.000 ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόμενη 

ποινή το κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού μέχρι ένα μήνα. 

Η παραβίαση ή η παραποίηση φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων ή η επέμβαση κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του μηχανισμού ή η διάθεση ή χρησιμοποίηση 

παραβιασμένου ή διαφοροποιημένου ή παραποιημένου τέτοιου μηχανισμού. Πα το αδίκημα 

αυτό προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών με ανάλογη εφαρμογή των 

προβλεπόμενων για τη χρήση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
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Σημειώσεις: 

 

Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα, δεν αρχίζει δε πριν από την τελεσιδικία της οικείας 

υπόθεσης στα διοικητικά δικαστήρια επί άσκησης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της 

φορολογικής εγγραφής επί μη άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, με εξαίρεση το αδίκημα 

των πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όπου η ποινική δίωξη 

ασκείται άμεσα κατά περίπτωση. 

 

Σε   όλες   τις  παραπάνω   περιπτώσεις  αδικημάτων  φοροδιαφυγής,   το αξιόποινο αίρεται 

εφόσον επέλθει συνολικός κατά περίπτωση συμβιβασμός ή κατ' άλλον τρόπο ολική 

διοικητική περαίωση της διαφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  κτλ. 

 

3.1. Πρόσωπα που ευθύνονται 
 

1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και 

εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της 

διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή 

του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με τον 

παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης 

τους. 

Στις ανώνυμες εταιρίες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που συγχωνεύονται, 

ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το 

προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων της διαλυόμενης εταιρίας και εκείνη που την 

απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα 

πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά προσώπων που 

διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και μέτοχοι ή μέλη του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της 

διάλυσης του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη 

της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.  

 

2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του 

νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 

101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται 

από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και των φόρων που 

παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. 

 

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και 

αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

νομικού προσώπου που εκπροσωπούν έχουν ως εξής: 
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 Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις άνω 

ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. 

 Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο 

πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.  

Υπάρχουν συναφείς διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στα νομικά πρόσωπα 

κατά το χρόνο της λειτουργίας και διάλυσης αυτών για μη απόδοση του Φ.Π.Α. και των 

προστίμων του. 

 

Επιπλέον στις προσωπικές εταιρίες, Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες ευθύνονται οι ομόρρυθμοι 

εταίροι, διαχειριστές, κοινοπρακτόνες εταίροι και φυσικά πρόσωπα.  

 

Οι συναφείς διατάξεις είναι οι εξής: 

 

1. ν.2859/2000  άρθρο 55. Ευθύνη εις ολόκληρο καταβολής του φόρου. 

Για   την   καταβολή   του   οφειλόμενου   φόρου   ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 

με τον υπόχρεο και οι εξής: 

 οι αναφερόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 36 και της περίπτωσης 

β' της παραγράφου 4 του άρθρου 38, 

 οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, κατά το χρόνο διάλυσης, 

συγχώνευσης ή μετατροπής τους, ανεξάρτητα 5 το χρόνο βεβαίωσης του φόρου, 

 το πρόσωπο που μεταβιβάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 5, για το φόρο που οφείλεται μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. 

 

 

2. ν. 2648/1998 Άρθρο 22 §7 

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και για την 

περίπτωση β' του άρθρου 45 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'), καθώς και για οφειλές Φ.Π.Α. 

(ήδη ν 2859/2000 άρθρο 55). 

 

3. Από το συνδυασμό των διατάξεων των προαναφερομένων άρθρων και του άρθρου 115 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτουν τα εξής ως προς την ευθύνη των διοικούντων 

για το Φ.Π.Α.. Εάν ο ΦΠΑ είχε χρεωθεί στα τιμολόγια και δεν αποδόθηκε ευθύνονται και οι 
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μεταγενέστεροι διοικούντες του νομικού προσώπου (Άρθρο 115 §3α ΚΦΕ).  

Εάν ο ΦΠΑ δεν χρεώθηκε στα τιμολόγια, τότε ευθύνονται μόνο οι διοικούντες την ώρα 

έκδοσης (Άρθρο 115 §3β ΚΦΕ). 

 

Όταν γίνει έλεγχος και χρεωθεί ΦΠΑ, ευθύνονται οι διοικούντες στον συγκεκριμένο χρόνο 

(Άρθρο 115 §3α ΚΦΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 §7 του ν. 2648/1998 και το άρθρο 55 

του ν. 2859/2000). 

 

3.2.Μέτρα που αφορούν την προσωπική ευθύνη 

Τα μέτρα που αφορούν την προσωπική ευθύνη χωρίζονται σε 4 κατηγορίες : 

 

3.2.1.Ασφαλιστικά μέτρα 

 τα οποία εμπεριέχουν τα στάδια τα της ειδοποίησης προ κατάσχεσης, της παραγγελίας 

κατάσχεσης υποθήκης, της υποθήκης, της προσημείωσης υποθήκης και τέλος του ενέχυρου. 

 

3.2.2.Διοικητικά μέτρα 

τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις πρακτικές μη χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας12, μη θεώρησης στοιχείων κώδικα13 , αναστολής λειτουργίας καταστήματος14, 

Διασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου 15στου νομικού προσώπου και στα φυσικά 

πρόσωπα16 . 

 

3.2.3.Αναγκαστικά μέτρα  

( κατά ΚΕΑΕ),τα οποία εμπεριέχουν τα στάδια της κατάσχεσης κινητών, της  κατάσχεσης εις 

χείρας οφειλέτη, της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου: ενοίκια, μισθοί, συντάξεις, τραπεζικών 

λογαριασμών17 και τέλος κατάσχεσης ακινήτων της οποίας έπεται ο πλειστηριασμός. 

 

 

 

 
                                                        
12 ν. 1882/90 άρθρο 26, Ν. 2648/98 άρθρο 25, ν. 3220/2004 άρθρο 46 
13 Π.Δ. 186/1992 άρθρο 36 
14 ν.2120/1993 άρθρο 7, ν. 2523/1997 άρθρο 13 
15 ν. 2523/1997 άρθρο 14, ν. 3296/2004 άρθρο 27 
16 ν. 2523/1997 άρθρο 20 
17 ν. 2915/2001 άρθρο 7 
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3.2.4.Δικαστικά μέτρα 

 τα οποία  περιλαμβάνουν την ποινική δίωξη18 η οποία ασκείται : 

 όταν καθυστερείται η καταβολή πλέον των 4 μηνών, εντός της πενταετίας για ποσό 

πάνω από 10.000,00€ ,  

 

 για τις ανώνυμες εταιρίες  ευθύνονται οι πρόεδροι των Δ.Σ, Διευθύνοντες ή 

Εντεταλμένοι ή Συμπράττοντες σύμβουλοι ή Διοικητές ή Γενικοί Διευθυντές ή 

Διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο, είτε από 

ιδιωτική βούληση, είτε από δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών 

σωρευτικά ή μη, αν επιβάλλονται κατά των μελών των διοικητικών συμβουλίων των 

εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα 

καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

 για τους εγγυητές χρεών και συπυπόχρεους καταβολής, η ποινική δίωξη ασκείται για 

τα χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους, πλην ιδιωτών που ήταν βεβαιωμένα κατά το 

χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας που βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που 

είχαν την συγκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα απέβαλαν την 

ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τα χρέη που 

βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή μη των νομικών προσώπων αλλά 

γεννήθηκαν και ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή. 

 

3.2.5.Ποινές 

Με το ν.3943/31-3-2011 Άρθρο 3 επαναρυθμίζονται οι ποινικές διώξεις (ν.1882/90 άρθρο 25, 

2523/93 άρθρο 23 ν.3220/2004 και ν.3888/2010) 

α) Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων. 

 

β) Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης 

στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον από την παράλειψη ή την ανακρίβεια της δήλωσης δεν 

αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος. 

                                                        
18 ν. 1882/1990 άρθρο 25, ν. 2523/1997 άρθρο 23, ν. 3220/2004 άρθρο 34 
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γ) Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και 

παρακρατούμενων φόρων τελών ή εισφορών. 

3.2.6. Η πάταξη της φοροδιαφυγής: ένα αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης 

Την ελληνική αγορά τη χαρακτηρίζουν χρόνιες και σοβαρές παθογένειες. Αυτό είναι 

φανερό σε όλους. Η μη πληρωμή, είτε των ληξιπροθέσμων χρεών, είτε του Φ.Π.Α., είτε η 

απόκρυψη εισοδήματος και η φοροαποφυγή και  φοροδιαφυγή με τη χρήση πλαστών και 

εικονικών τιμολογίων συνιστούν σημαντικό μέρος της παθογένειας αυτής: 

Οι συνεπείς φορολογούμενοι και οι συνεπείς επιχειρήσεις υφίστανται αθέμιτο 

ανταγωνισμό από τους Επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Κατά 

συνέπεια, η κρίση που περνάει η χώρα επιβαρύνει περισσότερο και κυρίως τους ειλικρινείς 

φορολογούμενους. 

Η «ατιμωρησία» σε περιόδους μεγάλης οικονομικής κρίσης αμβλύνει τη φορολογική 

συνείδηση και των συνεπών  φορολογουμένων και πολλαπλασιάζει τα φαινόμενα 

φοροδιαφυγής. Η ανοχή της φοροδιαφυγής εξομοιώνεται με υπόθαλψη της και οδηγεί όχι 

μόνο σε καταστροφικά αποτελέσματα τα δημοσιονομικά του κράτους, αλλά και σε ανισότητα 

κατά παράβαση του Συντάγματος, αφού τελικά η κύρια συνεισφορά στα δημόσια έσοδα 

προέρχεται από τη μισθωτή εργασία, που σε περίοδο ύφεσης επίσης πλήττεται μ την αύξηση 

της ανεργίας. 

3.2.7.Οι βασικές αλλαγές :  

Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή αποτελεί βασικό παράγοντα της δημοσιονομικής κρίσης. Το 

υφιστάμενο επί δεκαετίες Θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο δεν αποτρέπει τη φοροδιαφυγή, αλλά τη 

συντηρεί και την ενθαρρύνει: 

α. Η μη εφαρμογή του δικαίου 

Αν και η φοροδιαφυγή και στο εισόδημα και στο Φ.Π.Α. και μέσω πλαστών και 

εικονικών, καθώς και η μι καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο προβλέπεται 

να τιμωρούνται ποινικά εδώ και πολλά χρόνια εντούτοις οι σχετικές διατάξεις δεν 

εφαρμόστηκαν με μεθοδικότητα και στοχευμένα, στα πλαίσια ενός προγράμματος 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και για το λόγο αυτό δεν λειτούργησαν αποτρεπτικά 
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μέχρι σήμερα. Το αντίθετο: αδικαιολόγητα «επιεικείς» διατάξεις που εμφιλοχώρησαν στο 

θεσμικό πλαίσιο δημιούργησαν μια γενικευμένη αντίληψη «ατιμωρησίας» και απετέλεσαν 

σημαντική αιτία διόγκωσης της φοροδιαφυγής. 

 

Παράδειγμα: Με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του 1994 (άρθρο 95), η μη απόδοση 

Φ.Π.Α. ή άλλων παρακρατούμενων, εφόσον υπερέβαινε, τις 100.000 δραχμές (δηλ. 300 

ευρώ), προβλεπόταν να τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και με χρηματική ποινή 

τουλάχιστον 100.000 δραχμών, ενώ το αδίκημα ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΥΤΟΦΩΡΟ. 

Με το ν. 2523/1997, το αυτόφωρο στο Φ.Π.Α. καταργήθηκε. Περαιτέρω, με τις γενικές 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, η 

μετατροπή της ποινής και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής της φυλάκισης σχεδόν σε κάθε 

περίπτωση που η ποινή είναι κάτω από 5 χρόνια φυλάκιση, συνετέλεσε σε σημαντικό βαθμό όχι 

μόνο να μη λειτουργούν αποτρεπτικά οι σχετικές διατάξεις, αλλά αντίθετα να ευνοούν την 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, αφού συμφέρει τον φοροδιαφεύγοντα ακόμη και 

στην περίπτωση που οδηγείται στο ποινικό δικαστήριο, αντί να πληρώνει το φόρο, να 

εξαγοράζει την ποινή του και να συνεχίζει τη δραστηριότητα του. 

Παράδειγμα: Ένας οφειλέτης του Δημοσίου που οφείλει για παράδειγμα ληξιπρόθεσμο χρέος 

10 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπεται σήμερα να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 1 τουλάχιστον 

έτους. Όταν θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, η μεγαλύτερη δυνατή ποινή που μπορεί να του 

επιβληθεί είναι τα 5 έτη (συνήθως, 2 έως 3 έτη) και η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται 

σχεδόν πάντοτε για τα επόμενα 3 έτη. Ακόμη και αν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής, 

μετατρέπεται υποχρεωτικά σε χρήμα με ποσό εξαγοράς από 3 ευρώ την ημέρα (και με τις 

προσαυξήσεις από 5,5 ευρώ την ημέρα). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κι αν ακόμη 

καταδικαστεί κάποιος με την πολύ βαριά (και σπάνια) ποινή των 4 ετών, καταβάλει 82.500 

ευρώ και αφήνεται ελεύθερος και απαλλαγμένος από την υποχρέωση του προς την Πολιτεία. 

Πρόκειται περί μη αποτρεπτικού θεσμικού πλαισίου που όχι μόνο ενθαρρύνει τη μη 

πληρωμή των φόρων, αλλά ευνοεί αυτούς που έχουν οικονομική επιφάνεια (στις λίγες 

περιπτώσεις που αυτοί οδηγούνται στη δικαιοσύνη), «να πληρώνουν και να φεύγουν». 
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β. Η μη απόδοση ΦΠΑ και η αγορά 

Στους παρακρατούμενους φόρους δηλ. κυρίως στον Φ.Π.Α., οι συνέπειες της μη εφαρμογής των 

διατάξεων για την απόδοση τους είναι ακόμη πιο σοβαρές. Πρόκειται για κατάδηλη υπεξαίρεση 

χρημάτων του Δημοσίου που φτάνε μέχρι το 40% κάθε χρόνο. Η μη απόδοση Φ.Π.Α. 

οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και στην απόκρυψη της συναλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι 

συντελείται και άλλη φοροδιαφυγή με την απόκρυψη εισοδήματος. Ακούγονται φωνές ότι «θα 

γονατίσει η αγορά, θα καταστραφούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ότι «δεν μπορεί το Δημόσιο 

να αξιώνει τον Φ.Π.Α., όταν χρωστάει το ίδιο» κ.λπ. Όμως, το επιχείρημα να χρησιμοποιείται 

ο Φ.Π.Α που πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο, ως κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων ή 

των επιτηδευματιών είναι οχ μόνο εσφαλμένο, αλλά καταστροφικό για τη χώρα. Ακόμη κι αν 

πιστώνεται το τίμημα σε μία συναλλαγή με μεταχρονολογημένες επιταγές, ο Φ.Π.Α. δεν πρέπει 

να πιστώνεται. 

Στις περιπτώσεις που χρωστάει το Δημόσιο (όχι μόνο επιστροφή Φ.Π.Α., αλλά και 

επιστροφή εισοδήματος από τίμημα από προμήθεια ή εργολαβικό αντάλλαγμα από δημόσιο 

έργο), με τις διατάξεις που προτείνονται και ο συμψηφισμός είναι δυνατός (ώστε να 

«εξοφλείται» ο Φ.Π.Α. που οφείλεται) και η ποινική δίωξη δεν ασκείται Συνεπώς, τα 

επιχειρήματα αυτά δεν ευσταθούν και δεν πρέπει να προβάλλονται. 

 
  
γ. Φοροδιαφυγή, ισότητα και άλλες ανάλογες ποινές 

Το αίτημα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής είναι αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και αφορά 

τη σωτηρία τη χώρας. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να γίνεται διάκριση ιδίως στους 

παρακρατούμενους φόρους (δηλ. στο Φ.Π.Α.) από ποιο ποσό και πάνω διαπράττεται ποινικό 

αδίκημα. Η κλοπή είναι κλοπή ανεξαρτήτως αξίας. Το αν το ποσό είναι μικρό ή μεγάλο 

λαμβάνεται υπόψη για την επιμέτρηση της ποινής και όχι για το αν αποτελεί αδίκημα ή όχι 

Προβάλλονται ισχυρισμοί ότι δήθεν οι ποινές που προβλέπονται είναι εξοντωτικές και ότι είναι 

δυσανάλογες με τι απαξία των αδικημάτων της φοροδιαφυγής. Ως προς το τελευταίο, αυτοί 

που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο καλό θα είναι να απευθυνθούν στα κοινωνικά στρώματα 

εκείνα που επί δεκαετίες σηκώνουν το βάρος το δημοσίων εσόδων: στους μισθωτούς, στους 

συνταξιούχους και στους νομοταγείς επιχειρηματίες και επιτηδευματίες.  
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Ως προς το δυσανάλογο των προτεινόμενων ποινών, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής: 

Υπάρχουν σήμερα αδικήματα λιγότερο επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο ή τουλάχιστον 

εξίσου επικίνδυνα κατ' αποτέλεσμα με αδίκημα της φοροδιαφυγής που τιμωρούνται με τις 

ίδιες ή βαρύτερες ποινές από τις προτεινόμενες με το σχέδιο νόμου για τα εγκλήματα της 

φοροδιαφυγής: 

α. η κλοπή τιμωρείται από το 1 ευρώ και αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής 

υπερβαίνει το ποσό το 73 .000 ευρώ, με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. 

β. η υπεξαίρεση τιμωρείται από το 1 ευρώ και αν η συνολική αξία των ιδιοποιουμένων 

υπερβαίνει το ποσό το 73.000 ευρώ, με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. 

γ. η απάτη τιμωρείται από το 1 ευρώ και με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια, αν το 

περιουσιακό όφελος ή προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 

ευρώ. 

δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εγκλημάτων, αν η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου 

τιμωρείται ο κακούργημα και επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 20 χρόνια, αν το ποσό ξεπερνά τα 

15.000 ευρώ. Αν συντρέχουν κ άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις (όπως π.χ. όταν ο ένοχος 

εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση το εγκλήματος ή το αντικείμενο του είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης19.  

 

Τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, αν και προσομοιάζουν με τα εγκλήματα αυτά που 

τιμωρούνται με βαρύτατες ποινές, εντούτοις παρέμειναν επί χρόνια και στο 

ακαταδίωκτο και στο ατιμώρητο. Δημιουργήθηκε έτσι πεποίθηση, ότι αν και το να 

κλέψεις 100.000 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο είναι έγκλημα που μπορεί να τιμωρηθεί με 

ΙΣΟΒΙΑ, το να κλέβεις συστηματικά Φ. Π. Α. πολλαπλάσιας αξίας είναι κάτι θεμιτό που 

«βοηθάει την αγορά». 

 

 

 

 

 
                                                        
19 Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το 1950 (ν. 1608/1950) 
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3.2.8.Νέες ρυθμίσεις 

 

Ληξιπρόθεσμα 

α. Φύση του αδικήματος – Ποινές 

Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως, ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της μη 

καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αλλά με χρόνο τέλεσης του 

αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από τότε που 

έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου ίσου με το 1/3της προθεσμίας 

καταγραφής. Δηλαδή για χρονικό διάστημα 20 μηνών από τότε που παρήλθε 

χρόνος 4 μηνών από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα (Παράδειγμα: 

χρέος που έγινε ληξιπρόθεσμο την 31-1-2011. Από την 1-6-2011 αρχίζει να μετράει το 

20μηνο του αυτοφώρου που λήγει στις 28-3-2012) 

Αυξάνονται οι ποινές:  

 

 Μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα     

 Από 5.000- 10.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκισης   έως 1 έτος.      

 Από 10.000 - 50.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση 6 τουλάχιστον μήνες.      

 Από 50.000 έως 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση 1 τουλάχιστον έτος.  

 Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται φυλάκιση 3 τουλάχιστον έτη. 

 

Εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης 

σε οποιονδήποτε βαθμό, η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη. 

  

β. Πώς ασκείται η ποινική δίωξη 

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου υποβάλει αίτηση με πίνακα χρεών 

προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, ο οποίος ασκεί 

την ποινική δίωξη. Αν δεν υποβληθεί τέτοια αίτηση, δεν ασκείται ποινική δίωξη. 
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Αν η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών που το αδίκημα είναι 

αυτόφωρο, ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την 

αυτόφωρη διαδικασία δηλαδή χωρίς καμία προδικασία στο ακροατήριο του μονομελούς ή 

του τριμελούς πλημμελειοδικείου, ανάλογα, συνήθως σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες. 

Αν υποβληθεί αίτηση, αλλά έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο 

εισαγγελέας εάν δεν διάταξε προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με 

κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο. 

 

Αδίκημα φοροδιαφυγής  στο εισόδημα 

 

α. Φύση του αδικήματος -Ποινές 

Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής 

με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία 

εισοδήματος, εφόσον από την παράλειψη ή την ανακρίβεια της δήλωσης δεν αποδόθηκε ο 

οφειλόμενος φόρος. 

 Μέχρι 15.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. 

 Από 15.000 - 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. 

 Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται από 5 ως 20 χρόνια κάθειρξη. 

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος αυτού, είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά 

την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου 

αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, 

δηλαδή στα πλημμελήματα 20 μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια από τότε που 

παρέλειψε να υποβάλει ή υπέβαλε ανακριβή δήλωση. 

β. Πώς ασκείται η ποινική δίωξη 

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο (π.χ. 

ΣΔΟΕ, ΔΕΚ ή ΠΕΚ) ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων καλεί το 

φορολογούμενο σε διοικητική επίλυση της διαφοράς. 
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Αν ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, η ποινική δίωξη δεν αρχίζει προτού να 

τελεσιδικήσει  η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. --------

 

Αν δεν ασκηθεί προσφυγή, η ποινική δίωξη αρχίζει μόλις περάσουν 60 ημέρες για την 

άσκηση της. 

Εξαιρετικά, στα κακουργήματα αυτής της περίπτωσης, ο Εισαγγελέας Οικονομικού 

Εγκλήματος μπορεί να παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, χωρίς δηλαδή να 

αναμένεται τελεσίδικη απόφαση από τα διοικητικά δικαστήρια ή ακόμη και χωρίς να 

παρέχεται δυνατότητα συμβιβασμού στο φορολογούμενο. 

Οι διαφορές που ανακύπτουν στη φορολογία του εισοδήματος είναι πολύπλοκες και 

συνθέτει και δεν επιτρέπουν συνήθως τη διεξαγωγή ποινικής δίκης, χωρίς να έχει 

ξεκαθαριστεί από τα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια, η διαφορά. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όμως, όταν κατά την κρίση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η 

διαφορά ως προς το φορολογικό της κομμάτι είναι απλή και το αδίκημα που έχει τελεστεί 

τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή ο φόρος που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τις 

150.000 ευρώ: Εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, οπότε, 

επειδή πρόκειται για κακούργημα μπορούν να εφαρμόζονται τα εξής: 

Αν δεν έχει παρέλθει η πενταετία του διαρκούς και αυτοφώρου από τότε που δεν υπέβαλε ή 

υπέβαλε ανακριβή δήλωση, ο αρμόδιος Εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί να εκδώσει ένταλμα 

σύλληψης. Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από τη 

σύλληψη του. Αν κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανώς να διαπράξει 

και άλλα εγκλήματα μπορεί · διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση (προφυλάκιση). 

Ακολούθως, διατάσσεται τακτική ανάκριση. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπει ο Κώδικας περί κακουργημάτων. Αν έχει παρέλθει η 5ετία του αυτοφώρου, 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία πλην του εντάλματος σύλληψης από τον Εισαγγελέα. 

 

Αδίκημα φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ  

α. Φύση του αδικήματος -Ποινές 

Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής 

για μη απόδοση ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, 

τελών ή εισφορών. 
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 Από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών. 

 Από 3.000 - 75.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. 

 Από 75.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται από 5 ως 20 χρόνια κάθειρξη. 

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία 

για πρώτη φορά οφείλει να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου 

με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στα 

πλημμελήματα 20 μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια από τότε που δεν απέδωσε ή 

απέδωσε ανακριβώς Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ. 

β. Πώς ασκείται η ποινική δίωξη 

Στα κακουργήματα η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από το όργανο που έκανε τον έλεγχο 

αμέσως, χωρίς ν παρέχεται προθεσμία για συμβιβασμό και ανεξάρτητα αν αυτός ασκήσει 

προσφυγή στα διοικητικά (φορολογικά δικαστήρια).  

Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η ίδια διαδικασία (ανάλογα με το εάν έχει παρέλθει ή όχι ο 

χρόνο τέλεσης του αδικήματος ως αυτοφώρου), που ακολουθείται και στα κακουργήματα του 

εισοδήματος. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως και στα 

πλημμελήματα τω αδικημάτων αυτών, όταν ο έλεγχος με βάση τον οποίο διαπιστώθηκαν είχε 

διαταχθεί για την ημερομηνία που διενεργήθηκε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Στις άλλες περιπτώσεις των πλημμελημάτων δηλ. όταν το αδίκημα διαπιστώθηκε με τους 

κοινούς ελέγχους που διενεργούνται, η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα 

αφού περάσουν οι 60 ημέρες για το διοικητικό συμβιβασμό της διαφοράς. 

Στα πλημμελήματα, αν η ποινική δίωξη ασκηθεί μέσα στο χρόνο του αυτοφώρου (20 μήνες), 

ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία 

δηλαδή χωρίς καμία προδικασία στο ακροατήριο του μονομελούς ή του τριμελούς 

πλημμελειοδικείου, ανάλογα, συνήθως σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες. 

Αν έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει 

προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας 

στο ακροατήριο. 
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 Εικονικά-πλαστά-νοθευμένα 

α. Φύση και ποινές 

Ο χαρακτήρας του αδικήματος παραμένει στιγμιαίος.  

 Από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. 

 Από 3.000 - 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. 

 Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται από 5 ως 20 χρόνια κάθειρξη. 

β. Πώς ασκείται η ποινική δίωξη 

Στα πλημμελήματα, η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε 1 μήνα από την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας διοικητικού συμβιβασμού, ανεξάρτητα αν ασκήθηκε προσφυγή 

στα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια. 

Στα κακουργήματα, η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως, χωρίς να του παρέχεται προθεσμία για 

συμβιβασμό και ανεξάρτητα από το αν έχει ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά (φορολογικά) 

δικαστήρια. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία για τα μη αυτόφωρα πλημμελήματα 

και κακουργήματα. 

3.3.Ειδικές ποινικές διατάξεις 

Στα αδικήματα των παρακρατούμενων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.), αν η κατακράτηση των 

οφειλόμενων φόρων δεν υπερβαίνει το ένα έτος και καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, ο 

κατηγορούμενος απαλλάσσεται. Επίσης, αν αυτός καταβάλει μετά τη συμπλήρωση έτους, 

αλλά προτού λήξει η διαδικασία του ποινικού δικαστηρίου στον πρώτο βαθμό, του 

επιβάλλεται ποινή μειωμένη. 

Στα αδικήματα του εισοδήματος και των παρακρατούμενων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.) 

λαμβάνεται υπόψη για την επιμέτρηση της ποινής ως επιβαρυντικός παράγοντας, η 

διάρκεια της απόκρυψης ή της παρακράτησης. 
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Στα πλημμελήματα χωρεί μετατροπή ή αναστολή της ποινής, εφόσον διαπράττονται για 

πρώτη φορά. Δεν χωρεί μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση 

δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. Η μετατροπή της ποινής, στις περιπτώσεις που 

αυτό γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ και ανώτατο τα 100 ευρώ 

(αντί 3 ως 100 ευρώ που ισχύει σήμερα).Η διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης δεν 

αρχίζει, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει κατά του 

Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το 

οποίο επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη. 

Στα κακουργήματα λαμβάνεται υπόψη για τον ανασταλτικό χαρακτήρα της έφεσης, η 

καταβολή από τον κατηγορούμενο των οφειλομένων φόρων, τελών ή εισφορών με τις κάθε 

είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 



50 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

4.Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου (άρθρο 27 του ν.3296/2004 

(ΦΕΚ 253 Α714.12.2004) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν στο σύνολο τους οι 

διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/97, για την διασφάλιση των συμφερόντων το 

Δημοσίου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου τα μέτρα για την 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων και 

χορήγησης πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 

50% των τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.) εφαρμόζονται πλέον με τις εξής 

διαφοροποιήσεις: 

 

1.   Η δέσμευση του 50 % δεν καταλαμβάνει ποσά μισθών ή     συντάξεων     

που     κατατίθενται     στους  οικείους λογαριασμούς των φυσικών 

προσώπων 

 

2.   Αυξάνεται το προβλεπόμενο όριο για την εφαρμογή των μέτρων σε 

περίπτωση λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης 

εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων 

στοιχείων, από 150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η μη 

εφαρμογή των μέτρων στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών 

φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. 

3. Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων 

επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις. 

 

4.   Αρμόδιες για την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/97, 

είναι   οι   φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά   Κέντρα) που εκδίδουν 
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τις καταλογιστικές πράξεις των φόρων ή τις αποφάσεις επιβολής 

προστίμων του ΚΒΣ, κατά  περίπτωση. 

 
 

5.   Αίρεται η δέσμευση του 50% σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της 

διαφοράς 

 

6.   Προβλέπεται   η   ολική   άρση  των  μέτρων  σε  κάθε περίπτωση μετά από 

καταβολή ποσού άνω του 70% των οφειλομένων ποσών φόρων, τελών και 

εισφορών ή των προστίμων του Κ.Β.Σ. 

 

Με τις  διατάξεις  της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου 27 ρυθμίζονται τα θέματα των 

κατά τη δημοσίευση του νόμου εκκρεμουσών υποθέσεων του άρθρου 14 του ν.2523/97 

 

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση των διατάξεων του 

παραπάνω άρθρου τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κάθε φορά που διαπιστώνεται διαζευκτικά ή 

αθροιστικά : 

 

α) Μη απόδοση στο Δημόσιο ποσού κύριου φόρου: Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ20. 

 

Σημειώνεται ότι τα μέτρα λαμβάνονται όταν το άθροισμα των μη αποδοθέντων ποσών 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για το σύνολο 

των ελεγχομένων φορολογικών χρήσεων και ανεξάρτητα από το είδος των φόρων - τελών 

που δεν αποδόθηκαν. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το μη αποδοθέν ποσό να αφορά μία μόνο 

φορολογική περίοδο, ή μια χρήση, αλλά ούτε και ένα μόνο είδος φόρου - τέλους από αυτούς 

που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

 

Η δέσμευση του 50% των καταθέσεων και λογαριασμών δεν εφαρμόζεται πλέον για ποσά 

μισθών και συντάξεων21, αφού τα μέτρα του άρθρου 14 έχουν το χαρακτήρα της πρόληψης 

της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και όχι τη στέρηση βιοποριστικών μέσων 

                                                        
20 Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
21 Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
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του φορολογούμενου - παραβάτη. 

 

 
 
 

β) Σε περίπτωση λήψης και χρήσης «εικονικών» φορολογικών στοιχείων, έκδοσης 

«εικονικών» και «πλαστών» φορολογικών στοιχείων και «νόθευσης» τέτοιων στοιχείων, 

εφόσον η καθαρή αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανόμενη 

κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει πλέον το ποσό των 300.000 ευρώ 

ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά αφορούν την ίδια ή διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους22 . 

 

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται αθροιστικά η καθαρή αξία των συναλλαγών, οι 

οποίες μπορεί να αναγράφονται και σε διαφορετικά είδη στοιχείων (π.χ. Α.Λ.Π. & Τ.Π.- Δ.Α. 

& Τ.Π.Υ. κ.λπ.) και τα οποία μπορεί να αφορούν περισσότερες της μίας φορολογικές 

περιόδους. 

 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν την 

εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.2992/200223, εφόσον οι παραβάσεις αυτές 

διαπιστώθηκαν ή οι σχετικές Α.Ε.Π. κατά τον Κ.Β.Σ. εκδόθηκαν από 20.3.2002 και μετά. Ως 

χρόνος διαπίστωσης της παράβασης, λαμβάνεται η ημερομηνία θεώρησης της σχετικής 

έκθεσης ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τον αρμόδιο προϊστάμενο της 

Ελεγκτικής Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. 

 

Επιπλέον προβλέπεται η μη εφαρμογή των μέτρων μόνο στους παραβάτες λήψης και χρήσης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται 

αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη24. Δηλαδή, οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου δεν εφαρμόζονται σε βάρος των παραβατών 

λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά 

αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκε με πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στα 

ληφθέντα και καταχωρηθέντα φορολογικά στοιχεία. 

 

Περαιτέρω και σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε βάρος του φερόμενου ως εκδότη 

                                                        
22 Τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
23 ΦΕΚ 54 Α 720.3.2002 
24 Πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
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των εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 . 

 
 

 

γ) Χρήση-κατοχή περισσοτέρων ή άλλων Α.Φ.Μ. ,(έκτο εδάφιο, παράγραφος 1 του 

αντικατασταθέντος άρθρου 14).Σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγράφου 

1 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου 

εφαρμόζονται και στους φορολογούμενους στους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα του 

τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2523/97, δηλαδή και 

σε βάρος όποιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερους από 

ένα Α.Φ.Μ. ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία Α.Φ.Μ. που ανήκει σε άλλο πρόσωπο 

ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτό. 

 

Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή των προστίμων των τρίτου και τετάρτου 

εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 

1317/2.12.1997. 

 

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, 

όπως ισχύουν, προσδιορίζονται με σαφήνεια τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται 

οι ίδιες κυρώσεις, σε περίπτωση μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή λοιπών παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, χωρίς να επιμερίζεται η ευθύνη τους ανάλογα με το χρονικό 

διάστημα που είχαν μια από τις ιδιότητες των παραγράφων 1- 4 του αριθ. 20 του ν.2523/97.  

Αρκεί δηλαδή για την επιβολή των μέτρων σε βάρος των παραπάνω προσώπων, ότι αυτοί 

είχαν μία από τις ιδιότητες των παραγράφων 1- 4 του ως άνω άρθρου 20 του ν.2523/97 από 

τη γένεση της υποχρέωσης προς απόδοση στο Δημόσιο των παρακρατουμένων φόρων, 

ανεξάρτητα από τη φορολογική χρήση που αυτή ανάγεται και αν μεταγενέστερα και μέχρι 

τον χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων, απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή 

οποιαδήποτε αιτία. 

 

Αντίθετα  με  τις  διατάξεις  του  δεύτερου  εδαφίου  της παραγράφου 2 του 

αντικατασταθέντος άρθρου 14 για τις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων, έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων 

στοιχείων, τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα ίδια μέτρα περιορίζονται σε 
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αυτά που κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης είχαν μια από τις ιδιότητες των 

παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 του ν.2523/97. 

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι τα προβλεπόμενα μέτρα καταλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν μια 

από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α1 της παραγράφου 1 

του άρθρου 20 του ν.2523/97 και όχι μόνο τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Προέδρου 

του Δ.Σ. ή του Δ/ντος συμβούλου της επιχείρησης, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που 

σύμφωνα με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ., εκπροσωπεί ή δεσμεύει την 

επιχείρηση με μόνη την υπογραφή του ή με δεύτερη υπογραφή, στην διοίκηση ή διαχείριση 

αυτής, ή αναπληρώνει στα καθήκοντα τους ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2523/97. Και αυτό διότι 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί με το καταστατικό της Α.Ε. ή με απόφαση του Δ.Σ. 

αυτής, δηλ. με ιδιωτική βούληση, εμπίπτουν ευθέως στη ρύθμιση της παραπάνω διάταξης, 

ήτοι στον κύκλο των προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα.  

 

Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των προσώπων που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την 

επιχείρηση με μόνη την υπογραφή τους ή με δεύτερη υπογραφή, στην διοίκηση ή διαχείριση 

αυτής, ή αναπληρώνουν στα καθήκοντα τους ένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β και γ' 

της παραγράφου 1 του άρθρου 20, καθώς και των παραγράφων 2,3 και 4 του ιδίου άρθρου 

του ν.2523/97. 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 τα μέτρα για την 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων και 

χορήγησης πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% 

των τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π.) εφαρμόζονται πλέον άμεσα από τις φορολογικές αρχές 

(Δ.Ο.Υ, Ελεγκτικά Κέντρα) που είναι αρμόδιες για την έκδοση των καταλογιστέων πράξεων 

των φόρων ή των αποφάσεων επιβολής προστίμων του ΚΒΣ, κατά περίπτωση. 

 

Οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα όλες τις Δ.Ο.Υ. της 

χώρας μέσω ΤΑΧΙS, καταχωρώντας αυθημερόν τον αριθμό πρωτοκόλλου της έγγραφης 

ενέργειας τους με την οποία εφαρμόζονται τα ως άνω περιοριστικά μέτρα και την αιτιολογία 

αυτής στο υποσύστημα εσόδων ως εντολή μη έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής 
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Ενημερότητας, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 

 

Στην περίπτωση εφαρμογής των μέτρων από τα Ελεγκτικά Κέντρα και μέχρι σύνδεσης τους 

με το υποσύστημα εσόδων του TAXIS, η ως άνω ενέργεια τους αποστέλλεται αυθημερόν 

μέσω FΑΧ στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ, η οποία θα προβαίνει άμεσα στην 

ανωτέρω διαδικασία, ενημερώνοντας εγγράφως για τις ενέργειες της, την ίδια μέρα την 

αρμόδια Ελεγκτική αρχή. 

 

Επιπλέον οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα: 

 

α) Όλες τις τράπεζες αποστέλλοντας την ως άνω ενέργεια τους στην Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την σύνδεση τους με το διαδίκτυο, 

προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της για την άμεση εφαρμογή των 

προβλεπομένων δεσμεύσεων, καθώς και 

 

β) Τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλοντας την ως άνω ενέργεια τους στο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αντίστοιχα. 

Η ανωτέρω ενέργεια αποστέλλεται επίσης αυθημερόν και στη Δ/νση Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο25 . 

 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα είναι προληπτικά και λαμβάνονται ως εξαιρετικά σε 

περιπτώσεις κατακράτησης εκ μέρους των επιχειρήσεων, εσόδων του Δημοσίου που 

προέρχονται από φόρους που παρακρατούν ή επιρρίπτουν στην κατανάλωση. Για το λόγο 

αυτό η προβλεπόμενη από τις διατάξεις ειδική έκθεση ελέγχου καθώς και η έγγραφη 

γνωστοποίηση εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων πρέπει να συντάσσεται κατά 

προτεραιότητα από την αρμόδια φορολογική αρχή, αμέσως με τη διαπίστωση της μη 

απόδοσης των φόρων ή τη διαπίστωση της παράβασης της λήψης και χρήσης "εικονικών" 

φορολογικών στοιχείων, έκδοσης "εικονικών" και "πλαστών" φορολογικών στοιχείων και 

"νόθευσης" τέτοιων στοιχείων κατά περίπτωση, και όχι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

για την οποία απαιτούνται χρονοβόρες ελεγκτικές επαληθεύσεις με συνέπεια να οδηγούμεθα 
                                                        
25 Παράγραφος 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
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στη λήψη των μέτρων όταν αυτά πια χάνουν το χαρακτήρα του "επείγοντος" και της 

"πρόληψης".  

 
 
Ειδικότερα, όταν ο έλεγχος διενεργείται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 

πρώην Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στα πλαίσια των ελεγκτικών της 

αρμοδιοτήτων, η "Ειδική Έκθεση Ελέγχου" αποστέλλεται κατά προτεραιότητα στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. η οποία προβαίνει άμεσα στη σύνταξη και κοινοποίηση προς τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.2523/97, της έγγραφης γνωστοποίησης για 

την εφαρμογή των δεσμεύσεων και απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, καθώς και στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η κατά προτεραιότητα αποστολή 

προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου Κ.Β.Σ. ώστε στη συνέχεια, να 

εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, χωρίς καμία καθυστέρηση, η σχετική Απόφαση 

Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. για να κοινοποιηθεί στον παραβάτη, λαμβανομένου υπόψη ότι 

σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για την διοικητική επίλυση της διαφοράς από τον 

φορολογούμενο - παραβάτη σε βάρος του οποίου έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα, αν δεν 

εκδοθούν και κοινοποιηθούν εντός διμήνου οι σχετικές ΑΕΠ του ΚΒΣ, αίρονται αυτοδίκαια 

όλες οι συνέπειες και οι απαγορεύσεις που καθορίζονται με το άρθρο αυτό26.  

 

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων διασφάλισης των 

συμφερόντων του Δημοσίου δεν απαιτείται η οριστικοποίηση των καταλογιστικών πράξεων 

των φόρων, τελών - εισφορών ή των Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 επαναλαμβάνονται με 

μικρές διαφορές οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 

του άρθρου 14 του ν.2523/97, οι οποίες δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση. 

 

 Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 

προβλέπεται η άρση περιοριστικά και μόνο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων και των 

λογαριασμών του υπόχρεου στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση ή 

δικαστικός συμβιβασμός ή κατ1 άλλο τρόπο διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς, 

που αφορά φόρους ή παραβάσεις του Κ.Β.Σ., συνεπεία των οποίων εφαρμόσθηκαν τα 

                                                        
26 Παράγραφος 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
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προβλεπόμενα μέτρα27. 

 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του φορολογούμενου - παραβάτη, 

δύο συνεχόμενων εκ των προβλεπομένων δόσεων των φόρων ή των προστίμων που 

προέκυψαν μετά την διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς, αναβιώνει άμεσα σε 

βάρος του το μέτρο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων και των λογαριασμών του28 και 

η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα όλες τις Τράπεζες και τα 

λοιπά Πιστωτικά με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. 

 

 

Σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της 

παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, περισσότερες οδηγίες έχουν δοθεί με την 

εγκύκλιο ΠΟΛ 1317/2.12.1997 . 

 

 Για την υποχρεωτική άρση των μέτρων στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης 

τέτοιων στοιχείων, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του αντικατασταθέντος άρθρου 14, 

μειώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό καταβολής του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. 

που επιβλήθηκε για τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, από 100% σε 

70% 

 

Για την γνωστοποίηση της κατά τα ανωτέρω μερικής ή ολικής άρσης ή της αναβίωσης των 

μέτρων, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για την γνωστοποίηση 

εφαρμογής των μέτρων αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες φορολογικές αρχές29.  

 

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι: 

 

α) Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/97 όπως ισχύει, εφαρμόζονται 

                                                        
27 Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 

 
28 Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
29 Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του αντικατασταθέντος άρθρου 14 
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και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί τα εν λόγω μέτρα πριν την 

δημοσίευση του παρόντος νόμου, και 

 

 
 
β) Το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/97 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις 

οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου μέχρι την δημοσίευση του νόμου και δεν 

έχουν ακόμη εφαρμοσθεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/97 έχουν ως 

απόλυτο και μοναδικό σκοπό την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερο των συμφερόντων 

του Ελληνικού Δημοσίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Όπως προαναφέρθηκε οι έλεγχοι, οι ευθύνες και οι ποινικές κυρώσεις, αποβλέπουν στην 

μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλοντας να διορθωθεί το ήδη υπάρχον και ισχύον σύστημα 

προτείνουμε την σταδιακή αλλά και την ουσιαστική αλλαγή στην λειτουργία του 

συστήματος. Η μεταβολή αυτή θα επιτευχθεί με ορισμένες ριζικές αλλά και καινοτομικές  

προτάσεις.  

 

Η πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη με συστήματα διασταυρώσεων Πανελληνίως θα 

αποφέρει μια συνολική ενημερωτική εικόνα για κάθε πολίτη και επιχείρηση, με σκοπό την 

ευκολότερη και αμεσότερη πρόληψη της φοροδιαφυγής. 

 

Η εξέλιξη του τομέα πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών και εισαγωγής όλων των 

δεδομένων των πολιτών αλλά και διαχείρισης της εκδόσεως των φορολογικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων, διαμέσου του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών ώστε  

να γίνονται άμεσες και συνεχείς διασταυρώσεις, ώστε να προλαμβάνεται η φοροδιαφυγή 

στην γένεση της .Ουσιαστικά θα πρέπει το κράτος να αποσκοπεί στην πρόληψη και όχι στην 

καταστολή. 

 

Η ένταξη προληπτικών ελέγχων για την αμεσότερη είσπραξη των παρακρατούμενων 

επιρριπτόμενων φόρων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ελληνικού 

Δημοσίου στα φορολογικά έσοδα. Η παρακράτηση του φόρου αυτού από τις επιχειρήσεις 

χωρίς να τον αποδίδουν αποτελεί ποινικό αδίκημα. 

 

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητο η ενημέρωση των επιχειρήσεων να είναι πλήρης. Ο 

επιχειρηματίας υποχρεούται να γνωρίζει απόλυτα τις προσωπικές ευθύνες έναντι του 

Δημοσίου που προκύπτουν από φόρους, τέλη και εισφορές .Επιπλέον πρέπει να έχει πλήρη 

επίγνωση των ποινικών κυρώσεων   που πρόκειται να αντιμετωπίσει .Οι ποινικές αυτές 

κυρώσεις  με τις νέες διατάξεις είναι πλέον αυστηρότερες από ποτέ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

1. ΠΟΛ.1037/1.3.2005 

Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση 
και καταβολή των φόρων. 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και 

καταβολή των φόρων. 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). 

 

Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄81). 

 

Τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15). 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 

210).  

 

Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 28 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).  

 

Την ανάγκη ελέγχου, με τον καθορισμό ελάχιστων συγκεκριμένων υποχρεωτικών και 

αντικειμενικών επαληθεύσεων, των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήματος 

και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης 

και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου. 

 

Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των 

φορολογικών υπηρεσιών και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούμενων 
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και φορολογούσας αρχής. 

 

Την αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 519) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των 

εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, 

καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από 

τον έλεγχο αυτό, ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 

 

AΡΘΡΟ 1 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

 

1. Οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των 

επιτηδευματιών επιλέγονται για έλεγχο με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 

α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία 

για φοροδιαφυγή.  

 

β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών 

αντικειμένων. 
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γ. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.  

 

δ. Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή 

φορολογικών μηχανισμών. 

 

ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή 

φορολογικών μηχανισμών. 

 

στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί 

ελεύθερων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών. 

 

ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 

εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο 

εξωλογιστικός προσδιορισμός τους. 

 

η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ. 

 

θ. Όταν έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζημία από την 

εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.  

 

ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός 

συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους. 

 

ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

 

ιβ. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει των 

διατάξεων της απόφασης 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπως αυτή ισχύει.  

 

ιγ. Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται υπέρογκα ποσά 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με τον συνήθη ετήσιο 

κύκλο εργασιών της. 
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ιδ. Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην αρμόδια 

ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για αμοιβαία 

συνδρομή, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1798/2003.  

 

ιε. Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.  

 

ιστ. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία. 

 

2. Τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 

για την κατά προτεραιότητα επιλογή των εκκρεμών υποθέσεων για έλεγχο. Υποχρεωτικά 

ελέγχονται υποθέσεις όταν αυτό ορίζεται από ειδικές διατάξεις.  

 

3. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων των 

ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές ελέγχου καθώς και τους 

προϊσταμένους των τμημάτων ή των εποπτειών ελέγχου, κατά περίπτωση. Ποσοστό έως και 

10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να 

συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υποθέσεις με δύο 

(2) τουλάχιστον εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Κατά τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης 

δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται 

υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής: 

 

Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευματία 

 

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, για το κεντρικό και 

τα υποκαταστήματα. 

 

2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. 
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3. Αν για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.), τις Ε.Π.Ε. και τα νομικά πρόσωπα 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπάρχει νόμιμο συστατικό έγγραφο και στη συνέχεια οι τυχόν 

τροποποιήσεις καλύπτονται νομότυπα. 

 

4. Αν για τις κοινοπραξίες των επιτηδευματιών υπάρχει κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της 

σχετικής έγγραφης συμφωνίας πριν από την έναρξη των εργασιών τους και αν τηρήθηκαν οι 

λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. 

 

5. Επαλήθευση του ύψους των ακαθάριστων εσόδων με τη διενέργεια τουλάχιστον των 

παρακάτω ελεγκτικών επαληθεύσεων: 

 

α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία, των λιανικών πωλήσεων από τα 

αθροίσματα «Ζ» των φορολογικών ταμειακών μηχανών, των αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών, των χονδρικών πωλήσεων από τα οικεία τιμολόγια πώλησης και γενικά των 

πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων, για διάστημα οπωσδήποτε ενός (1) μηνός 

κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. 

 

β. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων τιμολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής 

πώλησης και γενικώς φορολογικών στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ως 

και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συμφωνητικά, για διάστημα 

οπωσδήποτε είκοσι (20) ημερών αν πρόκειται για μη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ 

κατηγορίας του ΚΒΣ και δέκα (10) ημερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε 

διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. 

 

γ. Επαλήθευση των επιστροφών και εκπτώσεων εάν καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά, 

για διάστημα οπωσδήποτε ενός μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 

την κρίση του ελέγχου. 

 

δ. Επαλήθευση της έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων σε σχέση με τις καταχωρήσεις 

στα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΒΣ, για διάστημα 

οπωσδήποτε ενός (1) μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση 

του ελέγχου. 

 



66 
 

ε. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων, 

για διάστημα οπωσδήποτε δύο (2) μηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 

την κρίση του ελέγχου.  

 

6. Επαλήθευση του ύψους των αγορών με τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω 

ελεγκτικών επαληθεύσεων: 

 

α. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία με βάση τα τιμολόγια και τις διασαφήσεις 

εισαγωγής, για διάστημα οπωσδήποτε ενός (1) μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν 

αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.  

 

β. Επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών, εάν καλύπτονται με 

νόμιμα δικαιολογητικά, για διάστημα οπωσδήποτε ενός (1) μηνός κάθε διαχειριστικής 

περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.  

 

γ. Επαλήθευση των αγορών με βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία δελτία 

αποστολής ή και τυχόν φορτωτικές, για διάστημα οπωσδήποτε ενός (1) μηνός κάθε 

διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου.  

 

δ. Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα, επαλήθευση των αθροίσεων αγορών, 

για διάστημα οπωσδήποτε δύο (2) μηνών κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά 

την κρίση του ελέγχου.  

 

7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων 

έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις. 

 

8. Αν υφίστανται υπερτιμολογήσεις - υποτιμολογήσεις κατά το άρθρο 39 του ν.2238/1994. 

 

9. Αν εφαρμόσθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, 

όπου αυτό προβλέπεται. 

 

10. Σε περίπτωση που από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις των περιπτώσεων 5 και 6 προκύψουν 

διαφορές, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλη τη διαχειριστική περίοδο. 
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Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 

 

1. Αν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει 

φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 

 

2. Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που 

αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών 

στοιχείων από Οργανισμούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή 

αρχές.  

 

Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων  

 

1. Αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, για εκδότες πλαστών ή εικονικών 

καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος μέσω των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ μεμονωμένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα μεγάλης 

αξίας από προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, καθώς και 

έλεγχος των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, 

εικονικότητα ή νόθευσή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους και της 

ορθής έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 186/1992. 

 

2. Έλεγχος του τρόπου διακίνησης των αγαθών και έκδοσης των προβλεπόμενων στοιχείων 

διακίνησης και μεταφοράς (δελτία αποστολής, φορτωτικές), διασταυρωτικές επαληθεύσεις 

των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων με τα αντίστοιχα στελέχη δειγματοληπτικά, καθώς 

και έλεγχος δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών που 

περιγράφονται στα μεγάλης ιδίως αξίας φορολογικά στοιχεία και ύπαρξης ανάλογων 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή εξοπλισμού. 

 

3. Ειδικά επί επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ζητούνται, 

αξιολογούνται και ελέγχονται στοιχεία του Τμήματος Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας και 

Ανταλλαγής Πληροφοριών) της Διεύθυνσης 14ης ΦΠΑ, σχετικά με την εγκυρότητα των 

ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικών εμπόρων και τις αξίες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που 

διενεργήθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Σε κάθε κατηγορία βιβλίων διενεργούνται υποχρεωτικά και οι πιο κάτω τουλάχιστον ειδικές 

ελεγκτικές επαληθεύσεις:  

 

Α. Στα βιβλία πρώτης (Α΄) κατηγορίας 

 

1. Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών, για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς 

διαχειριστικής περιόδου. 

 

2. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών και 

δαπανών στο βιβλίο αγορών, για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου. 

 

3. Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα 

συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

 

Β. Στα βιβλία δεύτερης (Β΄) κατηγορίας 

 

1. Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα 

συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

 

2. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον 

είδη σε κάθε εκκρεμή διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την 

ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και 

όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά 

λιανικώς. 

 

3. Έλεγχος αν στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τα καθαρά κέρδη ή επί 

ελεύθερων επαγγελματιών οι καθαρές αμοιβές, προσδιορίστηκαν ορθά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα για κάθε χρήση από τις κείμενες διατάξεις.  

 

4. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων-αμοιβών και δαπανών 
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για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου.  

 

5. Έλεγχος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα, κάθε δαπάνης 

που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές ή τα 294 ευρώ. Η επαλήθευση αυτή ενεργείται και στις 

επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής και στις μικτές, για τις χρήσεις 1999 και 

επόμενες. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, 

ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες που 

αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

31 του ν. 2238/1994, καθώς και οι αποσβέσεις παγίων. 

 

6. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά 

τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. 

 

7. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 

εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές συντελεστές επί των 

ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με 

το πραγματικό κόστος κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις. 

 

Γ. Στα βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας 

 

1. Έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, για διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων ή 

διαφορών, για διάστημα οπωσδήποτε δέκα (10) ημερών κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής 

περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την πρώτη 

ημέρα του ελέγχου των εκκρεμών διαχειριστικών περιόδων και πριν από τη διενέργεια 

οποιασδήποτε άλλης ελεγκτικής επαλήθευσης, διενεργείται έλεγχος ταμείου και αξιογράφων 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3296/2004.  

 

2. Εάν στον τόπο τήρησης των βιβλίων υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και τηρείται από την 

επιχείρηση βιβλίο Αποθήκης, διενεργείται κατά την πρώτη επίσης ημέρα του ελέγχου 

ποσοτική καταμέτρηση σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και αντιπαραβολή με τα 

εμφανιζόμενα υπόλοιπα του βιβλίου αποθήκης.  
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3. Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου Αποθήκης, 

επιλεκτικά για τρία είδη με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, 

συμφωνούν με τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής 

περιόδου. 

 

4. Πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε εκκρεμή 

διαχειριστική περίοδο, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική 

αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις 

επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς. 

 

5. Έλεγχος της ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων στο τέλος κάθε εκκρεμούς 

διαχειριστικής περιόδου, επιλεκτικά σε δύο τουλάχιστον είδη, με βάση την τιμή μονάδας ή 

την ποσότητα ή τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται πλήρης 

αποθήκη και σε ένα τουλάχιστον είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.  

 

6. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έλεγχος των αθροίσεων εσόδων - αμοιβών και 

δαπανών για όλο το διάστημα κάθε εκκρεμούς διαχειριστικής περιόδου.  

 

7. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές ή τα 881 ευρώ. Όσες από τις 

δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται 

ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που 

αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του ν.2238/1994. Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα και οι δαπάνες 

των λογαριασμών 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού», 63 «φόροι-τέλη» και 68 «προβλέψεις 

εκμεταλλεύσεως» του Ε.Γ.Λ.Σ. και οι αποσβέσεις παγίων και επισφαλών απαιτήσεων.  

 

8. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες γενικά 

τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών 

φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. 

 



71 
 

 

9. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 

εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.  

 

10. Επαλήθευση στους λογαριασμούς "Γενικής Εκμετάλλευσης" και "Αποτελεσμάτων 

Χρήσης" της ορθής καταχώρησης των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών από το 

Γενικό και τα Αναλυτικά Καθολικά, καθώς και διαπίστωση τυχόν καταχώρησης σ΄ αυτούς 

ποσών από μη αποτελεσματικούς λογαριασμούς ή προβλέψεων μη εκπεστέων ή 

αντιλογισμών.  

 

11. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά 

αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμούνται οι 

παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου. 

 

12. Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται σε κάθε 

εκκρεμή διαχειριστική περίοδο αν για δύο τουλάχιστον από τα παραγόμενα είδη, επιλεκτικά 

με βάση τη συνολική ποσότητα ή αξία, υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ 

τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής, καθώς και αν σε κάποιο από τα παραγόμενα είδη 

υπάρχει αδικαιολόγητα μεγάλη φύρα.  

 

Δ. Στους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

 

1. Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων. 

 

2. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής 

μεταφοράς αυτών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα προηγούμενα 

άρθ. 2 και 3, μπορεί να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της 
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ελεγχόμενης επιχείρησης ή του κλάδου γενικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος. 

 

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές διενεργούνται οι 

απαραίτητες κατά περίπτωση επαληθεύσεις και εφαρμόζονται οι οικείες ανά φορολογία 

διατάξεις. Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή προκύπτουν από τα 

τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία 

εισοδήματος, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και 

εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

 

3. Ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος τουλάχιστον για τα εξής: 

 

α. Αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ. 

Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς και 

οι δηλώσεις INTRASTAT, όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

β. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης 

επί του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. 

 

γ. Αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (άρθρο 23 του ν. 1642/1986) 

ποσού άνω των 50.000 δραχμών ή των 147 ευρώ, εκπέσθηκε ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς να 

υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. 

 

δ. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δραχμών ή των 294 ευρώ, προκειμένου για 

βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας και των 300.000 δραχμών ή των 881 ευρώ, προκειμένου για 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά 

και παρέχεται γι΄ αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

ε. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να υπάρχει 
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δικαίωμα λόγω παραγραφής ή άλλου λόγου. 

 

στ. Αν διενεργήθηκε διακανονισμός εμπορεύσιμων ή παγίων στοιχείων εφόσον υπήρχε 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 (άρθρο 26 του ν. 

1642/1986). 

 

ζ. Αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπήρχε 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2859/2000 (άρθρο 24 του ν. 

1642/1986). 

 

η. Αν εφαρμόσθηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών και προκειμένου για 

απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 

θ. Αν επί πωλήσεων αγαθών με προορισμό περιοχές με μειωμένους συντελεστές πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για 

φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δραχμών ή των 1468 ευρώ. 

 

 

 

ι. Αν έγινε μετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. 

 

ια. Αν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που εμφανίζονται από την επιχείρηση όντως 

πραγματοποιήθηκαν και αν είναι νόμιμα τα οικεία εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. 

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 ισχύουν ανάλογα και ως προς τον έλεγχο φορολογίας ΦΠΑ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΕΤ΄ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Ο έλεγχος ενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 

 

2. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου φορολογίας εισοδήματος με βάση τις 

υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται στην απόφαση αυτή, καθώς και τις 

τυχόν πρόσθετες επαληθεύσεις που κατά περίπτωση διενεργούνται, περιλαμβάνονται, για 

όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, σε έκθεση ελέγχου, στην οποία αναγράφεται και η κρίση επί 

του κύρους των βιβλίων καθώς και το πόρισμα του ελέγχου περί του ύψους των ακαθάριστων 

εσόδων ή αμοιβών ή των αγορών, κατά περίπτωση, καθώς και των καθαρών κερδών ή 

αμοιβών, για κάθε ελεγχόμενη χρήση. Ανάλογες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται και για κάθε 

μια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, καθώς και για τον ΚΒΣ, γενομένης προς τούτο 

σχετικής μνείας στην έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Οι εκθέσεις ελέγχου 

υπογράφονται και θεωρούνται αρμοδίως και με βάση αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται 

μαζί με τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις και 

περαιτέρω ακολουθείται όλη η εν γένει προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις 

διαδικασία, με εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε όλα τα στάδια μέχρι και τη βεβαίωση του 

φόρου, επιφυλασσόμενων των διατάξεων τoυ επόμενου άρθ. 7 της παρούσας απόφασης. Οι 

ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό των πρόσθετων 

φόρων ή προσαυξήσεων και την επιβολή εν γένει των κάθε είδους κυρώσεων. 

 

3. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από άλλους ελέγχους και αφορούν τις ελεγχόμενες 

χρήσεις, για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, εκδίδονται από την 

αρμόδια υπηρεσία οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες και επιδίδονται στον 

υπόχρεο μαζί με τις οικείες εκθέσεις ελέγχου.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

1. Ειδικά για ελεγχθείσες με βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, για τις οποίες επέρχεται 

επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο κατά 

την απόφαση αυτή, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, επί των 

ποσών φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση 

των διαφορών, καταβάλλεται συγχρόνως με την επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο 

επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών το προβλεπόμενο κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 ανά πράξη ποσό, και τα υπόλοιπα ποσά, 

ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ανάλογα με το ύψος του 

συνολικού ποσού της βάσει συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες οφειλής για όλες τις 

χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, ως εξής:  

 

Σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό είναι μέχρι και 200.000 ευρώ. 

 

Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τα 200.000 

ευρώ. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ, εκτός 

από την τελευταία δόση. 

 

2. Εξαιρετικά, τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και στις περιπτώσεις που 

δεν επιλύονται φορολογικές διαφορές που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων 

που αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή μη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης 

ελέγχεται από αυτές ή φορολογικές διαφορές για την αντιμετώπιση των οποίων εκκρεμεί 

σχετικό ερώτημα προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας. 

 

3. Σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις που 

αφορούν ελεγχθείσες με βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφαρμόζονται ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των 

οικείων βάσει συμβιβασμού ποσών οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Στα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου και 

βεβαίωσης και καταβολής των φόρων που ορίζονται με την απόφαση αυτή, υπάγονται όλες οι 

εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που 

αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες παρήλθε ή παρέρχεται ο χρόνος υποβολής 

των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, με εξαίρεση τις υποθέσεις που 

εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογίας πλοίων. 

 

2. Λοιπά εισοδήματα από άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών 

που ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ελέγχονται ταυτόχρονα με τα εισοδήματα 

από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. Σε περίπτωση επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τον 

διενεργούμενο έλεγχο των ως άνω λοιπών εισοδημάτων ταυτόχρονα με τις διαφορές που 

προκύπτουν από τον έλεγχο των εισοδημάτων από την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, για την εφαρμογή των οριζόμενων στο προηγούμενο άρθρο λαμβάνεται 

υπόψη η προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις βάσει συμβιβασμού συνολική οφειλή από όλες 

τις πηγές εισοδημάτων του επιτηδευματία. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν 

ανάλογα και επί λοιπών εισοδημάτων που αφορούν υποθέσεις επιτηδευματιών της παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου. 

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 , καθώς και των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις 

υποθέσεις που ελέγχονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

4. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για ελεγχθείσες 

υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν από 1/1/2003 και μετά καθώς και 

παλαιότερων για τις οποίες έγινε επέκταση του ελέγχου κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του 
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άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998, εφόσον οι οικείες 

καταλογιστικές πράξεις έχουν κοινοποιηθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά την ημέρα αυτή η 

προθεσμία υποβολής αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 70 του ν. 2238/1994 και 52 του ν. 2859/2000 ή δεν έχουν ακόμη εξετασθεί οι τυχόν 

υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά τις ανωτέρω διατάξεις. 

Επί των παραπάνω υποθέσεων για τις οποίες κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί οι 

οικείες καταλογιστικές πράξεις, κοινοποιούνται οι πράξεις αυτές κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις και περαιτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές οι ίδιες ως άνω 

διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 

5. Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 και 1063790/1444/ 

ΠΟΛ.1168/2.7.2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται με τις 

αποφάσεις αυτές, παύουν να ισχύουν από της δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ 

ΠΟΛ.1144/20.5.1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν 

και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες 

επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και 

δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει 

να έχει εφαρμογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται 

από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για 

υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν μέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν 

ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση τις αποφάσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι 

η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε μέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των 

ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά 

τις γενικές διατάξεις και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για 

τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω 

απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι 

σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. 

 

6. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για υποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 4 του παρόντος άρθρου για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου και 

δεν έχουν εκδοθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης οι οικείες 

καταλογιστικές πράξεις.  
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2. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 

Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών 

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων 
Θέμα: Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών 

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 

του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151). 

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81). 

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α' 15). 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211), καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α' 149) και του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 

Α'210). 

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253). 

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 -13 του ν. 3888/2010  (ΦΕΚ Α' 175).  

 

7. Την 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 1829) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην 

αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ σε θέματα φορολογικού ελέγχου». 

 

8. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. Β' 1725) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά». 

9. Την ανάγκη ελέγχου, με τον καθορισμό ελάχιστων υποχρεωτικών και αντικειμενικών 

επαληθεύσεων, των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών 

φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης των εσόδων 

του Δημοσίου. 
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10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου 

των φορολογικών υπηρεσιών και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 

φορολογούμενων και φορολογούσας αρχής. 

 

11. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής για έλεγχο, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των 

εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, 

καθώς και ειδικό τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από 

τον έλεγχο αυτό, ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, υπάγονται οι 

ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που 

αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31/12/2009. 

 

2. Από τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: 

 

α. Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι 

μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού 

σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. 

 

β. Υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί ή ανατίθεται σε ειδικό συνεργείο ελέγχου 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.  
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γ. Υποθέσεις φορολογίας πλοίων καθώς και όλες οι υποθέσεις λοιπών φορολογιών που 

σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές. 

 

δ. Όλως εξαιρετικώς, υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 

πρέπει να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος. Για τις υποθέσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη 

απόφασή του ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας.  

 

3. Οι υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εκτός αυτών της περίπτωσης γ' ελέγχονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

 

1. Ο έλεγχος διενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής υποθέσεις : 

 

α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα 

στοιχεία για φοροδιαφυγή,  

 

β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών 

αντικειμένων,  

 

γ. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης,  

 

δ. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές 

 

ή φορολογικοί μηχανισμοί,  

 

ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων. 

 

στ.Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί 

ελευθέρων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών,  
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ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 

εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο 

εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.  

 

η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.  

θ. Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά 

οικονομικά μεγέθη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης,  

 

ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός 

συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους,  

 

ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

 

ιβ. Υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του 

περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία 

(Κεφάλαιο Δ' του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α'),  

 

ιγ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010.  

 

ιδ.Υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 και 

περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις 1105941 

/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 και 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 Α.Υ.Ο.Ο. 

και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 και για τις οποίες κατά 

την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος ή είχε 

αρχίσει και δεν είχε περατωθεί, καθώς επίσης και υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις ως άνω 

διατάξεις του ν. 3296/2004 χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις 

υπαγωγής στις διατάξεις αυτές,  

 

ιε. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.  

 

2. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων των 

ελεγκτικών υπηρεσιών. Ποσοστό 10% έως 20% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων 
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επιλέγεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να συντρέχουν τα κριτήρια της παραγράφου 1. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας 

και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται τα εξής : 

 

Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων του επιτηδευματία 

 

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, 

για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα. 

 

2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση. 

 

3. Αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση 

διατάξεις. 

 

4. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 

εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.  

 

5. Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, τα 

ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές ταμειακές μηχανές συμφωνούν με 

τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα τηρούμενα βιβλία και πέραν του ανωτέρω ορίου 

δειγματοληπτικά, κατά την κρίση του ελέγχου. 

 

6. Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά. Για 

επιτηδευματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας ελέγχονται 

επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο και για 

επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ελέγχονται επιστροφές και εκπτώσεις άνω 

των 1.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

1.500.000 ευρώ, άνω των 3.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις με 

ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και άνω των 5.000 ευρώ 
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σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. 

 

7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων 

έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις. 

 

8. Έλεγχος βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

9. Έλεγχος κάθε δαπάνης που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια 

εταιρεία, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται σε εξωχώρια εταιρεία για κάθε είδους 

δικαιώματα και αποζημιώσεις ανεξαρτήτως του ύψους αυτών. 

 

Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 

 

1. Αν υπάρχουν παραβάσεις Κ.Β.Σ, ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή 

επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. 

 

2. Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που 

αποστέλλονται στις ΔΟΥ, δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών 

στοιχείων από Οργανισμούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή 

αρχές. 

 

Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων 

 

Για τον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών καθώς και λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων: 

 

- Αξιοποιούνται στοιχεία, καταστάσεις και πληροφορίες, 

 

- Ελέγχονται μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 

μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και ειδικότερα σε κάθε περίπτωση 

από τις προαναφερόμενες αγορές ή δαπάνες αυτές που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, από 

προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, 

 

- Ελέγχονται φορολογικά στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, 
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εικονικότητα ή νόθευσή τους με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους και της 

ορθής έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Εκτός από τις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις του προηγούμενου άρθρου, σε κάθε 

κατηγορία βιβλίων γίνονται και οι πιο κάτω ειδικότερες επαληθεύσεις : 

 

Α. Στους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

 

1. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής 

μεταφοράς αυτών στα έντυπα που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 

Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας 

 

1. Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών για το μήνα με τις μεγαλύτερες αγορές. 

 

2. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών στο 

βιβλίο αγορών, για τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους. 

 

3. Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα έντυπα 

που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 

4. Ερευνάται εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων 

(εμπορευμάτων ή προϊόντων) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε 

ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από 

τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον 

αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους 

(Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο 

μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για 

επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός 
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συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που 

προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των 

συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. 

 

Ως κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων ή προϊόντων λαμβάνεται η αξία των εμπορεύσιμων 

αγαθών, καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών κ.λ.π. που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν 

μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Ως έξοδα και δαπάνες λαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και 

βαρύνουν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής 

προϊόντων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν 

εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 

Ως αποσβέσεις λαμβάνονται οι αναλογούσες κατά τις κείμενες διατάξεις αποσβέσεις για τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας κατά 

την οικεία διαχειριστική περίοδο, έστω και αν η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε αποσβέσεις 

ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με εσφαλμένο (μικρότερο) συντελεστή. Στις περιπτώσεις 

αυτές μη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αποσβέσεων με εσφαλμένο (μικρότερο) 

συντελεστή, για την εφαρμογή των παραπάνω ως αποσβέσεις λαμβάνονται εκείνες που 

προκύπτουν με βάση το μέσο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου 

και κατώτερου συντελεστή. Περαιτέρω και όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες 

δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην 

οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους είτε να μην πραγματοποιούν αποσβέσεις για τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία τους είτε να πραγματοποιούν αποσβέσεις με το μισό του 

προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, εάν μια νέα επιχείρηση δεν πραγματοποίησε 

αποσβέσεις σε αυτές τις διαχειριστικές περιόδους ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με το μισό 

του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, για την εφαρμογή των παραπάνω ως αποσβέσεις 

λαμβάνονται στη μεν πρώτη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν με βάση το μέσο 

συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου και κατώτερου συντελεστή, 

στη δε δεύτερη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν με βάση τον ακέραιο προβλεπόμενο 

συντελεστή απόσβεσης. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί, δεν 

λαμβάνονται υπόψη αποσβέσεις. 
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Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

 

1. Έλεγχος των αθροίσεων εσόδων, αγορών και δαπανών για το μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα. 

 

2. Έλεγχος στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν τα φορολογικά στοιχεία 

εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.  

 

3. Έλεγχος στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν 

για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν 

αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, 

όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση. 

 

4. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο βιβλίο 

εσόδων-εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα. 

 

5. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ληφθέντων στοιχείων αγορών ή δαπανών στο 

βιβλίο εσόδων - εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα. 

 

6. Έλεγχος αν για τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση τις 

τελευταίες πέντε ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά 

στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση. 

 

7. Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων - εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα 

έντυπα που συνοδεύουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στις λοιπές 

δηλώσεις. 

 

8. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε ένα 

τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, 

υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις 

επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς. 
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9. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τα 700 ευρώ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν 

αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα 

ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, οι δαπάνες που αφορούν 

σε επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 

31 του ν. 2238/1994, οι δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και οι αποσβέσεις. 

 

10. Επί εμπορικών ή μεταποιητικών επιχειρήσεων ερευνάται εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα 

έσοδα είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων) και των εξόδων και 

δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, 

με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής 

λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει 

τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο 

μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για 

την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον 

οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., 

εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών 

καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία 

ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. 

 

Ως κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων ή προϊόντων λαμβάνεται η αξία των εμπορεύσιμων 

αγαθών, καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών κ.λ.π. που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν 

μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Ως έξοδα και δαπάνες λαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και 

βαρύνουν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής 

προϊόντων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν 

εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα. 

 

Ως αποσβέσεις λαμβάνονται οι αναλογούσες κατά τις κείμενες διατάξεις αποσβέσεις για τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας κατά 

την οικεία διαχειριστική περίοδο, έστω και αν η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε αποσβέσεις 
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ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με εσφαλμένο (μικρότερο) συντελεστή. Στις περιπτώσεις 

αυτές μη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αποσβέσεων με εσφαλμένο (μικρότερο) 

συντελεστή, για την εφαρμογή των παραπάνω ως αποσβέσεις λαμβάνονται εκείνες που 

προκύπτουν με βάση το μέσο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου 

και κατώτερου συντελεστή. Περαιτέρω και όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες 

δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην 

οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους είτε να μην πραγματοποιούν αποσβέσεις για τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία τους είτε να πραγματοποιούν αποσβέσεις με το μισό του 

προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, εάν μια νέα επιχείρηση δεν πραγματοποίησε 

αποσβέσεις σε αυτές τις διαχειριστικές περιόδους ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με το μισό 

του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, για την εφαρμογή των παραπάνω ως αποσβέσεις 

λαμβάνονται στη μεν πρώτη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν με βάση το μέσο 

συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου και κατώτερου συντελεστή, 

στη δε δεύτερη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν με βάση τον ακέραιο προβλεπόμενο 

συντελεστή απόσβεσης. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί, δεν 

λαμβάνονται υπόψη αποσβέσεις.  

 

11. Επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ερευνάται εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα 

είναι ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος 

των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων 

που αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής 

αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που 

αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον 

προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του 

οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους 

του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη 

διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. 

κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της 

διαχειριστικής περιόδου. Όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τις 

επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων, σχετικά με τα έξοδα και 

τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και εν προκειμένω. 
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12. Επί μεικτών επιχειρήσεων ερευνάται εάν το ποσό των ανά κατηγορία δραστηριότητας 

δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του αντίστοιχου 

ποσού που προσδιορίζεται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

προηγούμενες δύο παραγράφους, με επιμερισμό των κοινών δαπανών στις επί μέρους 

δραστηριότητες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε 

δραστηριότητας στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου από όλες 

τις δραστηριότητες. Όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο έντεκα (11) σχετικά με 

τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και εν προκειμένω. 

 

Δ. Έλεγχος ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 48 παρ. 1 ν. 2238/1994) 

 

1. Έλεγχος των αθροίσεων εσόδων και δαπανών σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο. 

 

2. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο βιβλίο 

εσόδων - εξόδων κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο κάθε έτους. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες οι πιο πάνω επαληθεύσεις διενεργούνται 

ανάλογα στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται αμοιβές. 

 

3. Ο έλεγχος των δαπανών επεκτείνεται σε όλες τις δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των 

300 ευρώ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες 

αμοιβές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που 

στην πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή 

δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως 

ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται 

στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. 

 

4. Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων- εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα 

έντυπα που συνοδεύουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

 

5. Προκειμένου για έλεγχο αρχιτεκτόνων και μηχανικών κάθε ειδικότητας, θα ερευνάται 

επιπρόσθετα αν το καθαρό εισόδημα προσδιορίστηκε με την εφαρμογή στις ακαθάριστες 

αμοιβές τους των συντελεστών που προβλέπονται ειδικά για τους επιτηδευματίες αυτούς και 
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αν οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με τις τεκμαρτές δαπάνες που 

προκύπτουν από την εφαρμογή των συντελεστών, κατά τα οριζόμενα από τις οικείες 

διατάξεις. 

 

6. Έλεγχος στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν για τις καταχωρήσεις που 

έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση. 

 

7. Έλεγχος εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά 

οικονομικά μεγέθη κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο Γ. 11. 

 

Ε. Στα βιβλία Γ' Κατηγορίας 

 

1. Έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά 

περίπτωση, κατά τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, κατά τις 

τελευταίες δύο (2) εργάσιμες ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και 

κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. 

 

2. Έλεγχος αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία, 

εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά 

περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση, κατά τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα. 

 

3. Έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία, της αξίας, 

κατά περίπτωση, των δικαιολογητικών εσόδων, αγορών για τις τρεις (3) πρώτες εργάσιμες 

ημέρες του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, για τις 

οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία, σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 

εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, κατά τις δύο (2) πρώτες εργάσιμες ημέρες του δεύτερου 

δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και κατά την πρώτη εργάσιμη 

ημέρα του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε 
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επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. 

 

4. Έλεγχος σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, αν για τα δελτία 

αποστολής που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες τρείς (3) εργάσιμες ημέρες του μηνός 

Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου και για το ίδιο 

διάστημα του μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, για 

κάθε έτος, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση. Ειδικά σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 

1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ, η ανωτέρω επαλήθευση διενεργείται για τις δύο (2) 

τελευταίες εργάσιμες ημέρες του ανωτέρω οριζομένου κατά περίπτωση διαστήματος και σε 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ η ανωτέρω επαλήθευση 

διενεργείται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ανωτέρω οριζόμενου κατά περίπτωση 

διαστήματος. 

 

5. Σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλίο αποθήκης θα πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε 

ένα τουλάχιστον είδος, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική 

αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις 

επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς. 

 

6. Έλεγχος ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης, επιλεκτικά σε 

δύο είδη, με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, ίδια για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο, εφόσον τηρείται βιβλίο αποθήκης και σε ένα είδος στις λοιπές 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε 

περισσότερα είδη. 

 

7. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 

εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, τα 2.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και τα 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται 

για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως 

λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, 

υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν 

επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του ν. 2238/1994. Επίσης ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού έξοδα και δαπάνες των 
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λογαριασμών 60, 66, 68, 83.11 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι φόροι, 

τέλη, εισφορές, φορολογικά και λοιπά πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν 

εκπίπτουν φορολογικά. 

 

8. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά 

αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμούνται οι 

παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου. 

 

9. Επί επιχειρήσεων που τηρούν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ελέγχεται αν για 

τουλάχιστον ένα από τα παραγόμενα είδη, επιλεκτικά με βάση τη συνολική ποσότητα ή αξία, 

υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής. 

 

10. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. περί υπερτι 

μολογήσεων-υποτι μολογήσεων. 

 

11. Έλεγχος της ορθής φορολογικής αναμόρφωσης του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως» ή ορθού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών. 

 

12. Έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων για την αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων, όπου αυτό προβλέπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

 

Πέραν των υποχρεωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων που ορίζονται από τα προηγούμενα 

άρθρα 3 και 4, και σε κάθε περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της 

ελεγκτικής υπηρεσίας, μπορεί να διενεργούνται πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον 

αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες 

της ελεγχόμενης επιχείρησης ή του κλάδου γενικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1. Ο έλεγχος των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις 
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υπαγόμενες στην απόφαση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, διενεργείται από κοινού με 

τον έλεγχο των οικείων ανέλεγκτων χρήσεων του επιτηδευματία. 

 

2. Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδομένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και 

καταχωρούν τις διαπιστώσεις σε συνοπτικό σημείωμα με πρόταση για τις συνέπειες στο 

κύρος των βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσματα. 

 

3. Tο σημείωμα τίθεται υπόψη του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και του 

εποπτεύοντος Oικονομικού Eπιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και με τον προϊστάμενο του 

τμήματος ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και 

επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα 

κρίση με βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή 

τους από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των 

παραπάνω οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογημένη και διατυπώνεται σε σύντομη ενυπόγραφη 

πράξη επί του συνοπτικού σημειώματος. 

 

4. Oι διαπιστώσεις του ελέγχου των κατασχεθέντων που διενεργείται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, αναγράφονται στο ειδικό σημείωμα ελέγχου που συντάσσεται για τη φορολογία 

εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 και λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα 

αποτελέσματα των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 

και 5 καθώς και όλα τα λοιπά υφιστάμενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους 

των βιβλίων και τον προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που από τα 

πιο πάνω αναφερόμενα όργανα κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των κατασχεθέντων, 

τότε εξαιρούνται από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης και όλες οι ανέλεγκτες 

υποθέσεις του επιτηδευματία, εφαρμοζομένων ανάλογα όσων ορίζονται στις παραγράφους 

2δ΄ και 3 του άρθρου 1. 

 

(Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ.1199/21.9.2011) 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  

 

Α. Προσδιορισμός Ακαθάριστων Εσόδων  
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1. Επί επαρκών και ακριβών βιβλίων και στοιχείων. 

Αν δεν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή δεν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας 

παραβάσεις του Κ.Β.Σ., ή διαπιστώθηκαν ή υφίστανται παραβάσεις που όμως δεν θίγουν το 

κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και των στοιχείων τα ακαθάριστα έσοδα 

προσδιορίζονται όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στην πιο κάτω περίπτωση 4. 

 

2. Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων 

Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων έχουν 

εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση. 

 

3. Επί ανακριβών βιβλίων και στοιχείων. 

Αν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ., οι οποίες κρίνεται ότι καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία ανακριβή, τα ακαθάριστα 

έσοδα για τη διαχειριστική ή τις διαχειριστικές περιόδους όπου τα βιβλία και τα στοιχεία 

κρίνονται ανακριβή, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογία Εισοδήματος. 

Σε περίπτωση που για μία ή περισσότερες από τις ελεγχόμενες χρήσεις υφίσταται ανακρίβεια 

και συγχρόνως εφαρμόζονται και οι διατάξεις της πιο κάτω περίπτωσης 4, τότε τα 

ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται από τον έλεγχο υπό το βάρος της ανακρίβειας, δε 

μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των οριζόμενων στην 

επόμενη περίπτωση 4. 

 

4. Επί έλλειψης συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά 

μεγέθη. 

Αν από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων Β.4, Γ.10, Γ.11, Γ.12 και Δ.7 του 

άρθρου 4, προκύπτει ότι τα κατά διαχειριστική περίοδο δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, 

υπολείπονται των ποσών που προσδιορίζονται κατά την οριζόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις 

διαδικασία, τότε η προκύπτουσα διαφορά προσαυξάνει τα δηλωθέντα αντίστοιχα ακαθάριστα 

έσοδα.  

 

Β. Προσδιορισμός καθαρών κερδών 

 

α. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις 
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φορολογίας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη των ακαθάριστων εσόδων που 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Α.  

 

β. Ειδικότερα, επί επαρκών και ακριβών βιβλίων και στοιχείων σε περίπτωση που τα 

δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα δεν συμφωνούν με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους Β.4, Γ. 10, Γ.11, Γ. 12 και Δ.7 του άρθρου 4, κατ' αρχήν 

προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη που αναλογούν επί της διαφοράς των ακαθάριστων 

εσόδων λόγω της έλλειψης της προαναφερόμενης συμφωνίας με τη χρήση του Μ.Σ.Κ.Κ. 

όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων παραγράφων του άρθρου 4 και 

περαιτέρω, το προκύπτον ποσό προστίθεται στα προσδιοριζόμενα από τον έλεγχο καθαρά 

κέρδη βάσει των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και το άθροισμα που προκύπτει αποτελεί 

το σύνολο των καθαρών κερδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος. 

 

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές εφαρμόζονται οι 

κατά περίπτωση οικείες διατάξεις. Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν ή αυτά που 

προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή αυτά που προσδιορίζονται από τον 

έλεγχο για τη φορολογία εισοδήματος, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον 

προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 

 

3. Ειδικά στο Φ.Π.Α., γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος : 

 

α. Αν τα δεδομένα των βιβλίων συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά της εκκαθαριστικής 

δήλωσης της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Ελέγχονται επίσης και οι ανακεφαλαιωτικοί 

πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων όπου συντρέχει περίπτωση,  

 

β. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις έκπτωσης 

επί του τζίρου και στα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. 

 

γ. Αν για δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. εκπέσθηκε ο αναλογών 
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Φ.Π.Α., χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. 

 

δ. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 300 ευρώ προκειμένου για ελεύθερους 

επαγγελματίες, των 700 ευρώ προκειμένου για βιβλία Α' και Β' κατηγορίας, των 1000 ευρώ 

προκειμένου για βιβλία Γ' κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα έως 1.500.000 ευρώ, των 2000 

ευρώ προκειμένου για βιβλία Γ' κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1.500.000 και 

έως 9.000.000 ευρώ και των 5.000 ευρώ για βιβλία Γ' κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα άνω 

των 9.000.000 ευρώ για τις οποίες έχει εκπεσθεί Φ.Π.Α. υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά 

και παρέχεται για αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

ε. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να υπάρχει 

δικαίωμα, λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

στ. Αν διενεργήθηκε διακανονισμός παγίων στοιχείων εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

ζ. Αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπάρχει 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α.  

 

η. Προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 

θ. Αν επί πωλήσεων αγαθών σε περιοχές με μειωμένους συντελεστές πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για 

φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3000 ευρώ. 

 

4. Για τις λοιπές φορολογίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες 

παραγράφους 1 και 2 και ελέγχονται ακόμα τα εξής: 

 

α. Επί βιβλίων Γ' κατηγορίας ή κίνηση των δοσοληπτικών λογαριασμών 33.07, 33.08, 33.09 

και 33.10, καθώς και του λογαριασμού 53.14 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

 

β. Η ορθή παρακράτηση και απόδοση των κατά περίπτωση παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων τελών και εισφορών. 
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γ. Χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ επί της αξίας των εργολαβικών αντιπαροχής. 

 

δ. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 

(Ε.Τ.ΑΚ.). 

 

(Η περίπτωση δ' τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 της 

ΠΟΛ.1199/21.9.2011) 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόμο αρμοδίου οργάνου. 

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 εφαρμόζονται σε κάθε ελεγχόμενη με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης υπόθεση. 

 

3. Σε υποθέσεις αρμοδιότητας Δ.Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ). 

 

4. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου φορολογίας εισοδήματος με βάση τις 

επαληθεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της απόφασης αυτής καθώς και του Κ.Β.Σ., 

περιλαμβάνονται για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις σε ειδικό σημείωμα ελέγχου. Στο 

σημείωμα αυτό, το οποίο επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων καθώς και το πόρισμα του 

ελέγχου περί του ύψους των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, καθώς και 

των καθαρών κερδών, για κάθε ελεγχόμενη χρήση. Ανάλογα ειδικά σημειώματα 

συντάσσονται και για κάθε μια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, γενομένης προς τούτο 

σχετικής μνείας στο ειδικό σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Τα ειδικά 

σημειώματα ελέγχου υπογράφονται, ελέγχονται και θεωρούνται αρμοδίως και στη συνέχεια, 

εφόσον περιέχουν διαπιστώσεις φορολογικών διαφορών, επιδίδονται με ευθύνη των ελεγκτών 

στον υπόχρεο, συντασσόμενης σχετικής πράξης επίδοσης επί του σώματος αυτών. Σε 
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περίπτωση που από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν προκύψουν διαφορές για κανένα 

φορολογικό αντικείμενο, αυτό γνωστοποιείται στον επιτηδευματία με απλή ταχυδρομική 

επιστολή. 

 

5. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από άλλους ελέγχους για τις οποίες δεν έχει κινηθεί 

η διαδικασία επιβολής προστίμου, εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, 

τηρουμένης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της διαδικασίας επίδοσης κλήσης προς ακρόαση, 

οι οποίες και επιδίδονται στον υπόχρεο μαζί με τις οικείες εκθέσεις ελέγχου και τα ειδικά 

σημειώματα της προηγούμενης παραγράφου. Για τις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις, 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 της απόφασης αυτής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

1. Εντός πέντε (5) ημερών από της επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου της 

παραγράφου 4 του άρθρου 9, ο υπόχρεος μπορεί, αν αμφισβητεί το περιεχόμενο τους, να 

υποβάλλει αίτηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας με πρόταση 

επίλυσης των φορολογικών διαφορών, υποβάλλοντας συγχρόνως και όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία για την υποστήριξη των ισχυρισμών του. Η αίτηση υποβάλλεται ενιαία για όλες ή 

μερικές από τις ελεγχόμενες χρήσεις και για όλα τα φορολογικά αντικείμενα κάθε χρήσης. 

Με την υποβολή της αίτησης ορίζεται και η ημερομηνία εξέτασής της. Σε κάθε περίπτωση η 

επίλυση των φορολογικών διαφορών δεν μπορεί να συντελεσθεί μετά την πάροδο δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου. Ειδικά στις 

περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης συμπράττει και ο αρμόδιος Οικονομικός 

Επιθεωρητής κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, η επίλυση των φορολογικών 

διαφορών δεν μπορεί να συντελεστεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων. Εξαιρετικά, αν οι ισχυρισμοί ή τα στοιχεία 

που επικαλείται ο υπόχρεος χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

εντός των ανωτέρω προθεσμιών για την επίλυση των φορολογικών διαφορών, τότε η επίλυση 

μπορεί να συντελεσθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως όχι μετά την πάροδο 

διπλάσιου συνολικά χρόνου από το χρόνο της αρχικής προθεσμίας. Στις περιπτώσεις αυτές, 
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κατά την αρχική εξέταση της αίτησης του υπόχρεου και πάντως πριν από τη λήξη της αρχικής 

προθεσμίας, συντάσσεται και υπογράφεται από τα όργανα που ορίζονται στην επόμενη 

παράγραφο σχετικό αιτιολογικό πρακτικό επί του σώματος της αίτησης, εφαρμοζομένων 

ανάλογα και των οριζόμενων στην πιο κάτω παράγραφο 4, με το οποίο και ορίζεται η νέα 

ημερομηνία εξέτασης της αίτησης. 

     

2. Η εξέταση της αίτησης γίνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας 

με τη συμμετοχή του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου. Εάν πρόκειται για περιπτώσεις 

που οι φορολογικές διαφορές προκύπτουν από βιβλία Γ κατηγορίας, τα οποία κρίθηκαν από 

τον έλεγχο ανεπαρκή ή ανακριβή, στην εξέταση της αίτησης συμπράττει και ο αρμόδιος 

Οικονομικός Επιθεωρητής. 

     

3. Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη και εκτιμούνται οι απόψεις του 

υπόχρεου και εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές ολικά ή μερικά, μπορεί να τροποποιηθεί το 

πόρισμα του ελέγχου ως προς το ύψος της κατά περίπτωση φορολογητέας ύλης ή και ως προς 

το χαρακτηρισμό επί του κύρους των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, μπορεί να 

μειωθεί σε ποσοστό 20% η προκύπτουσα διαφορά ακαθάριστων εσόδων, της παραγράφου 

Α.4 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Εξαιρετικά, αν με βάση στοιχεία που 

προσκομίζει ο επιτηδευματίας προκύπτει αποδεδειγμένα ότι γεγονότα ανωτέρας βίας 

επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης τότε η διαφορά του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να μειωθεί μέχρι ποσοστό 40%. Αν τελικά συμπέσουν οι απόψεις των δύο 

μερών, συντάσσονται και υπογράφονται σχετικά πρακτικά επί του σώματος των αντίστοιχων 

ειδικών σημειωμάτων ελέγχου και με βάση αυτά εκδίδονται, χωριστά για κάθε φορολογική 

διαφορά, φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρων ή αποφάσεις 

επιβολής προστίμου, κατά περίπτωση, επί των οποίων συντάσσονται και υπογράφονται οι 

οικείες πράξεις επίλυσης της διαφοράς.  

 

Με την υπογραφή των πιο πάνω πράξεων και εφόσον τηρηθούν τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 14, περί του άμεσα καταβλητέου ποσού ή περί καταβολής αυτού το 

αργότερο εντός των δύο (2) επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών η οικεία υπόθεση 

περαιώνεται οριστικά. 

 

Η περαίωση των υποθέσεων μπορεί να γίνει και για μερικές μόνο από τις ελεγχόμενες 

χρήσεις, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες και με αφετηρία την παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. 



100 
 

Προϋπόθεση περαίωσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η επίλυση όλων ανεξαίρετα των 

φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο για κάθε χρήση, 

καθώς και η ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεμών φορολογικών διαφορών που αφορούν 

την ίδια χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

     

4. Τα πρακτικά και οι πράξεις επίλυσης της διαφοράς υπογράφονται από πλευράς 

φορολογικής αρχής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και τον 

προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, με αιτιολόγηση της γνώμης τους. Σε περίπτωση 

διαφορετικών απόψεων αναγράφονται και οι δύο απόψεις και υπερισχύει η άποψη του 

προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής. Στις περιπτώσεις βιβλίων Γ κατηγορίας που κρίθηκαν 

ανεπαρκή ή ανακριβή, τα πρακτικά και τις πράξεις υπογράφει με αιτιολόγηση της γνώμης του 

και ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής. Εφόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις, αναγράφονται όλες οι απόψεις και υπερισχύει η πλειοψηφούσα 

άποψη, εκτός αν δεν υφίσταται τμήμα ελέγχου, οπότε υπερισχύει η άποψη του Επιθεωρητή. 

     

5. Στις περαιούμενες με τον τρόπο αυτό υποθέσεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 2238/1994 περί μείωσης της προσαύξησης του 

συντελεστή καθαρών κερδών, σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 

Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα ως προς τους επιβαλλόμενους πρόσθετους φόρους, τις 

προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις, οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 25 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του 

ν. 2523/1997, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι προκύπτουσες φορολογικές 

διαφορές ή οι πράξεις ή οι παραλείψεις. Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις 

επιβάλλονται με βάση τις ισχύουσες για κάθε ελεγχόμενη χρήση διατάξεις και σε περίπτωση 

συμβιβασμού περιορίζονται στο 1/3 και τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.2523/1997 

στο 1/5. 

 

Εξαιρετικά, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για φορολογικές διαφορές 

που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ. και η 

εκπλήρωση ή μη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές. Σε περιπτώσεις 

μη επίλυσης τέτοιων διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, εκδίδονται και 

κοινοποιούνται οι οικείες καταλογιστικές πράξεις και ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις 

γενικές διατάξεις διαδικασία.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Εάν κατά το χρόνο επίλυσης των φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στο 

προηγούμενο άρθρο εκκρεμούν στην ελεγκτική αρχή ή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου η 

ταυτόχρονη επίλυση των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις αυτές 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση περαίωσης των αντίστοιχων χρήσεων που ελέγχονται 

σύμφωνα με την απόφαση αυτή. 

 

2. Για την επίλυση των φορολογικών διαφορών των καταλογιστικών πράξεων της 

προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται ως προς τον περιορισμό των πρόσθετων φόρων, 

προσαυξήσεων και προστίμων οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. 

 

3. Η επίλυση των φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες 

παραγράφους, ενεργείται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου, το οποίο περιέχεται στην 

αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ή με βάση ιδιαίτερο αίτημα το οποίο σε κάθε 

περίπτωση συνεξετάζεται με την παραπάνω αίτηση. Αν τελικά συμπέσουν οι απόψεις της 

φορολογικής αρχής και του υπόχρεου, συντάσσεται σχετική πράξη επίλυσης της διαφοράς επί 

του σώματος της οικείας καταλογιστικής πράξης, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων 

των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 10 της απόφασης αυτής ως προς την εξέταση του 

αιτήματος του υπόχρεου και την υπογραφή της πράξης επίλυσης της διαφοράς. 

 

4. Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την 

επίλυση των φορολογικών διαφορών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, 

ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι οικείες φορολογικές διαφορές ή οι πράξεις 

ή οι παραλείψεις. 

 

5. Η επίλυση της φορολογικής διαφοράς επιφέρει κατάργηση της τυχόν εκκρεμούς 

φορολογικής δίκης, για την επέλευση δε του αποτελέσματος αυτού αρκεί η προσαγωγή στο 

Διοικητικό Δικαστήριο απλού αντιγράφου της πράξης επίλυσης της διαφοράς από τον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένου αντιγράφου από τον υπόχρεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 καθώς επίσης και των δύο τελευταίων 

εδαφίων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διοικητική 

επίλυση των διαφορών που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος και των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα 

Φ.Π.Α επί υποθέσεων που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου που καθορίζεται με την 

απόφαση αυτή και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1. Σε 

περίπτωση που για τις ελεγχθείσες χρήσεις υφίστανται εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις από 

τις οριζόμενες στο άρθρο 11, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 

και 5 του εν λόγω άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η επίλυση των σχετικών εκκρεμών 

φορολογικών διαφορών ενεργείται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου, το οποίο 

περιέχεται στην πρόταση διοικητικής επίλυσης των διαφορών που προέκυψαν από τον 

διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο ή με βάση ιδιαίτερο αίτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση 

συνεξετάζεται με την παραπάνω πρόταση. 

 

2. Επί υποθέσεων για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα 

από την 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος 

βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από την προαναφερόμενη 

απόφαση. Εξαιρετικά, η πιο πάνω απόφαση συνεχίζει να ισχύει για υποθέσεις για τις οποίες 

έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση την απόφαση αυτή και κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση 

των βιβλίων και των στοιχείων). Περαιτέρω όμως και για τις υποθέσεις αυτές εφαρμόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 και για τον τρόπο βεβαίωσης κα 

καταβολής των διαφορών φόρων τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. 
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3. Επίσης, επί υποθέσεων ελεγμένων με τις διατάξεις της απόφασης 

1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 για τις οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις έχουν 

εκδοθεί και έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και δεν 

έχουν κοινοποιηθεί ή έχουν κοινοποιηθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά την ημέρα αυτή η 

προθεσμία υποβολής αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 70 του ν. 2238/1994 και 52 του ν. 2859/2000 ή δεν έχουν ακόμη εξετασθεί οι τυχόν 

υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

κοινοποιούνται οι πράξεις αυτές κατά τις ισχύουσες διατάξεις στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί και περαιτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις 

αυτές τα οριζόμενα στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος και των παραγράφων  2 και 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφαρμόζονται 

ανάλογα και για τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται, κατά περίπτωση, με βάση 

τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

 

2. Αν για μέρος ή το σύνολο των χρήσεων που ελέγχθηκαν σύμφωνα με τον τρόπο και τη 

διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 2 έως 9 της απόφασης αυτής, δεν υποβληθεί από τον 

υπόχρεο αίτηση με πρόταση επίλυσης των φορολογικών διαφορών εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 ή υποβληθεί τέτοια αίτηση αλλά για μια ή 

περισσότερες χρήσεις δεν επέλθει επίλυση του συνόλου των φορολογικών διαφορών κάθε 

χρήσης ή δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10, 

τότε ο έλεγχος για τις αντίστοιχες χρήσεις επεκτείνεται στις ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και 

εφαρμόζονται ως προς τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τον τρόπο βεβαίωσης και 

καταβολής των διαφορών φόρων τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη απόφαση. 
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3. Λοιπά εισοδήματα από άλλες πηγές πέραν από την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών 

που ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ελέγχονται ταυτόχρονα με τα εισοδήματα 

από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. Σε περίπτωση επίλυσης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τον 

διενεργούμενο έλεγχο των ως άνω λοιπών εισοδημάτων ταυτόχρονα με τις διαφορές που 

προκύπτουν από τον έλεγχο των εισοδημάτων από την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, για την εφαρμογή των οριζόμενων στο επόμενο άρθρο λαμβάνεται υπόψη η 

προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις βάσει συμβιβασμού συνολική οφειλή από όλες τις πηγές 

εισοδημάτων του επιτηδευματία. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

1. Για ελεγχθείσες με βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, καθώς και για υποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ίδιας απόφασης, οι οποίες ελέγχονται κατά τα οριζόμενα 

στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο., για τις οποίες 

επέρχεται επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον 

έλεγχο με τις προαναφερόμενες αποφάσεις, επί των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και 

προστίμων που προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των διαφορών, καταβάλλεται 

συγχρόνως με την επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. 

ημερών το προβλεπόμενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 

2523/1997 ανά πράξη ποσό, ανατρεπόμενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε 

περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής. Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, 

βεβαιώνονται και καταβάλλονται ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει 

συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε 

επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, ως εξής: 

 

α) Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 

τις φορολογίες είναι μέχρι και 25.000 ευρώ. 

 

β) Σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 

τις φορολογίες είναι πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ. 
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γ) Σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για 

όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ. 

 

δ) Σε τριάντα (30) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 

τις φορολογίες είναι πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ. 

 

ε) Σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για 

όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) 

ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση. 

 

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 της 

ΠΟΛ.1199/21.9.2011) 

 

2. Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών του άρθρου 11, 

βεβαιώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κατά περίπτωση οικείες 

διατάξεις. 

 

3. Σε περίπτωση που επί υποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλύονται 

φορολογικές διαφορές περισσότερων της μίας χρήσεων, τότε ο παρανομαστής του κλάσματος 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 

προσαυξάνεται με τον αριθμό των περαιούμενων χρήσεων, μη δυναμένου του προκύπτοντος 

κλάσματος να είναι μικρότερο του ενός δεκάτου (1/10). 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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3. ΠΟΛ.1162/27.7.2011 

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 

«Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών 

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων» 

 

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 «Έλεγχος 
φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση 
και καταβολή των φόρων». 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (ΦΕΚ 577 Β'), η οποία 
σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και για τις υπαγόμενες στην απόφαση αυτή υποθέσεις, 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων αυτών για τακτικό φορολογικό έλεγχο, οι 
διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις και η διαδικασία ελέγχου γενικά, καθώς και ειδικός 
τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο 
αυτό. 
 
Τα βασικά σημεία της παραπάνω απόφασης είναι: 
 
α) Η διενέργεια ελέγχων βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων με σύντομο και 
αντικειμενικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται σε συγκεκριμένες ελεγκτικές διασταυρώσεις και 
επαληθεύσεις που κατ' ελάχιστο όριο κρίνονται απαραίτητες, αλλά συγχρόνως εναρμονίζεται 
με τις βασικές ελεγκτικές αρχές. 
 
β) Η διενέργεια ελέγχων βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120 
/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 για τις υποθέσεις που εξαιρούνται ρητά από τον προβλεπόμενο με την 
απόφαση τρόπο. 
 
γ) Ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών, βεβαίωσης και καταβολής των 
οικείων φόρων για τις υποθέσεις που ελέγχονται με την απόφαση εφόσον επιτυγχάνεται 
επίλυση των διαφορών. 
 
δ) Για λόγους ισονομίας, ο ίδιος ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών, 
προβλέπεται και για τις υποθέσεις που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου με την απόφαση, 
εφόσον επιτυγχάνεται διοικητικός συμβιβασμός. 
 
ε) Επίσης για λόγους ισονομίας, ο ίδιος ειδικός τρόπος επίλυσης των διαφορών καθώς 
βεβαίωσης και καταβολής των οικείων φόρων προβλέπεται και για τις υποθέσεις που έχουν 
ελεγχθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, για τις οποίες κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (12.4.2011) δεν έχουν επιλυθεί οι σχετικές διαφορές, 
και εν συνεχεία επιτυγχάνεται διοικητικός και όχι δικαστικός συμβιβασμός. 
 
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης παρέχουμε κατά 
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κεφάλαιο και άρθρο και όπου κρίνεται αναγκαίο τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ  
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στον τρόπο και τη 
διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται από την απόφαση αυτή υπάγονται οι ανέλεγκτες 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν 
χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και την 31.12.2009. 
 
Ειδικότερα, οι διατάξεις της απόφασης στο σύνολο τους εφαρμόζονται για εκείνες τις 
ανέλεγκτες υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν έως και την 31.12.2009, για τις 
οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (12-4-2011) δεν είχε γίνει έναρξη 
του τακτικού ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων). 
 
Για υποθέσεις, όμως, που αφορούν τις ίδιες ως άνω διαχειριστικές περιόδους όπου κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έχει γίνει έναρξη του τακτικού ελέγχου με τις 
διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, ολοκληρώνεται ο έλεγχος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση και περαιτέρω, όσον αφορά τον τρόπο 
διοικητικής επίλυσης των διαφορών και τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των ποσών 
φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν από την επίλυση των διαφορών, 
ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης (ΠΟΛ.1072/8.4.2011). 
 
Επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 
προληπτικών ή προσωρινών ή άλλων ειδικών ελέγχων (π.χ. εμπορικοί έλεγχοι). Συνεπώς, οι 
έλεγχοι αυτοί συνεχίζουν να διενεργούνται κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον 
τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται από την απόφαση. Σχετικά με τις διατάξεις 
αυτές διευκρινίζουμε κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 
 
α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α', από τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου 
της απόφασης από κάθε υπόθεση εξαιρείται η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα 
ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ 
ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. Σε περίπτωση 
υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου για την υπαγωγή ή μη στην απόφαση 
λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα όλης της υπερδωδεκάμηνης περιόδου. 
 
β) Η εξαίρεση της περίπτωσης β' καταλαμβάνει εκείνες τις χρήσεις επιχειρήσεων των οποίων 
ο τακτικός έλεγχος έχει ήδη ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο ελέγχου (άρθρ. 39 παρ. 1 ν. 
1914/1990) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθώς και κάθε υπόθεση της οποίας μελλοντικά ο τακτικός έλεγχος 
ανατίθεται σε ειδικό συνεργείο ελέγχου. Όμως, οι λοιπές χρήσεις των προαναφερόμενων 
επιχειρήσεων, ο έλεγχος των οποίων δεν έχει ανατεθεί σε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, 
υπάγονται στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της απόφασης, εφόσον δεν εξαιρούνται από 
άλλο λόγο. Επίσης, στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της απόφασης υπάγονται και οι 
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υποθέσεις επιχειρήσεων των οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε άλλη ελεγκτική αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000, 
εφόσον και στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης. 
 
γ) Η εξαίρεση της περίπτωσης γ' καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας πλοίων, καθώς και 
όλες τις υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες ανά 
φορολογία ελέγχονται με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. 
 
δ) Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' παρέχεται η δυνατότητα και ορίζεται η διαδικασία 
εξαίρεσης από τον τρόπο ελέγχου που προβλέπεται με την απόφαση σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις υποθέσεων, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πρέπει 
να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος. Ευνόητο είναι όμως ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται 
μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες πράγματι με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία επιβάλλεται η 
εξαίρεση, για τον κυριότερο λόγο ότι προκύπτει φοροδιαφυγή η έκταση της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί με τον τρόπο ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες θα μπορούσαν να εξαιρεθούν:  
 
-Περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών ή λήψης σε ευρεία έκταση εικονικών 
φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, στις οποίες λόγω των υφιστάμενων στοιχείων 
επιβάλλεται εμπεριστατωμένος έλεγχος. 
 
-Περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες υφίστανται στοιχεία και βάσιμες υπόνοιες για 
μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή ή για τις οποίες επιβάλλεται εμπεριστατωμένος έλεγχος των 
συναλλαγών τους με τρίτες επιχειρήσεις. 
 
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι για τον έλεγχο των κατά τα ανωτέρω 
εξαιρούμενων υποθέσεων διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από 
την Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της ανωτέρω απόφασης διαδικασία, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων της 
παρ. 1 του άρθρου 12 της απόφασης. Συνεπώς, για τον έλεγχο των πιο πάνω υποθέσεων και 
μέχρι και της κοινοποίησης των σχετικών φύλλων ελέγχου και λοιπών πράξεων, 
εφαρμόζονται σε όλη τους την έκταση οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681 
/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. Ειδικά όμως για την επίλυση των φορολογικών διαφορών, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης και συνεπώς οι 
φορολογικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν κατά τα οριζόμενα και με τους όρους που 
ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση, όμως, μη επίλυσης των διαφορών κατά τις πιο 
πάνω διατάξεις, τότε είναι ευνόητο ότι για την περαιτέρω διαδικασία εφαρμόζονται στο 
σύνολο τους οι διατάξεις της ΑΎ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των προς 
έλεγχο υποθέσεων. Σχετικά με τις διατάξεις αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
1. Με την παράγραφο 1 τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των προς έλεγχο 
υποθέσεων. Η επιλογή των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και με συνδυασμό κριτηρίων, 
ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα και τη βαρύτητα κάθε υπόθεσης. Τα κριτήρια επιλογής 
κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής: 
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α. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα 
στοιχεία για φοροδιαφυγή,  
 
β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών 
αντικειμένων,  
 
γ. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 
αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης,  
 
δ. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή 
φορολογικοί μηχανισμοί,  
 
ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων. 
 
στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί 
ελευθέρων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών,  
 
ζ. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν 
εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο 
εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.  
 
η. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος και δηλώσεων Φ.Π.Α.  
 
θ. Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά 
οικονομικά μεγέθη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης,  
 
ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός 
συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους,  
 
ια. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων. 
 
ιβ. Υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του 
περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία 
(Κεφάλαιο Δ' του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α'). 
 
ιγ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010.  
 
ιδ. Υποθέσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 και 
περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1105941 
/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 και 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 και δεν 
υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 και για τις οποίες κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (12.4.2011), από την εφαρμογή των οριζόμενων στις 
Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 1027757/1257/ΔΕ- Α/ΠΟΛ.1049/6.3.2008 και 1055521/1586/ΔΕ-
Α/ΠΟΛ.1072/3.6.2009 αντίστοιχα, έχει προκύψει ότι πρέπει να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, 
ο οποίος κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία δεν έχει αρχίσει. Σε όσες, όμως, από τις 
προαναφερόμενες υποθέσεις έχει ξεκινήσει ο τακτικός έλεγχος σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1037/1.3.2005 αλλά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης δεν έχει 



110 
 

ολοκληρωθεί, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και περαιτέρω για τις υποθέσεις αυτές εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της απόφασης. 
 
Ακόμη από τις προαναφερόμενες υποθέσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3296/2004, 
εκείνες για τις οποίες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και μετά, (δηλαδή από 
12.4.2011 και μετά) από την εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερόμενες Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΑ. 1049/2008 και ΠΟΛ.1072/3.6.2009 διαπιστώνεται ότι πρέπει να διενεργηθεί τακτικός 
έλεγχος. 
 
Εξαιρετικά, τυχόν περαιούμενες με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3296/2004 υποθέσεις, 
για τις οποίες από υφιστάμενα εν γένει στοιχεία διαπιστώνεται αποδεδειγμένα η μη ορθή 
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων ως προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τους όρους 
της περαίωσης, οι οποίες δεν θεωρούνται περαιωθείσες και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο,  
 
ιε. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.  
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι η επιλογή των υποθέσεων γίνεται με 
ευθύνη των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, ορίζεται ότι ποσοστό από 10% έως και 20% των επιλεγόμενων για έλεγχο 
υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα επιτηδευματιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν 
τα κριτήρια της παραγράφου 1. 
 
Το παραπάνω ποσοστό θα υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που 
επιλέγονται για τακτικό έλεγχο με την απόφαση ανά έτος από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Για 
το τρέχον έτος το προαναφερόμενο ποσοστό του δείγματος θα υπολογισθεί για το συνολικό 
αριθμό των υποθέσεων που θα επιλεγούν για τακτικό έλεγχο έως το τέλος του έτους αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 
 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζουν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργούνται 
για όλη τη διάρκεια κάθε χρήσης και για όλες γενικά τις ανέλεγκτες υποθέσεις που 
επιλέγονται για έλεγχο κατά το άρθρο 2 της απόφασης, ανεξάρτητα από το είδος της 
ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Σημειώνεται ότι 
κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και προ της διενέργειας των προαναφερόμενων 
ελεγκτικών επαληθεύσεων θα θεωρούνται τα τηρούμενα βιβλία και θα ερευνάται εάν είναι 
εμπρόθεσμα ενημερωμένα. Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66/Α') και ισχύουν, ο έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων ανεξαρτήτως 
κατηγορίας (Α', Β', Γ') γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στην 
έδρα της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου 
αυτής. 
 
Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων του επιτηδευματία 
 
1. Αν τηρήθηκαν όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., κατά 
περίπτωση, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική 
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(βιβλία ανάλογα με την κατηγορία ένταξης, πρόσθετα και κάθε άλλου είδους βιβλία 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.). Σημειώνεται ότι αν βιβλία για τα οποία 
προβλέπεται θεώρηση χρησιμοποιήθηκαν πριν τη θεώρησή τους, θεωρούνται ως μη 
θεωρηθέντα για το χρονικό διάστημα μέχρι τη θεώρησή τους. 
 
2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων 
και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά 
περίπτωση. 
 
3. Αν τα καθαρά κέρδη όπου προβλέπεται λογιστικός προσδιορισμός τους προσδιορίστηκαν 
σε κάθε χρήση λογιστικά, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλεπόμενων από τα 
άρθρα 31 και 105 του Κ.Φ.Ε. εξόδων και δαπανών και όπου προβλέπεται εξωλογιστικός 
προσδιορισμός τους, εάν εφαρμόσθηκε σε κάθε χρήση ο προβλεπόμενος μοναδικός 
συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων κατά περίπτωση. 
 
4. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων 
εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. ως αυτές ισχύουν για κάθε 
διαχειριστική περίοδο. 
 
5. Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, τα 
ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές ταμειακές μηχανές συμφωνούν με 
τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα τηρούμενα βιβλία και πέραν του ανωτέρω ορίου 
δειγματοληπτικά, κατά την κρίση του ελέγχου. Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης 
διαχειριστικής περιόδου εφόσον υποβάλλεται μια δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική 
περίοδο αυτή, το παραπάνω όριο ποσού ισχύει για το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της 
περιόδου αυτής. 
 
6. Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά. Για 
επιτηδευματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας ελέγχονται 
επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 1.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο και για 
επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ελέγχονται επιστροφές και εκπτώσεις άνω 
των 1.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 
1.500.000 ευρώ, άνω των 3.000 ευρώ για κάθε φορολογικό στοιχείο σε επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και άνω των 5.000 ευρώ 
σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η 
επαλήθευση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό εικονικών επιστροφών ή εκπτώσεων και για το 
λόγο αυτό και ανά φορολογικό στοιχείο ελέγχεται εάν υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά 
(δελτία αποστολής, πιστωτικά τιμολόγια κ.λπ.). Σημειώνεται επίσης ότι τα παραπάνω όρια 
ποσών αφορούν καθαρά ποσά χωρίς Φ.Π.Α. ή άλλους φόρους ή τέλη. 
 
7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων 
έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις. 
 
8. Αναφορικά με τον έλεγχο των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών και τη βοήθεια 
του τομέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τομέα είσπραξης η οποία σημειωτέον έχει 
θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 2/1999, έχουν δοθεί επανειλημμένα κατά καιρούς 
οδηγίες με τις εγκυκλίους 1010841/652/0016/1.2.2005, 1058329/1851/ΔΕ- 
Α/ΠΟΛ.1087/10.6.2005,1089814/6156/0016/ΠΟΛ.1124/22.9.2005 και 1084133/5002/0016 
/ΠΟΛ.1111/2.9.2009. 
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Ειδικότερα, βάσει της τελευταίας ως άνω εγκυκλίου ΠΟΛ.1111/2.9.2009 (ενότητα 11), 
πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά συγκεκριμένες διαδικασίες που περιγράφονται στην 
εγκύκλιο αυτή και συνοπτικά έχουν ως εξής: 
 
Πριν την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής, μεταξύ των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης 
συμπεριλαμβάνει και σημείωμα του δικαστικού τμήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., σε δύο 
αντίγραφα, για το ύψος των τυχόν βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών, ή αντίγραφο 
της εικόνας των οφειλών του ελεγχόμενου επιτηδευματία από το μηχανογραφικό σύστημα 
συμπληρωμένο και με τις οφειλές του από άλλες Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια ενημερώνει σχετικώς 
τον ελεγχόμενο, παραδίδοντάς του το ένα αντίγραφο, να προβεί στην τακτοποίησή τους εντός 
εύλογου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα έχει ορισθεί από το δικαστικό 
τμήμα της Δ.Ο.Υ. με επισημείωση επί του σημειώματος αυτού. Το σημείωμα αυτό δεν θα 
παραδίδεται στον ελεγχόμενο, αλλά θα παραμένει στο φάκελο του, μόνο στην περίπτωση που 
το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών έχει υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε 
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ο δε φορολογούμενος συμμορφώνεται απόλυτα σε 
αυτές. 
 
Περαιτέρω, ο ελεγκτής θα ερευνά και θα εντοπίζει με βάση όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν 
στοιχεία (βιβλία επιχείρησης, υποβληθείσες δηλώσεις κ.λπ.) τις τυχόν απαιτήσεις του 
ελεγχόμενου οφειλέτη από τρίτα πρόσωπα ή από το δημόσιο ή από επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια και θα συμπληρώνει 
ανάλογα με τα ευρήματα, το σχετικό πίνακα του κατά περίπτωση οικείου ειδικού εντύπου 
πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Εφόσον ο ελεγκτής 
δεν εντοπίσει καθόλου τέτοιες απαιτήσεις ή εντοπίσει απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το 
ύψος των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών του ελεγχόμενου, θα συμπληρώνει κατά 
το δυνατόν πληρέστερα και με βάση τα διαθέσιμα σε αυτόν στοιχεία στο πλαίσιο του ελέγχου 
που διενεργεί, το παραπάνω ειδικό έντυπο και σε όλους τους πίνακες και ενδείξεις 
(διαφορετικά δεν θα συμπληρώνονται οι υπόλοιποι πίνακες και ενδείξεις). Ειδικότερα ως 
προς την αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων θα αναγράφεται ή κατ' εκτίμηση αξία 
αυτών, προσεγγίζοντας την πραγματική τρέχουσα (εμπορική) αξία. 
 
Στη συνέχεια το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και θα παραδίδεται, εντός 
πέντε ημερών από την έναρξη του ελέγχου στον επόπτη ελέγχου για υπογραφή και από αυτόν 
θα παραδίδεται αμέσως στο δικαστικό τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειές του. 
 
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, τα παραπάνω ειδικά έντυπα θα συμπληρώνονται 
υποχρεωτικά σε όλους τους πίνακες και τις ενδείξεις τους, ανάλογα με το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων χρεών κ.λπ. ή το ύψος των φόρων κ.λπ. που προκύπτουν από το 
διενεργούμενο έλεγχο σύμφωνα με τις επιμέρους διακρίσεις και οδηγίες της περίπτωσης 11.6 
της ενότητας 11 της παραπάνω εγκυκλίου. 
 
Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα εντοπίζονται, για τις παραβάσεις ή τις 
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν και τα συνυπόχρεα με τον πρωτοφειλέτη πρόσωπα ( 
σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1103/12.10.2004), τα οποία στη συνέχεια θα αναγράφονται υποχρεωτικά 
στους χρηματικούς καταλόγους βεβαίωσης των οφειλών. 
 
Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους διενεργούμενους με την 
απόφαση ελέγχους. 
 
9. Έλεγχος κάθε δαπάνης, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη 
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υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται σε εξωχώρια 
εταιρεία για κάθε είδους δικαιώματα και αποζημιώσεις, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, και 
εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 14 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., η οποία 
προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3091/2002 και ισχύει για χρήσεις που 
αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά. 
 
Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων 
 
1. Από τον έλεγχο θα ερευνάται αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας διαπιστωμένες 
παραβάσεις του Κ.Β.Σ ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία που αναφέρονται σε 
παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που σχετίζονται με τις ελεγχόμενες υποθέσεις. Οι πιο πάνω 
παραβάσεις θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό του κύρους των βιβλίων και τον 
προσδιορισμό των καθαρών κερδών και σε περίπτωση που δεν έχει κινηθεί η διαδικασία 
επιβολής σχετικών προστίμων του Κ.Β.Σ. θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 9 της απόφασης. 
 
2. Από τον έλεγχο θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται 
με τις ελεγχόμενες υποθέσεις που είτε αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών, είτε προέρχονται από άλλες αρχές ή φορείς. 
 
Έτσι, θα αξιοποιούνται στοιχεία επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις 
Δ.Ο.Υ. από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. στοιχεία 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω V.I.E.S., στοιχεία διασταυρώσεων βάσει υποβαλλόμενων 
συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κ.Β.Σ., καταγγελίες κ.λπ.), δελτία πληροφοριών από 
άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, στοιχεία από Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, από 
συνεταιριστικές οργανώσεις και από Οργανισμούς, καθώς και από άλλα Υπουργεία ή 
υπηρεσίες ή αρχές γενικά. 
 
Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων 
 
Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης 
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών. Για το σκοπό αυτό, θα διερευνώνται 
και θα αξιοποιούνται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως καταστάσεις 
εκδοτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ή άλλα έγγραφα που αποστέλλονται 
από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, δελτία πληροφοριών άλλων Δ.Ο.Υ. ή του 
Σ.Δ.Ο.Ε κ.λπ.  
 
Επίσης θα γίνεται έλεγχος μεμονωμένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε 
κάθε περίπτωση αυτών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, οι οποίες προκύπτουν από τις 
υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και αφορούν 
προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, δεδομένου ότι 
τέτοιου είδους συναλλαγές πολλές φορές υποκρύπτουν εικονικότητα. Ομοίως, θα γίνεται 
έλεγχος των φορολογικών στοιχείων γενικά, ιδιαίτερα αυτών με μεγάλη αξία, κατά την κρίση 
των ελεγκτών και τις υποδείξεις του επόπτη ελέγχου ή και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και 
του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, ανάλογα και με το βαθμό κινδύνου διάπραξης 
φοροδιαφυγής, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της θεώρησής τους, καθώς και της ορθής 
έκδοσής τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και με συνεκτίμηση και του τρόπου 
εξόφλησης (σχετ. οι διατ. άρθ. 18, παρ. 2 του Κ.Β.Σ.). 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ  
 
I.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι ειδικότερες ελεγκτικές επαληθεύσεις που 
διενεργούνται σε κάθε χρήση ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και την 
ασκούμενη δραστηριότητα πέραν των γενικών επαληθεύσεων του άρθρου 3. Οι τυχόν 
παραβάσεις και λοιπές διαπιστώσεις από τις επαληθεύσεις αυτές, λαμβάνονται υπόψη, 
συνεκτιμούμενες με τις διαπιστώσεις με βάση το άρθρο 3 και τις διαπιστώσεις βάσει του 
άρθρου 5 εφόσον διενεργηθούν πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς και όλα τα λοιπά 
στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τυχόν 
κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων, για το χαρακτηρισμό επί του κύρους των βιβλίων και 
τον περαιτέρω προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της απόφασης. 
 
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Α. Στους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής 
μεταφοράς αυτών στα έντυπα που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα 
ερευνάται και εάν βάσει των πραγματικών δεδομένων κάθε υπόθεσης, συντρέχουν οι κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση 
βιβλίων. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, 
χωρίς όμως αυτά να τηρούνται τότε εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί προσδιορισμού 
των ακαθάριστων εσόδων, των καθαρών κερδών, καθώς και επιβολής των σχετικών 
κυρώσεων. Επίσης σε περίπτωση που προβλέπεται απαλλαγή από την τήρηση των βιβλίων, 
όχι όμως και από την έκδοση διάφορων φορολογικών στοιχείων και διαπιστώνεται ότι τα 
στοιχεία αυτά δεν εκδόθηκαν αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση έκδοσης, σε κάθε περίπτωση 
θα καταλογίζονται οι οικείες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. 
 
Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας 
 
1. Κατά την επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών για το μήνα με τις μεγαλύτερες 
αγορές, ως αγορές προκειμένου να υπολογισθεί ο μήνας αυτός θεωρούνται οι πάσης φύσεως 
αγορές εμπορευσίμων ή μη στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο 
αγορών και όχι από τον έλεγχο. 
 
2. Η επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών στο 
βιβλίο αγορών, για τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο, κάθε έτους, επίσης αφορά τις πάσης 
φύσεως αγορές εμπορευσίμων ή μη στοιχείων. 
 
3. Αναφορικά με την έρευνα εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε συμφωνία 
με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη (παράγραφος Β.4), διευκρινίζουμε τα εξής: 
 
α. Τα λοιπά οικονομικά μεγέθη (κόστος πωληθέντων, έξοδα, δαπάνες και αποσβέσεις) 
αναφέρονται σε πραγματικά μεγέθη. Κατά συνέπεια, εάν το πραγματικό ύψος των 
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προαναφερόμενων μεγεθών αποδεικνύεται από τον έλεγχο ότι είναι διαφορετικό από αυτό 
που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ή τις υποβληθείσες δηλώσεις, τότε θα 
λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό ύψος των προαναφερόμενων μεγεθών, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τον έλεγχο. 
 
β. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα δεδουλευμένα ποσά δαπανών ανεξάρτητα από 
την εξόφλησή τους. 
 
γ. Ως αποσβέσεις λαμβάνονται οι αναλογούσες κατά τις κείμενες διατάξεις αποσβέσεις για τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας κατά 
την οικεία διαχειριστική περίοδο, έστω και αν η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε αποσβέσεις 
ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με εσφαλμένο (μικρότερο) συντελεστή. Στις περιπτώσεις 
αυτές μη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αποσβέσεων με εσφαλμένο (μικρότερο) 
συντελεστή, για την εφαρμογή των παραπάνω ως αποσβέσεις λαμβάνονται εκείνες που 
προκύπτουν με βάση το μέσο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου 
και κατώτερου συντελεστή εφόσον για την οικεία διαχειριστική περίοδο προβλέπεται 
ανώτερος και κατώτερος συντελεστής (αφορά διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 
1.1.2003 και μετά, σχετ. διατ. Π.Δ. 299/2003). Εάν αφορά διαχειριστικές περιόδους για τις 
οποίες δεν προβλέπεται ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης λαμβάνεται ο 
προβλεπόμενος από τις ισχύουσες διατάξεις συντελεστής απόσβεσης (αφορά διαχειριστικές 
περιόδους που λήγουν έως την 31.12.2002). Περαιτέρω, και όσον αφορά τις νέες 
επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που 
έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους είτε να μην 
πραγματοποιούν αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, είτε να 
πραγματοποιούν αποσβέσεις με το μισό του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, εάν μια 
νέα επιχείρηση για τις προαναφερόμενες διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2003 
και μετά, για τις οποίες προβλέπεται ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης δεν 
πραγματοποίησε αποσβέσεις σε αυτές τις διαχειριστικές περιόδους ή πραγματοποίησε 
αποσβέσεις με το μισό του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης, για την εφαρμογή των 
παραπάνω, ως αποσβέσεις λαμβάνονται στη μεν πρώτη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν 
με βάση το μέσο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του προβλεπόμενου ανώτερου και 
κατώτερου συντελεστή, στη δε δεύτερη περίπτωση εκείνες που προκύπτουν με βάση τον 
ακέραιο προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης. Εάν όμως μια νέα επιχείρηση για τις 
προαναφερόμενες τρείς (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που λήγουν έως την 31.12.2002 
για τις οποίες δεν προβλέπεται ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης, δεν 
πραγματοποίησε αποσβέσεις ή πραγματοποίησε αποσβέσεις με το μισό του προβλεπόμενου 
συντελεστή απόσβεσης για την εφαρμογή των παραπάνω στην μεν πρώτη περίπτωση 
λαμβάνονται αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή 
απόσβεσης μειωμένου κατά πενήντα (50%) τοις εκατό, στη δε δεύτερη περίπτωση με την 
εφαρμογή ακέραιου του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης. Για τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποσβεστεί, δεν λαμβάνονται υπόψη αποσβέσεις. 
 
δ. Σε κάθε περίπτωση γενικώς τήρησης βιβλίων περισσότερων της μίας κατηγορίας (Α'Β' ή 
και Α'Β'Γ'), η έρευνα για την έλλειψη της προαναφερόμενης συμφωνίας διενεργείται χωριστά 
για την Α' και τη Β' κατηγορία βιβλίων και περαιτέρω, οι τυχόν ανά κατηγορία τηρούμενων 
βιβλίων προκύπτουσες διαφορές προσαυξάνουν, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα του 
κλάδου για τον οποίο τηρούνται τα βιβλία της κατηγορίας αυτής. Σε περίπτωση ύπαρξης 
κοινών δαπανών που αφορούν κλάδους ή δραστηριότητες τόσο του βιβλίου Α' κατηγορίας 
όσο και του βιβλίου Β' κατηγορίας, αυτές επιμερίζονται κατά την αναλογία των επιμέρους 
δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων τα οποία εξυπηρετούν, προκειμένου να γίνουν οι 
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απαραίτητοι περαιτέρω υπολογισμοί. 
 
Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
 
1. Κατά τον έλεγχο των αθροίσεων εσόδων, αγορών και δαπανών για το μήνα με τα 
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, ως έσοδα, προκειμένου να υπολογισθεί ο μήνας αυτός 
θεωρούνται τα έσοδα τα οποία προέρχονται από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και 
προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων και όχι από τον έλεγχο. Σε περίπτωση 
πωλήσεων για λογαριασμό τρίτου δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα από 
πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, αλλά οι προμήθειες από τις πωλήσεις αυτές. Επίσης, η 
επαλήθευση αυτή αφορά τα πάσης φύσεως έσοδα και όλες γενικά τις αγορές και τις δαπάνες 
του μήνα αυτού. 
 
2. Ο έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για 
το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αφορά τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία 
ποσότητας ή αξίας. 
 
3. Όπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών κάποιου 
μήνα, τότε οι προαναφερόμενες επαληθεύσεις διενεργούνται στο συγκεκριμένο 
ημερολογιακό διάστημα του μήνα αυτού, ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση πραγματοποίησε 
συναλλαγές ή όχι κατά το διάστημα αυτό. Εάν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν 
έχει διενεργηθεί καμία συναλλαγή, τότε η συγκεκριμένη επαλήθευση δεν θα διενεργείται και 
το γεγονός αυτό θα αιτιολογηθεί σχετικά επί του σώματος του ειδικού σημειώματος ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος και Κ.Β.Σ. 
 
4. Η επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο 
βιβλίο εσόδων-εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα, καθώς και η επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ληφθέντων στοιχείων 
αγορών ή δαπανών στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με 
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αφορά τα φορολογικά στοιχεία των πάσης φύσεως εσόδων 
και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων ή αγορών για λογαριασμό τρίτου. 
 
5. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή για τη διενέργεια της επαλήθευσης κλειστής αποθήκης, 
το ελεγχόμενο είδος θα επιλέγεται κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του επόπτη ελέγχου ή 
ακόμη και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, 
κατά τρόπο ώστε αφενός μεν ο έλεγχος να μην είναι χρονοβόρος, αφετέρου δε το 
επιλεγόμενο είδος και οι σχετικές με αυτό συναλλαγές να είναι αντιπροσωπευτικές και να 
επηρεάζουν κατά το δυνατό περισσότερο τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. 
 
6. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές αφορά κάθε είδους δαπάνη που είναι 
καταχωρημένη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και υπερβαίνει τα 700 ευρώ. Εξαιρετικά, 
ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες 
κινητής τηλεφωνίας, οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι δαπάνες μισθοδοσίας, 
καθώς και οι αποσβέσεις. 
 
Ο παραπάνω έλεγχος λογιστικών διαφορών δεν θα γίνεται επίσης για τις τεχνικές 
επιχειρήσεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 με βιβλία Β' κατηγορίας για εκείνες τις 
διαχειριστικές περιόδους, ή τα αναληφθέντα τεχνικά έργα όπου για τις επιχειρήσεις αυτές 
ισχύει ειδικό καθεστώς προσδιορισμού των καθαρών κερδών με εξωλογιστικό τρόπο. Για τις 
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εν λόγω επιχειρήσεις και για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν έως την 31.12.2006, ή για 
έργα που αναλήφθηκαν έως την ίδια ημερομηνία πέραν της επαλήθευσης για εφαρμογή του 
προβλεπόμενου συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων, θα ελέγχεται επιπλέον αν οι 
δαπάνες κατασκευής βάσει βιβλίων και στοιχείων βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με το 
πραγματικό κόστος κατασκευής, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν.2238/1994, και σε περίπτωση ύπαρξης δυσαναλογίας θα προσαυξάνεται ο συντελεστής 
καθαρών κερδών σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις. 
 
7. Σχετικά με την έρευνα εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε συμφωνία με 
τα λοιπά οικονομικά μεγέθη (παράγραφοι Γ. 10, Γ. 11 και Γ. 12) ισχύουν και εν προκειμένω 
οι διευκρινήσεις που δόθηκαν προηγουμένως στην παράγραφο Β.3 για τους τηρούντες βιβλία 
Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Σημειώνεται ότι η επαλήθευση αυτή δεν θα διενεργείται για τις 
επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες ασχολούνται με την 
πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές συνήθως τα ακαθάριστα 
έσοδα προκύπτουν σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο από αυτήν στην οποία γίνονται οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
 
Επίσης, επί μεικτών επιχειρήσεων, η έρευνα για την έλλειψη της προαναφερόμενης 
συμφωνίας διενεργείται ανά κλάδο δραστηριότητας με επιμερισμό των κοινών δαπανών στις 
επιμέρους δραστηριότητες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των δηλωθέντων 
ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στο σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων 
εσόδων από όλες τις δραστηριότητες και περαιτέρω, οι τυχόν ανά κλάδο προκύπτουσες 
διαφορές προσαυξάνουν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού. Σε περίπτωση 
που για κάποιο κλάδο δεν προκύπτει διαφορά δεν προσαυξάνονται τα αντίστοιχα δηλωθέντα 
ακαθάριστα έσοδα. 
 
Δ. Έλεγχος ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 48 παρ. 1 ν. 2238/1994) 
 
1. Ο έλεγχος των αθροίσεων των εσόδων και των δαπανών επεκτείνεται σε ολόκληρη τη 
διαχειριστική περίοδο. 
 
2. Ο έλεγχος των δαπανών επεκτείνεται σε όλες τις δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των 
300 ευρώ, ακόμη και εάν τηρούνται προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Όσες από 
τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται 
στη διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην 
πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δαπανών 
που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα 
έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. 
 
3. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς κάθε ειδικότητας, ανεξαρτήτως χρήσης, 
καθώς και για τους γεωλόγους μελετητές, για χρήσεις 2003 και μετά, επειδή το καθαρό 
εισόδημα προσδιορίζεται για τις ελεγχόμενες με την απόφαση υποθέσεις πάντα εξωλογιστικά, 
δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Για τους προαναφερόμενους 
ελεύθερους επαγγελματίες, σε κάθε περίπτωση, θα ερευνάται εάν προσδιορίστηκαν ορθά οι 
καθαρές αμοιβές με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση συντελεστών και αν 
οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με τις τεκμαρτές δαπάνες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των συντελεστών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
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άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. 
 
4. Κατά τον έλεγχο αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα 
βιβλία στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά 
στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ως ακαθάριστα έσοδα προκειμένου να 
υπολογισθεί ο μήνας αυτός λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο 
εσόδων-εξόδων και όχι από τον έλεγχο. 
 
5. Σχετικά με την έρευνα εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται σε συμφωνία με 
τα λοιπά οικονομικά μεγέθη (παράγραφος Δ.7), ισχύουν κα εν προκειμένω οι διευκρινήσεις 
που δόθηκαν στην παραπάνω παράγραφο Β.3 για τους τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. Η έρευνα αυτή δεν θα διενεργείται επί ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι τηρούν 
προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 
Ευνόητο είναι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί παράλληλα και άλλη 
δραστηριότητα (π.χ. εμπορική δραστηριότητα), τότε και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ. 12 της απόφασης σχετικά με τις μεικτές 
εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και οι σχετικές διευκρινίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της 
παραγράφου Γ. 7 της παρούσας εγκυκλίου. 
 
Ε. Στα βιβλία Γ' Κατηγορίας 
 
1. Ο έλεγχος αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
κατά τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, κατά τις τελευταίες 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και έως 9.000.000 ευρώ και κατά την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ, (περ. Ε.1), αφορά τα πάσης φύσεως φορολογικά 
στοιχεία ποσότητας ή αξίας. 
 
2. Ομοίως, η επαλήθευση της ορθής καταχώρισης στα τηρούμενα βιβλία της αξίας, κατά 
περίπτωση, των δικαιολογητικών εσόδων και αγορών, για τις τρεις (3) πρώτες εργάσιμες 
ημέρες του δεύτερου δεκαπενθημέρου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, για τις 
οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία, σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, για τις δύο (2) πρώτες εργάσιμες ημέρες του δεύτερου 
δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο 
κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 ευρώ και έως 9.000.000 ευρώ και για την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ, (περ. Ε.3), αφορά 
τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία εσόδων- συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων 
για λογαριασμό τρίτων - και αγορών, κατά περίπτωση. Ερευνάται η ορθή καταχώριση σε όλα 
τα τηρούμενα βιβλία, συμπεριλαμβανομένου και του βιβλίου αποθήκης, εφόσον αυτό 
τηρείται. 
 
Όπου προβλέπεται η διενέργεια επαληθεύσεων σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών κάποιου 
μήνα, νοείται πάντα το συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα του μήνα αυτού (ανεξάρτητα 
από το αν η ελεγχόμενη επιχείρηση είχε ή όχι συναλλαγές κατά το εν λόγω διάστημα), εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά από τις οικείες διατάξεις. Για καλύτερη κατανόηση παρατίθενται τα 
πιο κάτω παραδείγματα: 
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α) Έστω ότι κατά τη διενέργεια της προαναφερόμενης επαλήθευσης Ε.1 στην επιχείρηση 
«ΑΛΦΑ », η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και με ετήσιο κύκλο εργασιών 1.400.000 ευρώ 
κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο 2008 ο μήνας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα είναι ο Ιούνιος, αλλά η επιχείρηση δεν είχε καμία συναλλαγή την 30η Ιουνίου. Στην 
περίπτωση αυτή, ελεγχόμενο διάστημα είναι το ημερολογιακό διάστημα από 28 έως και 30 
Ιουνίου και ο έλεγχος αναγκαστικά θα περιορισθεί στο διάστημα από 28 έως και 29 Ιουνίου. 
Αν η ίδια επιχείρηση δεν είχε καμία συναλλαγή για όλο το διάστημα από 28 έως και 30 
Ιουνίου, τότε η συγκεκριμένη επαλήθευση δεν θα γίνει και θα αιτιολογηθεί σχετικά. 
 
β) Έστω ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. επίσης με 
ετήσιο κύκλο εργασιών 1.400.000 ευρώ κατά την επαλήθευση της ορθής καταχώρισης στα 
τηρούμενα βιβλία της αξίας των δικαιολογητικών εσόδων και αγορών δεν είχε καμία 
συναλλαγή από 16 έως 26 Ιουνίου, είχε όμως εκδώσει ή είχε λάβει φορολογικά στοιχεία τις 
αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός της 28ης Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη 
επαλήθευση θα γίνει για τις 27, 29 και 30 Ιουνίου. 
 
Σημειώνεται ότι και στα δυο παραπάνω παραδείγματα οι κατά περίπτωση επαληθεύσεις 
αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες. 
 
3. Ο έλεγχος της ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης με βάση 
την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, επιλεκτικά σε δύο είδη εφόσον 
τηρείται βιβλίο αποθήκης και σε ένα είδος στις λοιπές περιπτώσεις (περ. Ε.6), αφορά κάθε 
αποθηκευτικό χώρο. Συνεπώς, αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερους του ενός 
αποθηκευτικούς χώρους, θα ελεγχθούν δύο ίδια είδη για κάθε χώρο. 
 
Σε σχέση με την ίδια επαλήθευση, σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο 
έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα από δύο είδη, κατά την κρίση του ελεγκτή ή και του 
επόπτη ελέγχου ή ακόμη και του υποδιευθυντή ελέγχου ή και του προϊσταμένου της 
ελεγκτικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να εντοπισθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των σχετικών 
διαφορών, οι οποίες ως γνωστόν καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές. 
 
4. Ο έλεγχος για τυχόν λογιστικές διαφορές (περ. Ε.7), αφορά τα πάσης φύσεως 
καταχωρημένα στα βιβλία έξοδα και δαπάνες που ανά εγγραφή χρέωσης του οικείου 
πρωτοβάθμιου αποτελεσματικού λογαριασμού υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ σε 
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, των 2.000 ευρώ σε επιχειρήσεις 
με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 και των 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω των 9.000.000 ευρώ. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα 
έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας καθώς και οι 
δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. Επίσης, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού 
έξοδα και δαπάνες των λογαριασμών 60, 66, 68, 83.11 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου και οι φόροι, τέλη, εισφορές, φορολογικά και λοιπά πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι και 
προσαυξήσεις που δεν εκπίπτουν φορολογικά. 
 
Η πιο πάνω επαλήθευση θα διενεργείται και επί τεχνικών επιχειρήσεων του άρθρου 34 του 
ν.2238/1994 με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των 
οποίων, εφαρμόζονται οι κατά χρήση ισχύουσες διατάξεις. Σημειώνουμε ότι για τις 
οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν έως την 31.12.2006 ή για έργα που αναλήφθηκαν έως την 
ίδια ημερομηνία για όσες περιπτώσεις προβλέπεται τεκμαρτός προσδιορισμός καθαρών 
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κερδών, πέραν της επαλήθευσης για εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή καθαρών 
κερδών, θα γίνεται επιπλέον και έλεγχος εάν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται σε προφανή 
δυσαναλογία με το πραγματικό κόστος, κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις (σχετικές 
οι διατάξεις του άρθρου 34, όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί). Σε περίπτωση ύπαρξης 
δυσαναλογίας, θα προσαυξάνεται ο Συντελεστής Καθαρών Κερδών κατά τα οριζόμενα στις 
εν λόγω διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις. 
 
5. Έλεγχος της ορθής φορολογικής αναμόρφωσης του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως» ή ορθού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών (περ. Ε.11) σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Εξαιρετικά, σε επιχειρήσεις που τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους με 
βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π., ελέγχεται εάν ο λογαριασμός φορολογικών 
αποτελεσμάτων χρήσης έχει διαμορφωθεί από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζημία) του 
λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» και από τις 
χρεωστικές και πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών και των 
κανόνων των Δ.Λ.Π. και της φορολογικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι τα κέρδη ή η ζημίες 
των επιχειρήσεων αυτών προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών 
Αποτελεσμάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι πέραν των ελεγκτικών επαληθεύσεων των 
προηγούμενων άρθρων 3 και 4, οι οποίες σε κάθε περίπτωση διενεργούνται υποχρεωτικά, 
μπορεί να διενεργούνται και πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και την επικινδυνότητα του 
κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει. 
 
Για τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων καθώς και για τον καθορισμό του είδους και της 
έκτασης αυτών, θα πρέπει να προηγείται σχετική συνεννόηση του ελεγκτή με τον επόπτη 
ελέγχου και τον υποδιευθυντή ελέγχου όπου υπάρχει υποδιεύθυνση ελέγχου και σε κάθε 
περίπτωση να υπάρχει η έγκριση του προϊστάμενου της ελεγκτικής υπηρεσίας. 
 
Σημειώνεται ότι οι διενεργούμενες πρόσθετες επαληθεύσεις σε κάθε περίπτωση 
αναγράφονται σε ιδιαίτερο σε σχέση με τις λοιπές επαληθεύσεις κεφάλαιο του ειδικού 
σημειώματος ελέγχου της αντίστοιχης φορολογίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1. Ο έλεγχος που ορίζεται με το παρόν άρθρο αναφέρεται σε κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία 
και στοιχεία που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις υπαγόμενες στην απόφαση, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, και διενεργείται από κοινού με τον έλεγχο των οικείων 
ανέλεγκτων χρήσεων του επιτηδευματία. 
 
2. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές επεξεργάζονται υποχρεωτικά 
το σύνολο των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων για καθεμία από τις υπαγόμενες στην 
απόφαση χρήσεις που αναφέρονται τα στοιχεία αυτά. 
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3. Οι διαπιστώσεις από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των κατασχεθέντων βιβλίων και 
στοιχείων καταχωρούνται στο ειδικό σημείωμα που συντάσσεται κατά το άρθρου 9 της 
παρούσας απόφασης για τη φορολογία εισοδήματος και τον Κ.Β.Σ. και συνεκτιμώνται με τα 
αποτελέσματα ελέγχου βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 και τα λοιπά υφιστάμενα στοιχεία, για 
τον τελικό χαρακτηρισμό επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων των χρήσεων που αφορούν τα προαναφερόμενα κατασχεθέντα βιβλία και 
στοιχεία. 
 
4. Εάν τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία αφορούν συγχρόνως διαχειριστικές 
περιόδους υπαγόμενες στην απόφαση κατά τα άρθρα 1 και 2 αυτής και ταυτόχρονα 
διαχειριστικές περιόδους εξαιρούμενες από την απόφαση (π.χ. επιχείρηση έχει επτά (7) 
ανέλεγκτες χρήσεις και κατά τις τρεις (3) πρώτες από αυτές έχει ακαθάριστα έσοδα κάτω των 
20.000.000 ευρώ και την τέταρτη κατά σειρά ανέλεγκτη χρήση άνω των 20.000.000 ευρώ με 
αποτέλεσμα η χρήση αυτή και οι επόμενες να εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου της 
απόφασης) θα ελέγχεται το τμήμα των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων που αφορά τις 
υπαγόμενες στην απόφαση χρήσεις. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή 
επιβάλλεται ενιαίος έλεγχος, τότε, όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις, με αιτιολογημένη σχετική 
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας κατά το οριζόμενα στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, εξαιρούνται του τρόπου ελέγχου της 
απόφασης και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. 
 
5. Εάν από τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων βιβλίων προκύπτει η έκδοση ή η λήψη μη 
νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε ευρεία έκταση ή μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή και λόγω 
των υφιστάμενων αυτών στοιχείων επιβάλλεται εμπεριστατωμένος έλεγχος, ο οποίος δεν 
καλύπτεται με τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της παρούσας απόφασης, τότε όλες οι ανέλεγκτες 
χρήσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης με αιτιολογημένη σχετική απόφαση του προϊσταμένου 
της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας κατά το οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 1, εξαιρούνται του τρόπου ελέγχου της απόφασης και ελέγχονται κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των ακαθάριστων 
εσόδων και των καθαρών κερδών για τις ελεγχόμενες με την απόφαση υποθέσεις. 
 
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  
 
Α. Προσδιορισμός Ακαθάριστων Εσόδων 
 
Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται ανάλογα με το χαρακτηρισμό επί του κύρους των 
βιβλίων και των στοιχείων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Όπου, όμως, προβλέπεται η 
διενέργεια της επαλήθευσης της συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα 
λοιπά οικονομικά μεγέθη κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους Β. 4, Γ. 10, Γ. 11, Γ. 12 και 
Δ. 7 του άρθρου 4 της απόφασης, για τον τελικό προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων 
λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επαλήθευση αυτή. 
 
Ειδικότερα: 
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1. Επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 
 
Επί επαρκών και ακριβών κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος 
Α.1), τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται όπως αυτά προκύπτουν από τηρηθέντα βιβλία. 
Εάν, όμως, από τη διενέργεια της επαλήθευσης περί συμφωνίας των δηλωθέντων 
ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη προέκυψε ασυμφωνία, λαμβάνονται 
υπόψη και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου Α.4 του παρόντος 
άρθρου, για την εφαρμογή των οποίων παραθέτουμε πιο κάτω σχετικές διευκρινήσεις. 
 
2. Ανεπαρκή Βιβλία και στοιχεία 
 
Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος Α.2) τα ακαθάριστα έσοδα 
προσδιορίζονται όπως ακριβώς και επί επαρκών βιβλίων και στοιχείων. 
 
3. Ανακριβή βιβλία και στοιχεία. 
 
Επί ανακριβών βιβλίων και στοιχείων (παράγραφος Α.3), τα ακαθάριστα έσοδα για τη 
διαχειριστική περίοδο ή τις διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες τα βιβλία και τα στοιχεία 
κρίνονται ανακριβή προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος για τη διαχειριστική περίοδο ή τις διαχειριστικές περιόδους αυτές. 
Επί επιτηδευματιών για τους οποίους προβλέπεται η διενέργεια της επαλήθευσης των 
παραγράφων Β.4 ,Γ.10, Γ.11, Γ. 12 και Δ.7 του άρθρου 4 είναι δυνατόν σε μία ή και 
περισσότερες χρήσεις να υφίσταται ανακρίβεια και συγχρόνως τα δηλωθέντα ακαθάριστα 
έσοδα να μην βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές, τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται υπό το βάρος της 
ανακρίβειας δεν μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο Α.4 του παρόντος άρθρου. 
 
4. Επί έλλειψης συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά 
οικονομικά μεγέθη. 
 
Έλλειψη συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη 
υπάρχει όταν με βάση την επαλήθευση των διατάξεων των παρ. Β.4, Γ. 10, Γ.11, Γ. 12, και Δ 
.7 του άρθρου 4 της απόφασης διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, κατά 
περίπτωση, υπολείπονται του αθροίσματος των ποσών που προσδιορίζονται κατά την 
οριζόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις διαδικασία. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η προκύπτουσα διαφορά για κάθε ελεγχόμενη χρήση προσαυξάνει τα 
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής. 
 
Β. Προσδιορισμός καθαρών κερδών 
 
α. Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών δεν ακολουθείται ειδική διαδικασία και σε 
κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα προσδιοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
ακαθάριστα έσοδα, ανάλογα με την περίπτωση και εφαρμόζονται στο σύνολο τους οι κατά 
περίπτωση οικείες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, όπως ισχύουν για κάθε ελεγχόμενη 
χρήση. 
 
β. Επί επαρκών και ακριβών βιβλίων, σε περίπτωση που από τη διενέργεια της επαλήθευσης 
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της συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη κατά 
τα οριζόμενα στις παραγράφους Β.4, Γ. 10, Γ.11, Γ. 12 και Δ.7 του άρθρου 4 της απόφασης, 
προκύπτει ότι τα έσοδα αυτά υπολείπονται του αθροίσματος των ποσών των λοιπών 
οικονομικών μεγεθών, κατ' αρχήν προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη που αναλογούν επί της 
διαφοράς μεταξύ του προαναφερόμενου αθροίσματος και των δηλωθέντων ακαθάριστων 
εσόδων με τη χρήση του Μ.Σ.Κ.Κ., όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις των 
προαναφερόμενων παραγράφων του άρθρου 4 και περαιτέρω, το προκύπτον ποσό 
προστίθεται στα προσδιοριζόμενα από τον έλεγχο καθαρά κέρδη βάσει των δηλωθέντων 
ακαθάριστων εσόδων (λαμβανομένων υπόψη των τυχόν λογιστικών διαφορών κ.λπ) και το 
άθροισμα που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των καθαρών κερδών. 
 
Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ως ποσό ακαθάριστων εσόδων φορολογίας 
εισοδήματος τα οποία κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 8 της απόφασης λαμβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές 
φορολογίες, λαμβάνεται το άθροισμα των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και της 
προκύπτουσας διαφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.4 του παρόντος άρθρου. 
 
γ. Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων, σε περίπτωση ασυμφωνίας των δηλωθέντων 
ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται 
εξωλογιστικά κατά τις ισχύουσες σε κάθε ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο διατάξεις βάσει 
των επαναπροσδιοριζόμενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο Α. 4 . 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στον έλεγχο όλων των λοιπών φορολογιών 
πέραν της φορολογίας εισοδήματος. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται και συγκεκριμένες 
επαληθεύσεις που πρέπει να γίνονται ειδικά για τον έλεγχο Φ.Π.Α. Σχετικά με τις διατάξεις 
αυτές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
1. Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία 
εισοδήματος. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, συντάσσονται και γι' αυτές τα ειδικά σημειώματα 
της παρ. 4 του άρθρου 9, χωριστά για κάθε φορολογία και ακολουθείται η περαιτέρω 
προβλεπόμενη από την απόφαση διαδικασία. 
 
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 αναφέρονται στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις 
λοιπές φορολογίες. 
 
Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι: 
 
α. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις λοιπές φορολογίες εφαρμόζονται οι 
κατά περίπτωση διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορολογία. 
 
β. Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή αυτά που προκύπτουν από τα 
τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή αυτά που προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία 
εισοδήματος, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και 
εισφορών στις λοιπές φορολογίες. 
 
Συνεπώς, αν από τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος προσδιορισθούν μεγαλύτερα 
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ακαθάριστα έσοδα ή αγορές από τα δηλωθέντα ή από τα προκύπτοντα από τα βιβλία και 
στοιχεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α' του άρθρου 7, τότε τα 
προσδιοριζόμενα από τον έλεγχο ποσά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, 
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις 
λοιπές φορολογίες. 
 
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις επαναπροσδιορισμού των 
ακαθάριστων εσόδων, λόγω έλλειψης συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με 
τα λοιπά οικονομικά μεγέθη. 
 
Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές τα επαναπροσδιοριζόμενα ακαθάριστα έσοδα λόγω 
έλλειψης συμφωνίας θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στις λοιπές φορολογίες. 
 
Η τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, που προκύπτει σε κάθε 
ελεγχόμενη χρήση, από επαναπροσδιορισμό των βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων ή 
αγορών, λόγω ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων ή λόγω έλλειψης συμφωνίας των 
δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη, επιμερίζεται σε κάθε 
περίπτωση κατ' αναλογία της συμμετοχής των εφαρμοζόμενων συντελεστών στα δηλούμενα 
φορολογητέα και απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ακαθάριστα έσοδα ή αγορές. 
Διευκρινίζεται ότι, για τον επιμερισμό αυτό δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα απαλλασσόμενα 
με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών ακαθάριστα έσοδα, όπως π.χ. εξαγωγές, 
ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις επενδυτικών αγαθών με αναστολή καταβολής του 
φόρου, πωλήσεις σε πλοία, πρεσβείες κ.λπ., καθόσον για τις πράξεις αυτές απαιτείται ύπαρξη 
συγκεκριμένων δικαιολογητικών για την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής. Επίσης, δεν 
λαμβάνονται υπόψη και οι κάθε είδους επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, 
συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι κ.λπ. και τούτο γιατί και για τις περιπτώσεις αυτές 
υπάρχουν συνήθως συγκεκριμένα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. 
 
Όταν διαπιστώνεται απόκρυψη εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, που αποδεδειγμένα 
αφορά συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α., τότε το ποσό της απόκρυψης προστίθεται στα 
ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές του συγκεκριμένου αυτού συντελεστή Φ.Π.Α. 
 
3. Με την παράγραφο 3 ορίζονται συγκεκριμένες επαληθεύσεις που πρέπει υποχρεωτικά να 
γίνονται ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α. 
 
Για τις επαληθεύσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις του Φ.Π.Α., 
στις οποίες και παραπέμπουμε. 
 
4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες παραγράφους 1 και 
2 ισχύουν και για τον έλεγχο των λοιπών φορολογιών και επιπλέον ελέγχονται τα εξής: 
 
- Η ορθή παρακράτηση και απόδοση όλων των επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων 
φόρων, τελών και εισφορών κάθε ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. 
 
- Ειδικότερα και όσον αφορά τη φορολογία χαρτοσήμου, επισημαίνεται ιδιαίτερα ο έλεγχος: 
 
α) Της ορθή απόδοσης χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%, επί της αξίας των 
καταρτιζόμενων εργολαβικών αντιπαροχής (σχετ. διατ. άρθ. 15 ε', παράγρ. 9 Κ.Ν.Τ.Χ.), 
προκειμένου περί οικοδομικών επιχειρήσεων (έλεγχος της εμφανιζόμενης αξίας 
αντιπαροχής). 
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β) Επί βιβλίων Γ κατηγορίας της κίνησης των δοσοληπτικών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. 
33.07 «δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων», 33.08 «δοσοληπτικοί λογ/σμοί διαχειριστών», 33.09 
«δοσοληπτικοί λογ/σμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών Δ.Σ.» και 33.10 «δοσοληπτικοί λογ/σμοί 
γενικών δ/ντών ή δ/ντών Α.Ε.» καθώς και του λογ/σμού 53.14 «βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς εταίρους», για το ενδεχόμενο υποκρυπτόμενων δανείων και σε περίπτωση 
που τεκμηριώνεται και στοιχειοθετείται ότι ποσά των λογαριασμών αυτών συνιστούν 
δανεισμό των εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ. κ.λπ. από την επιχείρηση ή το αντίστροφο, 
τότε θα αναζητούνται τα οικεία τέλη χαρτοσήμου και γενικά θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλων 
των σχετικών υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 9  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας 
ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλου κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, η οποία σε κάθε περίπτωση 
εκδίδεται για όλες τις υπαγόμενες στον τρόπο ελέγχου της απόφασης χρήσεις του 
ελεγχόμενου επιτηδευματία οι οποίες έκλεισαν έως την 31.12.2009. 
 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες της 
ΠΟΛ.1041/22.2.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, εκτός των 
προβλεπόμενων στις οδηγίες του άρθρου αυτού ελεγκτικών επαληθεύσεων, εφαρμόζονται σε 
κάθε ελεγχόμενη με τις διατάξεις της απόφασης υπόθεση μέχρι 31/8/11. Συνεπώς οι 
ελεγκτικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να 
επιδίδουν υποχρεωτικά την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του προαναφερόμενου 
άρθρου πρόσκληση. 
 
3. Σε υπαγόμενες στην απόφαση υποθέσεις οι οποίες λόγω αρμοδιότητας ελέγχονται από τα 
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.), εφόσον συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Στην 
περίπτωση αυτή το περιεχόμενο της απόφασης της προβλεπόμενης από τις προαναφερόμενες 
διατάξεις επιτροπής επί του κύρους των τηρούμενων βιβλίων της ελεγχόμενης επιχείρησης, 
το οποίο είναι δεσμευτικό για τον προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής, αναγράφεται στο ειδικό 
σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Κ.Β.Σ. της επόμενης παραγράφου. 
 
4. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση, συντάσσεται ειδικό σημείωμα ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνονται για όλες τις 
ελεγχθείσες χρήσεις σι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 
και Κ.Β.Σ. Το σημείωμα αυτό, για τις διαπιστούμενες από τον παρόντα έλεγχο παραβάσεις 
επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 
του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επί του σώματος 
αυτού γίνεται σχετική μνεία, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο 
επιτηδευματία, εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου προθεσμίας, 
να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως με την ίδια αίτηση με την οποία αιτείται την επίλυση 
των σχετικών διαφορών, ή, εφόσον το επιθυμεί, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και 
οποιαδήποτε εργάσιμη για την ελέγχουσα υπηρεσία ημέρα και ώρα, να παράσχει προφορικές 
διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφως απόψεών του στον προϊστάμενο της 
αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή στον υπάλληλο που θα υποδείξει αυτός. 
 
Στο σημείωμα αυτό αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων, το πόρισμα του 
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ελέγχου περί του ύψους των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, καθώς και 
των καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε ελεγχόμενη χρήση. Ανάλογα 
ειδικά σημειώματα συντάσσονται και για καθεμία χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, και 
προς τούτο γίνεται σχετική μνεία στο ειδικό σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Τα 
ειδικά σημειώματα ελέγχονται, από τον επόπτη ελέγχου, υπογράφονται από τον υποδιευθυντή 
ελέγχου εφόσον υφίσταται υποδιεύθυνση ελέγχου και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της 
ελεγκτικής υπηρεσίας και στη συνέχεια, εφόσον περιέχουν διαπιστώσεις φορολογικών 
διαφορών, επιδίδονται με ευθύνη των ελεγκτών στον υπόχρεο, και σε κάθε περίπτωση 
συντάσσεται σχετική πράξη επίδοσης επί του σώματος αυτών. Ειδικά σημειώματα ελέγχου 
από τα οποία δεν προκύπτουν φορολογικές διαφορές δεν επιδίδονται, συντάσσονται, όμως, 
υποχρεωτικά και παραμένουν στο φάκελο του φορολογούμενου και εξομοιώνονται με 
ειλικρινή φύλλα ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν 
προκύψουν διαφορές για κανένα φορολογικό αντικείμενο, αυτό γνωστοποιείται στον 
επιτηδευματία με απλή ταχυδρομική επιστολή.  
 
Για την παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου θα τηρείται βιβλίο καταχώρησης ειδικών 
σημειωμάτων μέσα από την εφαρμογή «Διαχείριση Εντολών Ελέγχου», στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (http://10.16.5.21) της Δ/νσης Ελέγχου από το οποίο θα προκύπτει και αν 
περαιώθηκαν ή όχι οι υποθέσεις. 
 
Επίσης θα τηρείται και βιβλίο μετεγγραφής δηλώσεων στην πιο πάνω ηλεκτρονική 
διεύθυνση, το οποίο θα περιέχει τον αύξοντα αριθμό του ειδικού σημειώματος, την επωνυμία 
ή το ονοματεπώνυμο του επιτηδευματία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το 
επάγγελμα, τη διεύθυνσή του, τα περαιωμένα οικονομικά έτη, καθώς και τα ποσά φόρων ανά 
έτος και φορολογία. 
 
Σχετικές οδηγίες θα παρέχονται από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Υποδείγματα 
ειδικών σημειωμάτων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Κ.Β.Σ., χωριστά για κάθε 
κατηγορία βιβλίων, καθώς και Φ.Π.Α. έχουν αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική 
διεύθυνση, προκειμένου να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της απόφασης, ανάλογα με 
την περίπτωση. 
 
5. Εφόσον στο αρχείο της υπηρεσίας υφίστανται παραβάσεις οποιουδήποτε φορολογικού 
αντικειμένου για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, τότε 
εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και επιδίδονται στον υπόχρεο μαζί με τις 
οικείες εκθέσεις ελέγχου και τα σχετικά πιο πάνω αναφερόμενα ειδικά σημειώματα. Σε τυχόν 
περίπτωση που για υφιστάμενες στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του Κ.Β.Σ. δεν έχει 
επιδοθεί κλήση προς ακρόαση, επιδίδεται η κλήση προς ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΠΟΛ.1074/9.4.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 
 
Για τις προαναφερόμενες καταλογιστικές πράξεις εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 11 της απόφασης.  
 
Συνεπώς η επίλυση των σχετικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση περαίωσης των αντίστοιχων χρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών 
διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούμενο με τις διατάξεις της απόφασης έλεγχο, 
καθώς και η σχετική ακολουθούμενη διαδικασία. Σχετικά με τις διατάξεις αυτές παρέχουμε 
τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1.Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η περαίωση 
των υπαγόμενων στην απόφαση υποθέσεων μπορεί να γίνει και για μερικές μόνο από τις 
ελεγχόμενες χρήσεις, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες και με αφετηρία την παλαιότερη 
ανέλεγκτη χρήση. Προϋπόθεση περαίωσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η επίλυση όλων 
ανεξαιρέτως των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο για 
κάθε χρήση, καθώς και η ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεμών φορολογικών διαφορών 
από καταλογιστικές πράξεις που αφορούν την ίδια χρήση (προσωρινά φύλλα Φ.Π.Α., Α.Ε.Π. 
του Κ.Β.Σ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης. 
 
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο μία μόνο αίτηση για όλες τις 
χρήσεις που επιθυμεί να περαιώσει, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στην επίλυση όλων 
γενικά των φορολογικών διαφορών των χρήσεων αυτών. Ιδιαίτερη αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί μόνο για τις υποθέσεις του άρθρου 11 της απόφασης η οποία σε κάθε περίπτωση 
συνεξετάζεται ταυτόχρονα με την αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο αίτηση. Αίτημα του 
επιτηδευματία για εξαίρεση κάποιου αντικειμένου μίας ή περισσοτέρων χρήσεων από την 
επίλυση των σχετικών διαφορών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί και στην περίπτωση αυτή 
θα εξετάζεται μόνο η επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, για μία ή περισσότερες 
χρήσεις, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενων, αρχής γενομένης από την παλαιότερη ανέλεγκτη. 
 
Με βάση τα παραπάνω, κατά την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των επιτηδευματιών θα 
πρέπει να τονίζεται σε αυτούς ότι οι χρήσεις τις οποίες θα συμπεριλαμβάνουν στην αίτησή 
τους θα πρέπει να είναι, είτε όλες οι ελεγχόμενες, είτε και μερικές από αυτές, αναγκαστικά, 
όμως, συνεχόμενες αρχής γενομένης από την παλαιότερη ανέλεγκτη. Σε περίπτωση, όμως, 
που οι υπόχρεοι αποδέχονται τις φορολογικές διαφορές ως έχουν στα ειδικά σημειώματα και 
υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά επί των ειδικών σημειωμάτων καθώς και τις πράξεις 
επίλυσης της διαφοράς επί των εκδιδόμενων καταλογιστικών πράξεων μέσα στο χρονικό 
περιθώριο υποβολής της αίτησης για επίλυση των φορολογικών διαφορών, δεν απαιτείται η 
υποβολή σχετικής αίτησης παρά μόνο η υποβολή έγγραφων απόψεων, εφόσον με το ειδικό 
σημείωμα για την φορολογία εισοδήματος και τον Κ.Β.Σ., το οποίο επέχει και θέση κλήσης 
προς ακρόαση αναγράφονται παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που διαπιστώνονται από τον παρόντα 
έλεγχο. Τονίζεται ότι για τις ελεγμένες με την απόφαση χρήσεις που δεν περαιώνονται 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της 
ίδιας απόφασης. 
 
2. Οι κατά τα ανωτέρω αιτήσεις των επιτηδευματιών εξετάζεται από τον προϊστάμενο της 
ελεγκτικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή και του επόπτη ελέγχου, εκτός των περιπτώσεων 
εκείνων που οι φορολογικές διαφορές προκύπτουν από ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία Γ 
κατηγορίας, οπότε συμμετέχει και ο αρμόδιος Επιθεωρητής. Κατά συνέπεια ο αρμόδιος 
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Επιθεωρητής δεν συμμετέχει στην εξέταση των αιτήσεων για φορολογικές διαφορές( π.χ. 
λογιστικές διαφορές) που προκύπτουν από βιβλία Γ' κατηγορίας που κρίθηκαν επαρκή και 
ακριβή. 
 
Σημειώνεται ότι για την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων εντός της προβλεπόμενης από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 10 της απόφασης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, στις 
περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης συμμετέχει και ο αρμόδιος Επιθεωρητής, θα 
πρέπει οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με 
τους αρμόδιους Επιθεωρητές. 
 
3. Αντικείμενο εξέτασης της αίτησης αποτελεί το ύψος της κατά περίπτωση φορολογητέας 
ύλης, ο χαρακτηρισμός επί του κύρους των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων εκτός των 
υποθέσεων για τις οποίες αποφαίνεται η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του 
Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992) καθώς και η επίλυση των διαφορών κατά τα οριζόμενα στην 
απόφαση. Σημειώνεται ότι για τη δυνητική μείωση σε ποσοστό 20% της διαφοράς από την 
έλλειψη συμφωνίας των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη 
καθώς και για την περαιτέρω μείωση της διαφοράς αυτής έως και 40%, εφόσον γεγονότα 
ανωτέρας βίας επηρέασαν τη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να τηρείται ενιαία τακτική σε 
υποθέσεις που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 
 
4. Αν, τελικά, συμπέσουν οι απόψεις των δύο μερών, συντάσσονται και υπογράφονται 
σχετικά πρακτικά επί του σώματος των αντίστοιχων ειδικών σημειωμάτων, όπου και 
αναφέρονται τα συμφωνηθέντα. Περαιτέρω, βάσει των πρακτικών αυτών εκδίδεται χωριστά 
για κάθε φορολογική διαφορά η κατά περίπτωση προβλεπόμενη καταλογιστική πράξη, επί 
της οποίας συντάσσεται και υπογράφεται και από τα δύο μέρη η οικεία πράξη, επίλυσης της 
διαφοράς. Με την υπογραφή των πιο πάνω πράξεων και εφόσον συγχρόνως ή και εντός των 
δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών καταβληθεί το προβλεπόμενο από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 14 της απόφασης ποσό, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση 
των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, του οφειλόμενου από κάθε πράξη 
κύριου, πρόσθετου φόρου ή προστίμου, η οικεία υπόθεση περαιώνεται οριστικά. 
 
5. Για τις περαιούμενες με την απόφαση υποθέσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
α) Εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή 
περιορίζεται στο 1/2 το ποσοστό 100% ή 50% ή 40% ή 20%, ανάλογα με την περίπτωση, με 
το οποίο προσαυξάνεται ο Συντελεστής Καθαρού Κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή 
καθαρών αμοιβών που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 
και 4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49 και 4 του άρθρου 50. Περαιτέρω 
κατά τον ως άνω περιορισμό του ποσοστού προσαύξησης του εφαρμοζόμενου εκάστοτε 
συντελεστή ισχύουν ανάλογα οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού 
προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, 
εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται από το οικείο 
επάγγελμα. 
 
β) Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 25 του ν. 2523/1997 δηλαδή: αν πρόβλεπεται τόσο η επιβολή πρόσθετου φόρου, όσο 
και προστίμου, επιβάλλεται μόνο πρόσθετος φόρος, με εξαίρεση το ειδικό πρόστιμο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από την 
επιβολή πρόσθετου φόρου. 
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γ) Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 
του ν. 2523/1997, δηλαδή, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον ίδιο νόμο ποινικές 
διατάξεις. Σε περίπτωση δε που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς έχει υποβληθεί 
μηνυτήρια αναφορά ενημερώνεται σχετικά το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο ότι επιτεύχθηκε 
επίλυση της σχετικής διαφοράς. 
 
δ) Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις, ανεξαρτήτως φορολογίας, 
επιβάλλονται βάσει του διενεργηθέντος ελέγχου κατά τις ισχύουσες για κάθε ελεγχόμενη 
χρήση διατάξεις και κατά το συμβιβασμό περιορίζονται στο 1/3. 
 
ε) Επίσης, τα επιβληθέντα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997 κατά το 
συμβιβασμό περιορίζονται στο 1/5. 
 
6. Σε περίπτωση επίλυσης διαφορών που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων 
που αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ. και η εκπλήρωση ή μη της σχετικής υποχρέωσης ελέγχεται από 
αυτές δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παραπάνω περίπτωση δ', αλλά οι ισχύουσες 
γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση μη επίλυσης τέτοιων διαφορών, εκδίδονται και 
κοινοποιούνται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις 
γενικές διατάξεις διαδικασία.  
 
Συνεπώς, η μη επίτευξη συμβιβασμού ειδικά επί των παραπάνω διαφορών, δεν αποτελεί λόγο 
εξαίρεσης των οικείων χρήσεων από την περαίωσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης ορισμένων 
φορολογικών διαφορών που αφορούν τις ελεγχόμενες χρήσεις και οι οποίες επιλύονται 
ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από το διενεργούμενο βάσει της 
απόφασης έλεγχο. Σχετικά με τις διατάξεις αυτές διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο επίλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, των φορολογικών 
διαφορών που προκύπτουν από τον διενεργούμενο βάσει της απόφασης έλεγχο, εκκρεμούν 
στη Δ.Ο.Υ. ή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, φορολογικές διαφορές από 
καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, που αφορούν μία ή 
περισσότερες ελεγχόμενες χρήσεις, τότε αναγκαία προϋπόθεση για την περαίωση των εν 
λόγω χρήσεων είναι η ταυτόχρονη επίλυση των σχετικών με αυτές εκκρεμών φορολογικών 
διαφορών. 
 
Συνεπώς, η ταυτόχρονη επίλυση των παραπάνω εκκρεμών φορολογικών διαφορών αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση περαίωσης των ελεγχόμενων με βάση την απόφαση χρήσεων, δηλαδή 
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση των εκκρεμών φορολογικών 
διαφορών, τότε δεν είναι δυνατή ούτε η επίλυση των διαφορών που προέκυψαν από τον 
διενεργούμενο με βάση την απόφαση έλεγχο. Η υποχρέωση ταυτόχρονης επίλυσης των 
εκκρεμών φορολογικών διαφορών αφορά τις φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από 
φύλλα ελέγχου ή πράξεις ή αποφάσεις επιβολής προστίμου οποιουδήποτε φορολογικού 
αντικειμένου (π.χ. φύλλα ελέγχου ή πράξεις από προσωρινό έλεγχο οποιουδήποτε 
φορολογικού αντικειμένου, πρόστιμα ΚΒΣ ή άλλων αντικειμένων κ.λπ.) που εκκρεμούν είτε 
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στη Δ.Ο.Υ. (για διοικητική επίλυση της διαφοράς), είτε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δεν 
έχουν συζητηθεί . Συνεπώς, εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού 
αντικειμένου οι οποίες εκκρεμούν στο Διοικητικό Εφετείο ή στο ΣτΕ δεν επηρεάζουν την 
περαίωση των ελεγμένων με την απόφαση χρήσεων, η οποία μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη των σχετικών εκκρεμών φορολογικών διαφορών. 
 
Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από καταλογιστικές 
πράξεις που αφορούν τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ τρίτων που αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ. 
και η εκπλήρωση ή μη της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ελέγχεται από αυτές. Κατά 
συνέπεια, τυχόν εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που αφορούν τα προαναφερόμενα 
αντικείμενα δεν επηρεάζουν την περαίωση των ελεγχόμενων με την απόφαση χρήσεων είτε 
εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. είτε σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο ( Διοικητικό Πρωτοδικείο, 
Διοικητικό Εφετείο ή ΣτΕ). 
 
2. Για την επίλυση των πιο πάνω εκκρεμών φορολογικών διαφορών, που υποχρεωτικά γίνεται 
ταυτόχρονα με την περαίωση των ελεγχόμενων με την απόφαση χρήσεων, εφαρμόζονται ως 
προς τον περιορισμό των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων οι κατά 
περίπτωση γενικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο στον οποίο ανάγεται η 
φορολογική υποχρέωση. 
 
3. Η επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών όλων των προηγούμενων περιπτώσεων 
ενεργείται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου, το οποίο περιέχεται στην αίτηση που 
υποβάλλεται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10 για την επίλυση των φορολογικών 
διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργούμενο βάσει της απόφασης έλεγχο. Μπορεί όμως 
για τις εκκρεμείς αυτές φορολογικές διαφορές να γίνει και ιδιαίτερη αίτηση, η οποία πάντως 
σε κάθε περίπτωση συνεξετάζεται με την προαναφερόμενη αίτηση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10. Μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου από 
την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, καθώς και η ορισθείσα 
ημερομηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον από την 
προσκομισθείσα βεβαίωση προκύπτει ότι η υπόθεση έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση εκτελείται η πρωτόδικη απόφαση και δεν εμποδίζεται η 
περαίωση των ελεγμένων με την απόφαση χρήσεων. Επίσης εφόσον έχει ορισθεί ημερομηνία 
συζήτησης, εάν κατά την επίλυση των διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο με την 
απόφαση προκύπτει ότι η υπόθεση έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και σε 
αυτή την περίπτωση δεν εμποδίζεται η περαίωση των ελεγμένων με την απόφαση χρήσεων 
και θα εκτελεσθεί η πρωτόδικη απόφαση όταν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση από τον υπόχρεο με την οποία δηλώνεται εάν έχει συζητηθεί ή όχι η 
υπόθεση και ότι η σχετική βεβαίωση θα προσκομισθεί άμεσα με τη χορήγησή της. 
 
Η εξέταση του αιτήματος για την επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών γίνεται σε 
κάθε περίπτωση από τα ίδια όργανα που είναι αρμόδια και για την εξέταση της αίτησης 
επίλυσης των φορολογικών διαφορών, που προέκυψαν από τον διενεργούμενο βάσει της 
απόφασης έλεγχο. Σε περίπτωση σύμπτωσης απόψεων των δύο πλευρών, συντάσσεται 
σχετική πράξη επίλυσης της διαφοράς επί του σώματος της οικείας καταλογιστικής πράξης, 
για την υπογραφή της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν και για την επίλυση των 
φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από το διενεργούμενο με την απόφαση έλεγχο. 
 
4. Αυτονόητο είναι ότι και για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ανάλογα οι 
οδηγίες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου 10. 
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5. Η επίλυση κατά τα ανωτέρω των εκκρεμών φορολογικών διαφορών επιφέρει κατάργηση 
της τυχόν εκκρεμούς φορολογικής δίκης. Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται στο αρμόδιο 
Διοικητικό Δικαστήριο, απλό αντίγραφο της πράξης επίλυσης της διαφοράς από τον 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον υπόχρεο. 
 
6. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται εκκρεμείς φορολογικές διαφορές, για 
τις οποίες προβλέπεται υποχρέωση επίλυσής τους ταυτόχρονα με την περαίωση των 
ελεγχόμενων με βάση την απόφαση χρήσεων, αλλά οι διαφορές αυτές αφορούν ελεγμένες με 
την απόφαση χρήσεις από τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψαν διαφορές για κανένα 
φορολογικό αντικείμενο, τότε πάλι υφίσταται η υποχρέωση επίλυσης των εκκρεμών αυτών 
φορολογικών διαφορών. Διαφορετικά τα αποτελέσματα του ελέγχου με την παρούσα 
απόφαση των αντίστοιχων χρήσεων δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά και τα οικεία ειδικά 
σημειώματα από τα οποία δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές δεν επέχουν θέση 
ειλικρινών φύλλων ελέγχου. Η επίλυση των προαναφερόμενων εκκρεμών φορολογικών 
διαφορών γίνεται με ιδιαίτερο αίτημα του υπόχρεου το οποίο υποβάλλεται εντός πέντε 
ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας 
 
Συνεπώς, και στις παραπάνω περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η επίλυση των εκκρεμών 
φορολογικών διαφορών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση επίλυσης, διαφορετικά για τις 
υποθέσεις αυτές εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της 
απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι ο ειδικός τρόπος επίλυσης των διαφορών 
που ισχύει για τις φορολογικές διαφορές υποθέσεων που ελέγχονται με την απόφαση, ισχύει 
για λόγους ισονομίας και για τις φορολογικές διαφορές υποθέσεων που εξαιρούνται από τον 
τρόπο ελέγχου της άνω απόφασης, καθώς επίσης και για υποθέσεις οι οποίες, είτε έχουν ήδη 
ελεγχθεί με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 κατά τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι σχετικές καταλογιστικές 
πράξεις εκκρεμούν στην ελεγκτική αρχή που τις εξέδωσε για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς, είτε κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου βάσει 
της προαναφερόμενης απόφασης ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και έχει γίνει έναρξη του ελέγχου 
(θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων). 
 
Επίσης με τις ίδιες διατάξεις ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του πιο πάνω ειδικού 
τρόπου επίλυσης φορολογικών διαφορών επί των ανωτέρω υποθέσεων, καθώς και η 
ακολουθούμενη σχετική διαδικασία. 
 
Σχετικά με τις διατάξεις αυτές παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1.Τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10, καθώς επίσης και των δύο 
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της απόφασης, σχετικά με την 
επίλυση των φορολογικών διαφορών υποθέσεων που ελέγχονται κατά τον προβλεπόμενο από 
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την απόφαση τρόπο, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διενεργούμενη διοικητική επίλυση 
των διαφορών, στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 70 του Κ.Φ.Ε. και των παραγράφων 
1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Φ.Π.Α. επί υποθέσεων οι οποίες σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης εξαιρούνται από τον προβλεπόμενο από την 
απόφαση τρόπο ελέγχου και ελέγχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου 
άρθρου, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 
 
Για να εφαρμοσθούν οι ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 της απόφασης, σχετικά με 
τον ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών επί υποθέσεων οι οποίες εξαιρούνται 
από τον προβλεπόμενο από την απόφαση τρόπο ελέγχου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) Η επίλυση των διαφορών πρέπει να γίνει για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις ή και για μερικές 
μόνο από αυτές, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες αρχής γενομένης από την πρώτη ανέλεγκτη( 
σχετικές οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της 
απόφασης). 
 
β) Πρέπει να γίνει επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν για 
κάθε χρήση, καθώς και ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεμών φορολογικών διαφορών 
που αφορούν την ίδια χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης (σχετικές οι 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της απόφασης). 
 
γ) Η επίλυση των διαφορών πρέπει να γίνει στο πλαίσιο διοικητικού συμβιβασμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 
7 του άρθρου 52 του Κώδικα Φ.Π.Α. και όχι δικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Σημειώνεται ότι για τις εξαιρούμενες υποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
απόφασης (ΠΟΛ.1072/8.4.2011), εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και 
επιτευχθεί διοικητική επίλυση των διαφορών, για τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των 
οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο. 
1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 
 
Σε περίπτωση όμως που δεν πληρούνται μία ή και περισσότερες από τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις, ή πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν επιτευχθεί διοικητική 
επίλυση των διαφορών, για τις προαναφερόμενες υποθέσεις, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της απόφασης σχετικά με τον ειδικό τρόπο επίλυσης των 
διαφορών αλλά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 
1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 
 
2. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω επίλυση των φορολογικών διαφορών διενεργείται 
από τα αρμόδια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όργανα (Επιτροπή του άρθρου 70 του 
Κ.Φ.Ε. κ.λπ.) και όχι από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 4, του άρθρου 10 της 
απόφασης. 
 
Εφόσον, όμως, για τις ελεγχθείσες χρήσεις υφίστανται εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις από 
τις οριζόμενες στο άρθρο 11, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του 
άρθρου αυτού, με τις οποίες ορίζεται το καθεστώς επίλυσης των σχετικών με τις εν λόγω 
πράξεις φορολογικών διαφορών. Στις περιπτώσεις αυτές η επίλυση των εκκρεμών διαφορών 
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γίνεται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου που περιέχεται στην υποβαλλόμενη κατά το 
άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. πρόταση διοικητικής επίλυσης των διαφορών του τακτικού ελέγχου ή 
με βάση ιδιαίτερο αίτημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση συνεξετάζεται με την παραπάνω 
πρόταση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα. Ειδικά στις περιπτώσεις υποθέσεων που 
ελέγχονται με τακτικό έλεγχο από τα ελεγκτικά κέντρα (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ), για τις οποίες 
υφίστανται εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις του άρθρου 11, η επίλυση των εκκρεμών 
φορολογικών διαφορών θα γίνεται από τα συγκεκριμένα όργανα που είναι προς τούτο 
αρμόδια, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι διαφορετικά από τα όργανα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών του τακτικού ελέγχου. Είναι όμως ευνόητο ότι στις περιπτώσεις 
αυτές, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο οργάνων, ώστε να εξακριβώνεται 
ότι πριν από την επίλυση των φορολογικών διαφορών του τακτικού ελέγχου, προηγήθηκε η 
επίλυση και των φορολογικών διαφόρων, οι οποίες προκύπτουν από καταλογιστικές πράξεις 
του άρθρου 11, οι οποίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 
του άρθρου 10 της απόφασης πρέπει υποχρεωτικά επίσης να επιλυθούν. 
 
3. Επί υποθέσεων για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα 
από την 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο. και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη 
δημοσίευση της απόφασης (12-4-2011) τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος 
βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από την προαναφερόμενη 
απόφαση (ΠΟΛ.1037/1.3.2005). 
 
Εξαιρετικά, η ΠΟΛ.1037/1.3.2005 συνεχίζει να ισχύει για υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη 
εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση την απόφαση αυτή και κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της νέας απόφασης (12-4-2011) έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των 
βιβλίων και των στοιχείων). 
 
Συνεπώς, για εκείνες από τις προαναφερόμενες υποθέσεις οι οποίες υπάγονται στον τρόπο και 
τη διαδικασία ελέγχου της νέας απόφασης ΠΟΛ.1072/8.4.2011, για τις οποίες είχαν μεν 
εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου, αλλά δεν είχε γίνει θεώρηση των τηρηθέντων βιβλίων και 
στοιχείων μέχρι την 12-4-2011, εφαρμόζεται πλέον ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου της 
νέας απόφασης ΠΟΛ.1072/8.4.2011 .Στις περιπτώσεις αυτές σκόπιμο είναι να εκδίδονται 
νέες εντολές ελέγχου οι οποίες αντικαθιστούν τις παλαιές εντολές. Για τις ως άνω υποθέσεις 
για τις οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας απόφασης έχει εκδοθεί εντολή 
ελέγχου βάσει της ΠΟΛ.1037/1.3.2005 και έχει γίνει έναρξη του ελέγχου ( θεώρηση των 
βιβλίων και των στοιχείων), ως προς τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών 
διαφορών ισχύουν οι οδηγίες των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
και περαιτέρω, για τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής του συνόλου των βάσει 
συμβιβασμού ποσών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 14. 
 
4. Επίσης, σε περιπτώσεις υποθέσεων ελεγμένων με τις διατάξεις της απόφασης 
ΠΟΛ.1037/1.3.2005 για τις οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί και 
έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και δεν έχουν 
κοινοποιηθεί ή έχουν κοινοποιηθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (12.4.2001), αλλά δεν έχει παρέλθει κατά την ημέρα αυτή η 
προθεσμία υποβολής αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 70 του ν. 2238/1994 και 52 του ν. 2859/2000 ή δεν έχουν ακόμη εξετασθεί οι τυχόν 
υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά τις ανωτέρω διατάξεις οι 
πράξεις αυτές κοινοποιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν έχουν κοινοποιηθεί και περαιτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις αυτές ως 
προς τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών οι οδηγίες των 
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προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Περαιτέρω, για τον τρόπο 
βεβαίωσης και καταβολής του συνόλου των βάσει συμβιβασμού ποσών εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 14. 
 
5. Σε περίπτωση ,όμως, που για τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 δεν 
πληρούνται μία ή και περισσότερες από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων α', β', γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ή πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις αλλά δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση των διαφορών, επί των υποθέσεων 
αυτών, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της απόφασης 
σχετικά με τον ειδικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις 
του παρακάτω άρθρου 14 τρόπος βεβαίωσης και καταβολής του συνόλου των βάσει 
συμβιβασμού ποσών, αλλά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 
1021681Π120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 13  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου παρέχουμε τις ακόλουθες 
διευκρινήσεις: 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. περί έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων ανάλογα με τη 
φορολογία , καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. περί 
έκδοσης μερικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επίσης ανάλογα με τη φορολογία, σε 
περίπτωση που ο προσδιορισμός της συνολικής φορολογητέας ύλης είναι δυσχερής, 
εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται, βάσει των διατάξεων 
της απόφασης. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι επί ελεγμένων με την απόφαση χρήσεων, ο 
έλεγχος επεκτείνεται στις ελεγκτικές επαληθεύσεις της 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 
Α.Υ.Ο.Ο. και εφαρμόζονται ως προς τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τον τρόπο 
βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη 
απόφαση ΠΟΛ.1037/1.3.2005, εφόσον: 
 
α) Δεν υποβληθεί από τον υπόχρεο αίτηση με πρόταση επίλυσης των φορολογικών διαφορών 
εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών, που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της 
απόφασης. 
 
β) Υποβληθεί τέτοια αίτηση, αλλά για μία ή περισσότερες χρήσεις δεν επέλθει επίλυση όλων 
γενικά των φορολογικών διαφορών κάθε χρήσης, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 δηλαδή, δεν επιλυθεί για κάθε χρήση το σύνολο των 
φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της 
απόφασης, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς φορολογικές διαφορές κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 της απόφασης. 
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γ) Υποβληθεί αίτηση αλλά δεν τηρηθούν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10, δηλαδή δεν περαιωθούν όλες οι 
χρήσεις ή και μερικές από αυτές υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες, αρχής γενομένης από την 
παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που τηρηθεί η 
προαναφερόμενη προϋπόθεση πρέπει ταυτόχρονα να επιλυθεί το σύνολο των φορολογικών 
διαφορών που αφορούν τις περαιούμενες χρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών 
φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης. 
 
 
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης, εφόσον 
πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες προϋποθέσεις και ο υπόχρεος εντός της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης αποδεχθεί το σύνολο των φορολογικών διαφορών όπως 
προκύπτουν από τον έλεγχο και υπογράψει τα σχετικά πρακτικά επί των ειδικών 
σημειωμάτων και τις σχετικές πράξεις επίλυσης των διαφορών επί των καταλογιστικών 
πράξεων εντός της ίδιας προθεσμίας. 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι και τα λοιπά εισοδήματα από άλλες πηγές 
πέραν της άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ( εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, 
κ.λπ), που αφορούν ελεγχόμενες με την απόφαση εκκρεμείς υποθέσεις επιτηδευματιών, 
ελέγχονται κατά τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις ταυτόχρονα με τα εισοδήματα 
από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές σε κάθε 
περίπτωση συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επισυνάπτεται στο ειδικό σημείωμα 
της παραγράφου 4 του άρθρου 9 για τη φορολογία εισοδήματος και τον Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση 
που δεν προέκυψαν διαφορές στην προαναφερόμενη έκθεση ελέγχου αναγράφεται ότι 
ελέγχθηκαν και αυτές οι πηγές και δεν προέκυψαν διαφορές. 
 
Περαιτέρω, εφόσον επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο της απόφασης 
για όλες τις πηγές των εισοδημάτων, εκδίδεται ενιαία καταλογιστική πράξη, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από όλες τις πηγές και κατά την επίλυση της διαφοράς για τα 
εισοδήματα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 της απόφασης, και για τα λοιπά εισοδήματα οι 
ισχύουσες γενικές διατάξεις. 
Επίσης εφόσον επιτευχθεί κατά τα προαναφερόμενα διοικητική επίλυσης της διαφοράς, για 
τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των φόρων κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 14, 
λαμβάνεται υπόψη η προκύπτουσα για τις οικείες χρήσεις βάσει συμβιβασμού συνολική 
οφειλή από όλες τις πηγές εισοδημάτων του επιτηδευματία. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των 
φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που αφορούν τις υποθέσεις που περαιώνονται και τις 
φορολογικές διαφορές που επιλύονται με βάση την απόφαση. Σχετικά με τις διατάξεις αυτές 
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι για τις ελεγχθείσες με βάση την απόφαση 
υποθέσεις, για τις οποίες επέρχεται διοικητική επίλυση όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών 
διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο, επί των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και 
προστίμων που προκύπτουν από την επίλυση των διαφορών, με την επιφύλαξη των 
οριζόμενων στην παρακάτω παράγραφο 3, καταβάλλεται συγχρόνως με την επίλυση των 
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διαφορών ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών το 
προβλεπόμενο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 ανά πράξη ποσό 
ανατρεπόμενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
καταβολής. Σημειώνεται ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ως ποσού έστω και για μία 
καταλογιστική πράξη για την οποία επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς, επιφέρει 
την ανατροπή της περαίωσης όλων των φορολογικών αντικειμένων της χρήσης αυτής. 
 
Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξάρτητα από το είδος της φορολογίας, βεβαιώνονται και 
καταβάλλονται ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συμβιβασμού για όλες 
τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των 
φορολογικών διαφορών, ως εξής : 
 
α. Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 
τις φορολογίες είναι μέχρι και 25.000 ευρώ.  
 
β. Σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 
τις φορολογίες είναι πάνω από 25.000 χιλιάδες ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ.  
 
γ. Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για 
όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 χιλιάδες ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ. 
 
δ. Σε τριάντα (30) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες 
τις φορολογίες είναι πάνω από 100.000 και μέχρι 150.000 ευρώ.  
 
ε. Σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για 
όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ.  
 
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) 
ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση. Διευκρινίζεται ότι ο προαναφερόμενος κατά περίπτωση 
αριθμός δόσεων με κατώτερο ποσό δόσης, εκτός από την τελευταία τα 300 ευρώ, 
εφαρμόζεται ανά πράξη, δηλαδή για το υπόλοιπο ποσό της προκύπτουσας για κάθε πράξη 
βάσει συμβιβασμού οφειλής και όχι επί του συνόλου των υπόλοιπων ποσών όλων των 
πράξεων και σε κάθε περίπτωση ο ανά πράξη αριθμός δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
αριθμό των δόσεων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω επί του συνόλου της βάση συμβιβασμού 
οφειλής για όλες τις φορολογίες και χρήσεις. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν και τα οφειλόμενα ποσά τα οποία προκύπτουν από 
την επίλυση των διαφορών επί υποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 της απόφασης, δηλαδή επί υποθέσεων για τις οποίες κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης έχει γίνει έναρξη του ελέγχου βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ.1037/1.3.2005, καθώς και επί υποθέσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της 
απόφασης. 
 
2. Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών του άρθρου 11, 
βεβαιώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κατά περίπτωση οικείες 
διατάξεις. 
 
3. Σε περίπτωση που επί υποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλύονται 
φορολογικές διαφορές περισσότερων της μίας χρήσεων, τότε ο παρανομαστής του κλάσματος 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 
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προσαυξάνεται με τον αριθμό των περαιούμενων χρήσεων, και το κλάσμα που προκύπτει δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του ενός δεκάτου (1/10) (π.χ. εάν περαιωθεί μια χρήση το κλάσμα 
παραμένει ως έχει (1/5), εάν περαιωθούν δύο χρήσεις γίνεται (1/7), και αν περαιωθούν 7 
χρήσεις 1/10 καθώς το προκύπτον κλάσμα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10). 
 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου, θα αποσταλούν μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις ελεγκτικές υπηρεσίες, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρο 
2 της απόφασης, επιλεγείσες προς έλεγχο υποθέσεις μέσω του Ο.Π.Σ.Ε.Υ. (ELENXIS). Οι 
υποθέσεις αυτές θα είναι ταξινομημένες σύμφωνα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων και 
θα παρέχονται μεταξύ άλλων και πληροφορίες ελεγκτικού ενδιαφέροντος. 
 
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου από την 
εφαρμογή της απόφασης. 
 
Για το σκοπό αυτό το βιβλίο καταχώρησης ειδικών σημειωμάτων μέσα από την εφαρμογή 
«Διαχείριση Εντολών Ελέγχου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://10.16.5.21) της Δ/νσης 
Ελέγχου θα ενημερώνεται άμεσα με την έκδοση των σχετικών σημειωμάτων του άρθρου 9 
της απόφασης. 
 
Επίσης το τηρούμενο στην ίδια πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση βιβλίο μετεγγραφής 
δηλώσεων, θα ενημερώνεται άμεσα με την περαίωση κάθε υπόθεσης. 
 


