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Περίληψη

Η φορολογική πολιτική και ειδικότερα ο φορολογικός έλεγχος που ασκείται από το
κράτος, αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες εκφάνσεις της οικονοµικής πολιτικής
του. Ο βασικότερος σκοπός του φορολογικού ελέγχου, αποτελεί η συγκέντρωση και η
διαφύλαξη των εσόδων του κράτους. Στις µέρες µας, όπου η Ελλάδα βρίσκεται σε µια
κρίσιµη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, ο φορολογικός έλεγχος αποκτά ζωτική
σηµασία για τη κυβέρνηση. Αυτό γίνεται φανερό, µε τις συνεχόµενες µεταρρυθµίσεις
και αλλαγές των νοµοθετικών διατάξεων που προβαίνει το Υπουργείο Οικονοµικών
προκειµένου να συγκεντρώσει άµεσα έσοδα, να αυξήσει τη ρευστότητα του και να
πατάξει τη φοροδιαφυγή, ώστε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα την
οικονοµική κρίση και την ύφεση συµβάλλοντας στην κοινωνική ευηµερία της χώρας.
Η ελεγκτική των επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς, διερευνά το σύνολο
λογιστικών, οικονοµοτεχνικών νοµικών ενεργειών που έχει ως σκοπό την
εξακρίβωση θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία, τη συναλλακτική και φορολογική
δράση των επιχειρήσεων. Ο φορολογικός έλεγχος, διερευνά τα οικονοµικά
αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και ελέγχει αν έχουν αποδώσει τον
αντίστοιχο φόρο, ανάλογα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια γενικής διερεύνησης της έννοιας
του φορολογικού ελέγχου. Έτσι, στο 1ο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια και ο σκοπός
του φορολογικού ελέγχου, καθώς και κάποιες βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται
ευρεία στο κοµµάτι του ελέγχου. Το 2ο κεφάλαιο, αναφέρει τα όργανα τα οποία
αποτελούν το φορολογικό έλεγχο. Η διάκριση τους, βασίζεται κυρίως στην καθ’ ύλη
και κατά τόπο δραστηριότητα τους. Το 3ο κεφάλαιο αφορά τη διαδικασία ελέγχου,
όπου αρχικά γίνεται µια διάκριση των ειδών ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τα
διάφορα ελεγκτικά όργανα και στη συνέχεια µια ανάλυση των επιµέρους στοιχείων
των σηµαντικότερων από αυτούς. Το θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας, κλείνει µε την
ανάπτυξη ενός φαινοµένου που απασχολεί σε µεγάλο βαθµό την τρέχουσα
οικονοµική πολιτική του κράτους, τη φοροδιαφυγή. Κάνοντας µια επισκόπηση της
αρθρογραφίας και ερευνών που έχουν γίνει για το φαινόµενο της φοροδιαφυγής,
αναπτύσσονται οι παράγοντες που την προσδιορίζουν, οι συνέπειες της στην
κοινωνία αλλά και τρόποι αντιµετώπισης της. Τέλος, το 5ο κεφάλαιο αφορά το
ερευνητικό κοµµάτι της διπλωµατικής µου εργασίας, όπου έχει σα στόχο την άντληση
πληροφοριών σχετικά µε εκφράσεις και τρέχοντα θέµατα του φορολογικού ελέγχου
από τα πρόσωπα που τον ακούν, υπαλλήλους δηλαδή του Υπουργείου Οικονοµικών
και συγκεκριµένα εφοριακούς και την εξαγωγή των αντίστοιχων συµπερασµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.1.

Εισαγωγή

Η επιβολή του φόρου µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα του ατόµου, δηλαδή, την
αδιακρίτως συνεισφορά των Ελλήνων πολιτών στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις
δυνάµεις τους, αλλά και ο προσδιορισµός αυτής της ικανότητας αποτελούν και
συνθέτουν τη δοµή και τις εκδηλώσεις του φορολογικού συστήµατος των χωρών. Για
την επιβολή του φόρου εισοδήµατος, τα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα
λαµβάνουν υπόψη διάφορους κοινωνικοπολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες
προκειµένου να δηµιουργηθούν και να οργανωθούν κατάλληλα τα φορολογικά µέτρα
και προγράµµατα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, για την επιβολή της φορολογίας.
Η φορολογία, είναι η διαδικασία συγκέντρωσης κρατικών εσόδων µέσω των
υποχρεωτικών εισφορών των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νοµικών προσώπων
στο κράτος. Αντικειµενικός σκοπός της φορολογίας είναι η χρηµατοδότηση των
κρατικών δαπανών, που στηρίζονται στους πόρους που αποκοµίζει το κράτος µε τη
φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρµόσει. Η φορολογία αποτελεί µια
σηµαντική δραστηριότητα των δηµόσιων φορέων σε όλες τις χώρες του κόσµου, και
ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγµένες, αφού εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο
από το 90% των εσόδων τους. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
αντικείµενο µελέτης, µε το οποίο ασχολούνται τόσο η οικονοµική, όσο και άλλες
επιστήµες, όπως η νοµική επιστήµη, η πολιτική επιστήµη, η διοικητική επιστήµη.
Οι υποχρεωτικές εισφορές ονοµάζονται φόροι. Είναι σηµαντικό να
αναφέρουµε ότι η φορολογική υποχρέωση θεµελιώνεται µε την οικονοµική εξάρτηση
του φορολογουµένου εκ του φορολογούντος κράτους. Έτσι, η νοµική βάση της
φορολογίας δεν συνίσταται στην πολιτική εξάρτηση, αλλά έχει διευρυµένο
περιεχόµενο, αφού σε φορολογία υπόκεινται όχι µόνο οι πολίτες ενός κράτους αλλά
και αλλοδαποί µόνιµα ή προσωρινά κατοικούντες στη χώρα ή διερχόµενοι ή όταν
υπάρχει οικονοµική σχέση λόγω κληρονοµιάς ή από άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας κ.λπ. Μια οριοθέτηση της έννοιας του φόρου λοιπόν µπορεί να είναι
«η δηµοσίας φύσεως αξίωση της πολιτείας έναντι φορολογουµένου, προς το σκοπό
της ικανοποίησης των γενικών αναγκών και κρατικών σκοπών». Εποµένως τα
συστατικά του φόρου που απορρέουν από τον προηγηθέντα ορισµό είναι τα εξής:
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§

Υποχρέωση παροχής του ιδιώτη προς το κράτος.

§

Αναγκαστική φύση της εισφοράς.

§

Έλλειψη ειδικού ανταλλάγµατος.

§

Πραγµατοποίηση των κρατικών σκοπών.

Η πλέον ενδιαφέρουσα από το πλήθος των ταξινοµήσεων των φόρων που έχουν
γίνει στα διάφορα φορολογικά συστήµατα κατά καιρούς, είναι η διάκριση τους σε
έµµεσους και άµεσους φόρους. Αναλυτικότερα :
§

§

Έµµεσοι,
θεωρούνται
οι
φόροι
που
επιβάλλονται
στην
εγχώρια κατανάλωση αγαθών/υπηρεσιών και στις εισαγωγές. Παραδείγµατα
έµµεσης φορολόγησης αποτελούν ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ),
ο φόρος κύκλου εργασιών τέλη χαρτοσήµου, φόρος µεταβίβασης ακινήτων.
Άµεσοι θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδηµα (φυσικών/
νοµικών) και στην περιουσία (ακίνητη, κληρονοµιών, δωρεών). Η άµεση
φορολόγηση θεωρείται πιο αξιοκρατική, αφού ο φόρος που αντιστοιχεί σε
κάθε πρόσωπο είναι ανάλογος των εισοδηµάτων του.

1.1.1. Προσδιοριστικοί Όροι
Παρακάτω αναφέρονται διάφοροι θεµελιακοί όροι που χρησιµοποιούνται ως επί των
πλείστον στην ανάλυση του φορολογικού ελέγχου. Έτσι έχουµε,
§

Το φορολογικό βάρος:

Πρόκειται για την επιβάρυνση την οποία προκαλεί ο φόρος στους ιδιώτες, δηλαδή
στους φορολογούµενους. Στην Ελλάδα οι πολίτες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα
δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Αυτό τονίζει την ανάγκη για τη δίκαιη
κατανοµή του φορολογικού βάρους.
§

Η φορολογική βάση:

Πρόκειται για το µέγεθος τους εισοδήµατος της περιουσίας ή της δαπάνης, επί του
οποίου υπολογίζεται το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλλει ο
φορολογούµενος. Για τον προσδιορισµό της φορολογικής βάσης χρησιµοποιούνται
διάφορα οικονοµοτεχνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι κυρίως το εισόδηµα, η
περιουσία και οι καταναλωτικές δαπάνες.
§

Η µετακύλιση φόρων:

Με την παραπάνω έννοια εννοούµε, τη µετάθεση του φόρου από τον ιδιωτικό φορέα
στον οποίο αρχικά έχει επιβληθεί σε έναν άλλον ιδιωτικό φορέα.
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Ειδικότερα, ο έµπορος ή ο βιοτέχνης θεωρεί το φόρο ως δαπάνη και γι αυτό τον
συµπεριλαµβάνει στο κόστος των πωλούµενων ή παραγόµενων προϊόντων,
αυξάνοντας έτσι την τιµή τους µε τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή και
µετακυλώντας ταυτόχρονα το φόρο στον καταναλωτή.
§

Ο φορολογικός συντελεστής:

Είναι το χρηµατικό αναλογικό ποσοστό επί τοις εκατό (%), το οποίο ενεργεί ως
πολλαπλασιαστής για την εξεύρεση του φόρου.

1.2.

Σκοπός Φορολογικού Ελέγχου

Η σηµασία του φορολογικού ελέγχου, έγκειται στο γεγονός ότι από την
αποτελεσµατικότητα του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό ο ακριβής προσδιορισµός του
καθαρού εισοδήµατος και η δικαιότερη κατανοµή του φορολογικού βάρους.
Λέγοντας φορολογικό έλεγχο, εννοούµε το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών και
επαληθεύσεων που εκτελούνται από τα κατάλληλα όργανα (ελεγκτές) και
εφαρµόζονται στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων µε
σκοπό:
v Τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων της φορολογικής
νοµοθεσίας.
v Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόµενων δηλώσεων και
εξακρίβωσης του περιεχοµένου αυτών, σε σχέση πάντα µε τη συναλλακτική
δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα όπως αυτά προκύπτουν από
τα προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΚΒΣ και τις αρχές της λογιστικής (Ε.Γ.Λ.Σ.).
v Τον προσδιορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων και των οικονοµικών
αποτελεσµάτων:
- Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις µε ανακριβές περιεχόµενο σε
σχέση µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων.
- Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόµενες δηλώσεις και δεν
τηρήθηκαν τα οριζόµενα βιβλία.
- Σε περίπτωση µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.(TAXnews
Φορολογικός Οδηγός)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΓΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η σηµασία τους
στην φορολογική διοίκηση εν γένει είναι σπουδαία και συγκρίνεται µε την όλη δοµή και
λειτουργία των διοικητικών φορολογικών αρχών. Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που ασκούν

φορολογικό έλεγχο είναι οι εξής:
v
v
v
v
v
v

Αρµόδια ∆.Ο.Υ.
∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.)
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
Οικονοµικοί επιθεωρητές
Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε πρώην ΥΠ.Ε.Ε.)
Ελεγκτές Α.Ε.
- Ορκωτοί Ελεγκτές
- Ελεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών µέλη των οικονοµικών
επιµελητηρίων
v Ορκωτοί εκτιµητές
v Εσωτερικός έλεγχος πιστωτικών ιδρυµάτων
v Λογιστής φοροτεχνικός

Οι υπηρεσίες που ασκούν Φορολογικό Έλεγχο έχουν σκοπό τον περιορισµό της
φοροδιαφυγής η οποία έχει αυξηθεί σηµαντικά µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα
έσοδα του κράτους. Γι’ αυτό το λόγο έχουν ληφθεί δραστικά µέτρα µεταξύ των
οποίων είναι και ο έλεγχος όλων και περισσότερων επιχειρήσεων.

2.1. Αρµόδια ∆.Ο.Υ
Από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενεργείται:
§
§
§
§
§

Τακτικός έλεγχος σε επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα µε ακαθάριστα έσοδα ή
αµοιβές µέχρι 1.027.145 ευρώ πλην κοινοπραξιών τεχνικών έργων.
Προληπτικός και προσωρινός έλεγχος.
Εµπορικός έλεγχος σε δηλώσεις.
Έλεγχος µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων ή µετοχών.
Βεβαίωση και είσπραξη φόρων γενικά µε βάση χρηµατικούς καταλόγους που
στέλνονται από τα ελεγκτικά κέντρα.
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2.2.∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.)
Τα ∆.Ε.Κ ελέγχουν τις παρακάτω επιχειρήσεις
§
§

§

Επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα µε ακαθάριστα έσοδα ή αµοιβές άνω των
8.804.108 ευρώ.
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων. Στην
έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων περιλαµβάνονται και οι µητρικές
θυγατρικές(όπως ορίζονται στο άρθρο 90ε ν. 2190/20 περί Α.Ε).
Ενεργούν προληπτικό και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιοδήποτε
υπόθεση της κατά τόπο αρµοδιότητάς τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από
τις ∆ΟΥ και το Σ∆ΟΕ (πρώην ΥΠΕΕ).

Υπάρχουν δύο ∆ΕΚ:
§
§

∆ΕΚ Θεσσαλονίκης µε αρµοδιότητα στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και
Λήµνο,
∆ΕΚ Αθηνών µε αρµοδιότητα στις λοιπές περιοχές της χώρας.

2.3.Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
Τα Π.Ε.Κ., ενεργούν τακτικό φορολογικό έλεγχο σε επιτηδευµατίες και
φορολογούµενους γενικά µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 1.027.146 € έως
8.804.107€. Ακόµη έχουν το δικαίωµα να διενεργούν προληπτικό και προσωρινό
έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της κατά τόπο αρµοδιότητας παράλληλα και
ανεξάρτητα από τις ∆Ο.Υ. και το Σ∆ΟΕ και διενεργούν επανέλεγχο των υποθέσεων
αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Τα ΠΕΚ λειτουργούν στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, και Ιωάννινα και η επωνυµία τους φέρει το όνοµα της
πόλης που εδρεύει το καθένα.
Η κατά τόπον αρµοδιότητα των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων εκτείνεται
στα όρια των κατωτέρω Νοµών ή Νοµαρχιών, κατά περίπτωση, αντίστοιχα:
§
§

§

§

Του ΠΕΚ Αθηνών εκτείνεται στα όρια των Νοµαρχιών Αθηνών και
Ανατολικής Αττικής και των Νοµών Βοιωτίας και Ευβοίας.
Του ΠΕΚ Πειραιά εκτείνεται στα όρια των Νοµαρχιών ∆υτικής Αττικής και
Πειραιά και των Νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου,
Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο ΠΕΚ Πειραιά ανήκει ο
έλεγχος φορολογίας πλοίων.
Του ΠΕΚ Θεσσαλονίκης εκτείνεται σε όρια των Νοµών Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Σερρών,
∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου.
Του ΠΕΚ Πατρών εκτείνεται στα όρια των Νοµών Κορινθίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Ζακύνθου και
Κεφαλληνίας.

14

§
§

Του ΠΕΚ Λάρισας εκτείνεται στα όρια των Νοµών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας,
Φωκίδας, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας.
Του ΠΕΚ Ιωαννίνων εκτείνεται στα όρια των Νοµών Ιωαννίνων, Άρτας,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων,
Γρεβενών και Καστοριάς.

Η κατά τόπον αρµοδιότητα των ΠΕΚ, περιλαµβάνει και την αρµοδιότητα
οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που
αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό που
έγινε µέχρι το έτος 2003 ή γίνεται τα έτη 2004, 2005, ανεξάρτητα από το ύψος των
ακαθαρίστων εσόδων τους και την κατά τόπον αρµόδια ∆ΟΥ για τη φορολογία του
εισοδήµατός τους, εφόσον οι επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό
υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων ∆ΕΚ και ΠΕΚ. Σε
περίπτωση όµως που υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα των ∆ΟΥ, τότε ο µεν
οριστικός (τακτικός) έλεγχος των επιχειρήσεων θα διενεργηθεί από τις ∆ΟΥ, ο δε
οριστικός (τακτικός) έλεγχος των πριν το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων θα
διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (∆ΕΚ, ΠΕΚ,
∆ΟΥ).Τα ελεγκτικά κέντρα είναι αρµόδια και για τον έλεγχο Φόρου Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας και της υπεραξίας από µεταβίβαση εταιρικού µεριδίου ή
µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. Εξαιρούνται από τον έλεγχο των ∆ΕΚ
και ΠΕΚ οι υποθέσεις:
1. Γεωργικών συνεταιρισµών και ενώσεων αυτών.
2. Φορολογίας πλοίων.
3. Λοιπών φορολογικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τις υποθέσεις 1,2.
Η διαδικαστική αρµοδιότητα ∆ΕΚ – ΠΕΚ συνεχίζεται µετά τον έλεγχο, µε την
έκδοση φύλλων ελέγχου, συµβιβασµό, βεβαίωση των καταλογιζοµένων διαφορών
(φόροι, προσαυξήσεις, πρόστιµα κλπ) και αποστολή των οικείων χρηµατικών
καταλόγων στις ∆.Ο.Υ. Κατά την άσκηση των πιο πάνω αρµοδιοτήτων, οι
προϊστάµενοι ∆ΕΚ, ΠΕΚ εξοµοιώνονται µε τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.
Κοινοποιούν ή αποστέλλουν στις ∆.Ο.Υ. για κοινοποίηση, τα σηµειώµατα ελέγχου
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις µε τις παρατηρήσεις για ανεπάρκειες ή
ανακρίβειες των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ των ελεγχοµένων υποθέσεων και
µεριµνούν για κάθε διαδικαστικό θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία κρίσης των
σηµειωµάτων, ενώπιον της οικείας Επιτροπής του άρθρου 30 του ΚΒΣ (π.δ.
186/1992). Η ολοκληρωτική αρµοδιότητα των ∆.Ο.Υ. περιορίζεται κατά το µέρος
από αυτήν των Ελεγκτικών Κέντρων.(Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Πειραιώς).
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2.4.Αρµοδιότητες Οικονοµικών Επιθεωρητών στον Έλεγχο
Οι οικονοµικοί επιθεωρητές έχουν ως στόχο, τη διασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου
όλου του συστήµατος ελέγχων, την αναβάθµιση του επιθεωρησιακού έργου του
κύρους των επιθεωρητών, την διάκριση ευθύνης µεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόµενου,
τον καλύτερο συντονισµό και έλεγχο των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονοµικών, και τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης και της ορθής
αξιοποίησης των δηµοσίων πόρων (σύµφωνα µε το άρθρο 2, νόµου 2343/1995). Έργο
των επιθεωρητών είναι:
§

§

§
§
§

Η παρακολούθηση, εποπτεία και ο έλεγχος του βεβαιωτικού, εισπρακτικού,
ελεγκτικού και διαχειριστικού έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών του δηµοσίου τοµέα, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, των ∆ΕΚΟ και των
ΝΠΙ∆ (ιδρύµατα, σχολές, σύλλογοι, σωµατεία κλπ.), ή άλλων οργανισµών
που επιχορηγούνται µε οποιοδήποτε τρόπο από τον κρατικό προϋπολογισµό,
από ΝΠ∆∆ και από την ΕΕ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Η διεξαγωγή των αναγκαίων επανελέγχων, των πειθαρχικών ελέγχων των
υπαλλήλων, η παροχή οδηγιών και συµβουλών για την πλέον εύρυθµη και
αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και η αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των διενεργούντων ελέγχων.
Ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών,
ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται µε τον έλεγχο κάθε µορφής.
Ο επανέλεγχος υποθέσεων που ελέγχθηκαν από τα ∆ΕΚ.
Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των οικονοµικών
Επιθεωρητών ασκείται από τον αρµόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
ενώ των φορολογικών ελεγκτών και του προσωπικού του Σ.∆.Ο.Ε. και των
προϊσταµένων των αυτοτελών οργανωτικών µονάδων από τους οικονοµικούς
επιθεωρητές. Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή η µη υποβολή της,
συνεπάγεται άµεση αποµάκρυνση των παραπάνω προσώπων από την
υπηρεσία.

Υπάρχουν 16 Οικονοµικές Επιθεωρήσεις ανά την Επικράτεια και είναι οι
παρακάτω: Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης,
Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου,
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου.
Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές ασκούν οι ίδιοι αλλά και αναθέτουν τη
διενέργεια επανελέγχου οποιασδήποτε υπόθεσης των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών, σε υπαλλήλους της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας που εποπτεύεται από την
δια περιφερειακή Οικονοµική Επιθεώρηση(άρθρο 2§8 ν. 2343/1995). Οι παραπάνω
υπάλληλοι µετακινούνται µε απόφαση της αρµόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας της
Οικονοµικής Επιθεώρησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας
περιφερειακής Οικονοµικής Επιθεώρησης.
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Το ίδιο ισχύει και για τον επανέλεγχο υποθέσεων υπηρεσιών εθνικού επιπέδου,
ύστερα από εντολή της Οικονοµικής Επιθεώρησης.(Εµπορικό & Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Πειραιώς)

2.5.Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Οι αρµοδιότητες του συγκεκριµένου τµήµατος περιλαµβάνουν θέµατα νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, παράνοµης προέλευσης ιδιωτικών
κεφαλαίων, παράνοµων χρηµατιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παράνοµων
χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται µε
τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
ανίχνευση και τον εντοπισµό στην Ελλάδα, προϊόντων και άλλων περιουσιακών
στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκληµατικές δραστηριότητες και
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο δικαστικής συνδροµής για δέσµευση ή για
κατάσχεση ή για δήµευση σε ποινικές υποθέσεις και σε υλοποίηση της απόφασης
2007/845/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των αποφάσεών
του. Συγκεκριµένα:
α) (2001/500/JHA), όπου αφορά το ξέπλυµα χρήµατος, τον εντοπισµό, τον
προσδιορισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και δήµευση περιουσιακών στοιχείων,
β) (2003/577/JHA),όπου αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων δέσµευσης,
γ) (2005/212/JHA)για τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων,
δ) (2006/783/JHA),για την αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήµευσης και
ε) (2006/960/JHA),για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
∆ιωκτικών Αρχών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργάζεται σε εθνικό επίπεδο µε όλες τις αρµόδιες αρχές της χώρας για την
άµεση ανταπόκριση και συνδροµή στα αιτήµατα των αντίστοιχων Υπηρεσιών των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική και
Κοινοτική νοµοθεσία και των τρίτων χωρών που καλύπτονται µε συµβάσεις
αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής που έχει υπογράψει η Χώρα µας. Ορίζεται ως το
Εθνικό Γραφείο ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και ως το σηµείο επαφής µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες
ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο αφενός τη διευκόλυνση της αµοιβαίας
διοικητικής συνεργασίας και συνδροµής, µε την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και
στοιχείων µέσω του δικτύου CARIN (CAMDEN ASSETS RECOVERY INTERAGENCY NETWORK) και αφετέρου την ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης των
µεθόδων και των τεχνικών στον τοµέα της διασυνοριακής ανίχνευσης, δέσµευσης,
κατάσχεσης και δήµευσης των προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες, για την αποτελεσµατικότερη
καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος.
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∆ιενεργεί εσωτερικές έρευνες και όπου απαιτείται διαβιβάζει τα αιτήµατα στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Σ.∆.Ο.Ε., προκειµένου να διενεργήσουν σχετικές
έρευνες και ελέγχους. Οι διωκτικές και δικαστικές αρχές της χώρας, υποχρεούνται να
ενηµερώνουν έγκαιρα το Τµήµα ∆΄ για όλες τις δεσµεύσεις, κατασχέσεις και
δηµεύσεις περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων αφενός για την τήρηση στοιχείων
στον τοµέα αυτό και αφετέρου για να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα της EUROPOL
και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Εθνικό σηµείο επαφής για τη
χώρα µας. Η ανάκτηση των κεφαλαίων των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων
και προσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες γίνεται κατόπιν δικαστικής
συνδροµής µε την προβλεπόµενη διαδικασία µέσω του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία δεν υποκαθίσταται µε τις
διατάξεις αυτές. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του υποστηρίζεται από το
επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος και από προσωπικό που αποσπάται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.»(Άρθρο 88. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος - Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ
122 Α).
Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαρθρώνεται στις
παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τµήµατα:
1) Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από τρία Τµήµατα
Ελέγχων.
2) Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από τρία Τµήµατα Ελέγχων.
3) Τµήµα ∆ικαστικού.
4) Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.
Οι αρµοδιότητες της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων, ως εξής:

2.5.1. Τµήµα Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων
Η Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα :
Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιλαµβάνεται θεµάτων που σχετίζονται µε
την πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών παράνοµων
οικονοµικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων,
στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε
επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και
καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε βάρος των
δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε. ∆ιενεργεί ελέγχους και εξακριβώσεις από
κοινού µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (O.L.A.F.).
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Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση στα αντικείµενα αρµοδιότητας του
Τµήµατος. ∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται
επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για
περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Παράνοµων Εσόδων και Ελέγχου
Περιουσιακής Κατάστασης Φυσικών Προσώπων: Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί
στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές
πηγές και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισµό, αποκάλυψη,
τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών
παραβάσεων αρµοδιότητας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και
τρίτων χωρών καθώς και µε την «Επιτροπή καταπολέµησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας», για την
αποτελεσµατικότερη δράση στα αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος. ∆ιαβιβάζει
τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο
Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και
αξιολόγηση. ∆ιενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και δαπανών των
φυσικών προσώπων.
Προστασίας ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας: Ασκεί τις αρµοδιότητες ποινικής και
διοικητικής διαδικασίας. Επίσης, συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και
πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές
πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών
εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέουν από την ως άνω ισχύουσα
νοµοθεσία. Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδοµένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω
περιπτώσεων και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες. Συνεργάζεται και ενηµερώνει
τις Φορολογικές, Τελωνειακές και λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς για θέµατα που
ανακύπτουν από παραβάσεις που εντάσσονται στις δικές του αρµοδιότητες.

2.5.2. Τµήµα Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων
Η Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, αποτελείται από τα εξής τµήµατα :
Ελέγχου Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων: Επιλαµβάνεται θέµατα
πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών
συµφερόντων, επί θεµάτων προµηθειών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. του ευρύτερου
∆ηµόσιου τοµέα και των ΝΠΙ∆ που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό,
επί θεµάτων νόµιµης διάθεσης και χρησιµοποίησης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων
και δανείων και επί παραβάσεων της νοµοθεσίας περί παροχής επενδυτικών κινήτρων
καθώς και επί παραβάσεων επί σχετικών συµβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων,
επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.
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Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων,
στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε
επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και
καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε βάρος των εθνικών
δηµοσιονοµικών συµφερόντων. Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες
της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την
αποτελεσµατικότερη δράση σε θέµατα αρµοδιότητάς του. ∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και
τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της
∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση. Ερευνά
υποθέσεις υπερτιµολόγησης και υποτιµολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που
προµηθεύονται ή λαµβάνουν φορείς του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων: Το τµήµα αυτό ασχολείται µε θέµατα
πρόληψης και καταστολής οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων που
διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και της εθνικής
οικονοµίας καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Συλλέγει, αναλύει και
αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις
και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους
και έρευνες προς εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση
οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων. ∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της
∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση σε θέµατα
αρµοδιότητάς του.
Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Εγκλήµατος: Ασκεί τις αρµοδιότητες
θεµάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών
δηµοσιονοµικών συµφερόντων και των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου από
παράνοµες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών
που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισµό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται
µέσω του διαδικτύου µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και λοιπών νέων
τεχνολογιών. Ερευνά στο διαδίκτυο, διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Ειδικών
Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους
ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση
των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων αρµοδιότητας του Σ∆ΟΕ.
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2.5.3.Τµήµα ∆ικαστικού
Ασχολείται µε τις υποθέσεις φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών παραβάσεων και
µε την παραποµπή αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το αποδεικτικό υλικό, λαµβάνει
καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συµπληρώνει τους φακέλους µε τις τυχόν άλλες
απαραίτητες εκθέσεις. Υποβάλλει τις µηνυτήριες αναφορές στον αρµόδιο Εισαγγελέα
για παραβάσεις υποθέσεων αρµοδιότητας του Σ.∆.Ο.E., παρακολουθεί την εκδίκαση
αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του δηµοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα µέσα
και βοηθήµατα, σε συνεργασία µε τα αρµόδια ∆ικαστικά Γραφεία. Ενηµερώνει το
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της
κεντρικής υπηρεσίας του Σ.∆.Ο.Ε. για την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα
δικαστήρια. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους Παρέδρους του N.Σ.K. για θέµατα της
∆ιεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νοµική και δικαστική υποστήριξη. Μεριµνά για
την παράδοση στις αρµόδιες αρχές των κατασχεθέντων εµπορευµάτων λαθρεµπορίας,
φοροδιαφυγής ή άλλων περιπτώσεων.

2.5.4. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Το τµήµα διοικητικής µέριµνας, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα
δεδοµένα από τα συστήµατα πληροφορικής. Καταγράφει τις οικονοµικές
δραστηριότητες, κατά γεωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις
µεθόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα. Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων,
σύµφωνα µε τα επιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Προετοιµάζει και εκδίδει µηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου. Φροντίζει, σε
συνεργασία µε τις Υποδιευθύνσεις, ώστε, κατά την καθηµερινή εργασία, να µην
υπάρχει επικάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων. Μεριµνά για τον εφοδιασµό των
ελεγκτών µε τα κατάλληλα έντυπα των ελέγχων.
Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.∆.Ο.Ε. για θέµατα άσκησης του ελεγκτικού έργου της
Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και εισηγείται τη λήψη των
αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων. Μελετά τις µεθόδους και τα µέσα
που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του οικονοµικού εγκλήµατος και ενηµερώνει
σχετικά τους υπαλλήλους της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του έργου τους στον εντοπισµό των
παραβατών και την πρόληψη και δίωξη του οικονοµικού εγκλήµατος.
Μεριµνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων
και εγκυκλίων, για τη διανοµή αυτών στους υπαλλήλους. Επίσης, φροντίζει για την
παραλαβή των Φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, τη βιβλιοδεσία τους και
την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων εντύπων και βιβλίων, σχετικών µε
το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες του Σ.∆.Ο.Ε. Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων
και εγκυκλίων της ∆ιεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
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Ευθύνεται επίσης για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης µε το απαραίτητο προσωπικό και
τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης. Εκκαθαρίζει και
πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόµατα και λοιπές αµοιβές ή αποζηµιώσεις του
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις και εκδίδει τα φύλλα
διακοπής µισθοδοσίας αυτού. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων
εγγράφων. Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού της
∆ιεύθυνσης.
∆ιεκπεραιώνει την κοινή και εµπιστευτική αλληλογραφία, (όπως παραλαβή,
πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και αποστολή
εγγράφων) και ασκεί, γενικά, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
Παρακολουθεί τις δαπάνες της ∆ιεύθυνσης και εισηγείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον
Κρατικό Προϋπολογισµό Εξόδων των αναγκαίων πιστώσεων προµήθειας κάθε είδους
υλικού και µέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισµού. Οργανώνει
και λειτουργεί την αποθήκη υλικού της ∆ιεύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία
αποθέµατα, διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοιχεία
παρακολούθησης της διαχείρισης αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.
Μεριµνά για τη συντήρηση και την επισκευή των χερσαίων µέσων δίωξης, τον
εφοδιασµό τους µε καύσιµα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και
παρακολουθεί την κίνησή τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Επιµελείται της
στέγασης και φύλαξης των αυτοκινήτων, των µοτοσικλετών και των λοιπών µέσων
δίωξης. Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες µε συµβατικές πινακίδες
κυκλοφορίας. Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων µέσων δίωξης της ∆ιεύθυνσης.
(Enet.gr- Ελευθεροτυπία, 2010)

2.6.

Ελεγκτές Α.Ε.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της
οικονοµικής διαχείρισης και των οικονοµικών καταστάσεων:
α) Των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, εκτός των δήµων και κοινοτήτων.
β) Των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή κοινωφελή
σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνοµίων, βάση
ειδικής διατάξεως νόµου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου.
γ) Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών
χρηµατοδοτικών µισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.
δ) Των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των ετερορρύθµων
κατά µετοχές εταιρειών και των κοινοπραξιών αυτών.

22

ε) Των ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του των
συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
στ) Των ανωνύµων εταιρειών, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο καθώς και των ανωνύµων εταιρειών των οποίων το µετοχικό
κεφάλαιο ολόκληρο ή εν µέρει έχει αναληφθεί µε δηµόσια εγγραφή.
ζ) Των εταιρειών ή οργανισµών ή και δραστηριοτήτων γενικά που µε βάση διατάξεις
νόµου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εκτελούν πραγµατογνωµοσύνες, πάνω σε θέµατα
οικονοµικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασµού ή
οµάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Η πραγµατογνωµοσύνη
διατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας περί
πραγµατογνωµοσύνης, είτε δικαστική πράξη κατά τη διάρκεια δίκης, ύστερα από
αίτηση διαδίκου που έχει έννοµο συµφέρον, είτε µε δικαστική απόφαση, µετά από
αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει
αρµοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει λόγος
δηµοσίου συµφέροντος. Από 8.8.2007 οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αρµόδιοι και για την
εκτίµηση των εισφορών σε είδος στην ΑΕ.

2.7.

Ορκωτοί Εκτιµητές

Το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) ιδρύθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 820/1978 µε
σκοπό την εκτίµηση της αγοραίας αξίας των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων,
εφόσον αυτά αποτελούν αντικείµενο φορολογίας:
§
§
§
§

Των ακινήτων καθώς και εµπραγµάτων σε αυτά δικαιωµάτων
Των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών και των λοιπών τίτλων
Κινητών αξιών ανωνύµων εταιρειών, ή συµµετοχών σε εταιρείες ή
συνεταιρισµούς
Αντικειµένων µεγάλης αξίας, όπως έργων τέχνης, συλλογών κ.λπ.

Η ίδρυση του ΣΟΕ απέβλεπε στο να µειωθούν οι αντιδικίες πολιτών και
∆ηµοσίου, οι οποίες συχνά παρατηρούνταν από ελλιπείς ή υπερβολικές εκτιµήσεις
της αγοραίας αξίας των ακινήτων από τα φοροτεχνικά όργανα, οι οποίες είχαν ως
συνέπεια εύλογα παράπονα των φορολογουµένων και προσφυγές στα διοικητικά
δικαστήρια. Με τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 ορίστηκε ότι
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να προσφύγει στο ΣΟΕ για την
εκτίµηση της αγοραίας αξίας περιουσιακών στοιχείων και όταν αυτά δεν αποτελούν
αντικείµενο φορολογίας. Έτσι, ο οποιοσδήποτε µπορεί για οποιονδήποτε λόγο να
ζητήσει από το ΣΟΕ την εκτίµηση της αγοραίας αξίας των στοιχείων
αυτών.Υποχρεωτικά,αρ.22, ν.2753/1999), προσφεύγουν στις υπηρεσίες του ΣΟΕ το
∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, οι Οργανισµοί και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα και κληροδοτήµατα.
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Το αντικείµενο εργασιών του ΣΟΕ είναι ευρύ. Ασχολείται µε εκτιµήσεις:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεµαχίων, δασικών εκτάσεων, οικιών,
πολυκατοικιών, διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γραφείων,
κινηµατογράφων, θεάτρων, αποθηκών κ.λπ.).
Νησιών, βραχονησίδων.
∆ιατηρητέων ακινήτων.
Νοσηλευτηρίων και κλινικών.
Τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
Ξενοδοχείων, τουριστικών επιχειρήσεων, κέντρων εστίασης – διασκέδασης
κ.λπ.
Πλοίων, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού.
Επιχειρήσεων, των οποίων οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο
χρηµατιστήριο.
Ειδικών λογαριασµών ισολογισµών.
Έργων τέχνης.
Συλλογών και τιµαλφών.
Αποθεµάτων µεταλλείων.
Αντικειµένων φορολογίας γενικώς.
Ζηµιών από τροµοκρατικές ενέργειες.
Ακινήτων που µετέχουν σε αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων ή σε ΕΕΑΠ.

Οι λόγοι για τους οποίους µπορεί οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να
προσφύγει στο ΣΟΕ εξυπηρετούν:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2.8.

Συγχωνεύσεις εταιρειών.
∆ανειοδοτήσεις.
∆ιαιτησίες και διανοµές.
Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων.
Πραγµατογνωµοσύνες γενικά (π.χ. εκτιµήσεις ζηµιών).
∆ικαστικές πραγµατογνωµοσύνες.
Φορολογία ακινήτων.
Επίλυση φορολογικών διαφορών.
Υποθηκεύσεις.
Εξαγορές, κατάταξη και αναβάθµιση πτυχίου εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ασφαλιστικών Ταµείων.
∆ιαµόρφωση του δείκτη φερεγγυότητας τραπεζικών οργανισµών.
Αποτίµηση της αξίας µετοχών ΑΕ µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.
Απαλλοτριώσεις - Αποζηµιώσεις από το ∆ηµόσιο(ΣΟΕ-Σώµα Ορκωτών
Εκτιµητών).

Λογιστής Φοροτεχνικός

Λογιστής - φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, ο
οποίος ασχολείται κατ' επάγγελµα ως µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας µε
λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών ή και άλλων φυσικών
προσώπων. Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι:
§

Η ορθή εφαρµογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και
κλαδικών.
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§

§
§

§

§
§

Η εποπτεία και η εφαρµογή διαδικασιών για τον προσδιορισµό της
φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής
επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
Η ενηµέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων, των
ισολογισµών και των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισµών.
Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,
συµπληρωµατικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και η επιµέλεια
εφαρµογής των απαιτούµενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις
φορολογικές και οικονοµικές αρχές.
Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συµπληρωµατικών και στατιστικών
στοιχείων και καταστάσεων προς τις ∆ηµόσιες Αρχές.
Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή µισθολογικών καταστάσεων,
ασφαλιστικών εισφορών και προγραµµάτων εργασίας.

Ο λογιστής - φοροτεχνικός εκπροσωπεί τον εντολέα του ενώπιον ∆ιοικητικών και
Φορολογικών Αρχών και Επιτροπών, συντάσσει όλα τα προβλεπόµενα από τη
φορολογική και εφαρµοζόµενη στις φορολογικές αρχές νοµοθεσία έγγραφα, διεξάγει
κάθε φορολογική διατύπωση και ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση των ανατιθεµένων σ' αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών. Όλα
τα έγγραφα που συντάσσονται από το λογιστή - φοροτεχνικό φέρουν εκτός από την
υπογραφή του και σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το
ονοµατεπώνυµο αυτού, η τάξη και ο αριθµός αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, ο
Αριθµός του Φορολογικού του Μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας. Ο λογιστής - φοροτεχνικός δικαιούται και ο εντολέας, αντίστοιχα,
υποχρεούται στη χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών τα οποία
κρίνονται από το λογιστή - φοροτεχνικό αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των
ανατιθεµένων σ' αυτόν εργασιών.
Για τη λειτουργία γραφείων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας γραφείου οποιασδήποτε νοµικής µορφής είναι η κατοχή αδείας
ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού από τον υπεύθυνο ή τους
υπεύθυνους του γραφείου και των µελών αυτού. Στις Ανώνυµες Εταιρείες απαιτείται
η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από τους µετόχους
που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Ο λογιστής
- φοροτεχνικός οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιµέλεια περί την εκτέλεση
των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέα του για τις
κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά
του. Κυρώσεις εις βάρος του λογιστή- φοροτεχνικό επέρχονται όταν:
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-

-

Ο κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού, ο οποίος
αναλαµβάνει και διενεργεί λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πέραν των
ορίων της αδείας του.
Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή την εντός τριετίας επανάληψη της πράξης
για την οποία είχε οριστικά τιµωρηθεί.
Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή µη καταβολής των προστίµων που του είχαν
ορίσει, ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.

Στις παρακάτω περιπτώσεις η κυρώσεις συνοδεύονται και µε αφαίρεση αδειών :
-

-

-

2.9.

Όταν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή αµετακλήτως για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία,
δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήµατα κατά των ηθών,
συκοφαντική δυσφήµιση, δόλια χρήση ξένου σήµατος, δόλια χρεοκοπία,
λαθρεµπορία και παράβαση της νοµοθεσίας για την εµπορία ναρκωτικών.
Εφόσον αποδεδειγµένα συνέπραξε σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως
συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να µην εµφανίζουν την πραγµατική
κατάσταση.
Όταν παύσουν να ισχύουν οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν
αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού του
υπεύθυνου ή των υπεύθυνων για τη λειτουργία του. (TAXnews Φορολογικός
Οδηγός).

Απόφαση ΠΟΛ. 1159/2011

Αξίζει να αναφερθούµε στην παρακάτω απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011 που
αναρτήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1657Β΄/26.7.2011 και αφορά την έκδοση Ετήσιου
Πιστοποιητικού για τις Ανώνυµες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
από Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο µητρώο του
ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).
Με αυτή την απόφαση το κράτος εκχωρεί σε ιδιώτες, στις ελεγκτικές εταιρείες
µέρος των αρµοδιοτήτων του, όσον αφορά τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης
των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι ο ρόλος και η σηµασία των ορκωτών
ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων αναβαθµίζεται σηµαντικά µε παράλληλη
υποβάθµιση των αρµοδιοτήτων των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών (εφορίες). Συγκεκριµένα, Νόµιµοι Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που
είναι εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008, µε την ανάληψη ενός
διαχειριστικού ελέγχου προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο όλων των φορολογικών
αντικειµένων και στη συνέχεια στην έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Το
«Ετήσιο Πιστοποιητικό» αφορά τις Ανώνυµες Εταιρείες και τις Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία.
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Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένα φορολογικά αντικείµενα,
όπου αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά στο πρόγραµµα ελέγχου.
Ανάλογα µε το συµπέρασµα της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης των
Νόµιµων Ελεγκτών, εκδίδεται και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό. Έτσι διακρίνουµε τις
εξής περιπτώσεις:
1) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, όπου στην περίπτωση αυτή
αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι
σύµφωνα µε τον έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της
φορολογικής νοµοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, και ότι το Υπουργείο
Οικονοµικών αποδέχεται την παρούσα έκθεση και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα
οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των δειγµατοληπτικών ελέγχων που θα
διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε δεκαοχτώ µήνες από την έκδοση
Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη και µε την προϋπόθεση ότι
δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις ο έλεγχος της συγκεκριµένης
εταιρικής χρήσης, θεωρείται περαιωµένος. Τέλος, δυνατότητα άλλου ελέγχου δεν
προβλέπεται παρά µόνο στην περίπτωση ενδείξεων για σηµαντικές παραβάσεις, που
δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο.
2) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης. Στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες προκύπτουν θέµατα για τα οποία αµφισβητείται η φορολογική τους
διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
εντολή ελέγχου για τα θέµατα έµφασης.
3) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης των Νόµιµων Ελεγκτών,
προκύψουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Εάν υπάρχουν
διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές µε τον
έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται από την αρµόδια φορολογική αρχή
εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά.
4) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα ή αδυναµία
έκφρασης συµπεράσµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διενεργείται φορολογικός
έλεγχος από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών και
ελεγκτικών γραφείων, περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα των αναλυτικών
πληροφοριακών στοιχείων και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του
λογιστή – φοροτεχνικού που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος
πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση. Εφόσον οι παραβάσεις της
φορολογικής νοµοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της
φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περιλαµβάνονται και οι απόψεις των
Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, οι οποίοι
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πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση. Στην ίδια έκθεση
περιλαµβάνονται και οι απόψεις του φοροτεχνικού - λογιστή.
Με την απόφαση αυτή εισάγονται νέα δεδοµένα και ανατρέπονται πολλά
στοιχεία του παρόντος φορολογικού συστήµατος. Πολλά ζητήµατα τίθενται
περαιτέρω ανάλυσης. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων
του κράτους προέρχεται από τη φορολογική διαδικασία, η ανάθεση του φορολογικού
ελέγχου σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες θίγει ζητήµατα κρατικής κυριαρχίας και
ιδιωτικοποίησης ενός ζωτικού τοµέα του κρατικού µηχανισµού, αφού ένα οι
ελεγκτικές διαδικασίες του κράτους περνάνε σε ιδιώτες.
Από την άλλη µεριά, ίσως πρέπει να εξετάσουµε το γεγονός, ότι η ανάθεση του
ελέγχου στις εν λόγω ελεγκτικές εταιρείες µπορεί να οδηγήσει σε µια πληρέστερη,
ολοκληρωµένη και αποτελεσµατικότερη ελεγκτική διαδικασία και ταυτόχρονα να µη
θιγεί η εξουσία του κράτους, αφού θα ο έλεγχος των ελεγκτικών εταιρειών για το αν
εφάρµοσαν σωστά τα όσα τους έχουν ανατεθεί θα γίνεται από αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών. Ένα δεύτερο σηµείο που πρέπει να σταθούµε, αφορά
την ευθύνη που έχουν οι λογιστές της κάθε επιχείρησης υπογράφοντας τα οικονοµικά
αποτελέσµατα της. Έτσι στην περίπτωση που δεν εκδοθεί λευκό φορολογικό
πιστοποιητικό οι λογιστές πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν
εντόπισαν τις παραβάσεις καθώς κρίνονται συνυπεύθυνοι και υπόκεινται σε ανάλογες
κυρώσεις. Τα σηµαντικότερα σηµεία της απόφασης αναφέρονται παρακάτω:

2.9.1. Υπεύθυνοι σύνταξης και ειλικρίνειας των φορολογικών εγγράφων
Η σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόµενων εταιρειών
πραγµατοποιείται από τις διοικήσεις τους. Ο προσδιορισµός των φορολογικών
αναµορφώσεων των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα
πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία. Ο προσδιορισµός και η
οριστικοποίηση των αναµορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άµεσα από ή το αργότερο
µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε µήνα. Όλα τα φορολογικά
έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του ν. 2515/1997.

2.9.2. Περιεχόµενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού
Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόµιµων Ελεγκτών και των ελεγκτικών
γραφείων, διακρίνεται σε δύο τµήµατα, στην «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης»
και στο «Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». Η Έκθεση
Φορολογικής Συµµόρφωσης καλύπτει όλα τα αντικείµενα που ορίζονται στο
πρόγραµµα ελέγχου.
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Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά την διενέργεια του ως άνω
φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται
στο πρόγραµµα ελέγχου. Ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία
οπωσδήποτε µετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος και το αργότερο
δέκα ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συµπληρώνεται και υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους Ελεγκτές και
συγκεκριµένα στην βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων το αργότερο σε δέκα ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
2.9.3. Τεκµηρίωση φορολογικού ελέγχου
Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά
γραφεία υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκµηρίωσης του ειδικού
φορολογικού ελέγχου, όπου περιλαµβάνει υποχρεωτικά το Προσάρτηµα των
αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκµηριώνονται
συγκεντρωτικά τα ευρήµατα που περιλαµβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης και η εργασία που εκτελέστηκε. Στην αναλυτική έκθεση τεκµηρίωσης
περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόµιµων Ελεγκτών, µε
τεκµηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείµενο που εξετάζεται των ευρηµάτων του
ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε τη φορολογική
νοµοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς.
Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελεί και το συµπληρωµένο πρόγραµµα
ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόµιµο Ελεγκτή.
Για κάθε ελεγκτικό βήµα, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραποµπή στο φάκελο
ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
§
§
§
§

Μεθοδολογία επιλογής δείγµατος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραµµα),
Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας,
Ευρήµατα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία,
Τελικό συµπέρασµα ελέγχου.

Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον
αναλυτικό φάκελο τεκµηρίωσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά ετών από
την ηµεροµηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης και υποχρεούνται
να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκµηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
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2.9.4. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος
Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
για τη φορολογική τους συµµόρφωση, επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον του 9% για
έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστηµα δεκαοχτώ µηνών
από την προθεσµία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης. Εκτός αυτών
των εταιρειών που ελέγχονται, το Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να διενεργεί
τακτικούς ελέγχους και σε άλλες εταιρείες µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το
Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας και τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών κριτηρίων που
ακολουθούν:
§

§
§
§

Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές µε
ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες, στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της
φορολογικής νοµοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή
επεξεργασία δεδοµένων, µη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης
από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ηµεροµηνίες που
ορίζονται, αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι
αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν
και περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει
στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν.3693/2008 από τους Νόµιµους
Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
Άσκηση δίωξης µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70%του κλάδου από το ίδιο
ελεγκτικό γραφείο.
Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόµιµους
Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι
µικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέµπεται για έλεγχο
της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, µετά από εισήγηση του
προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας.

2.9.5. Έλεγχος των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων
Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για την
φορολογική συµµόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος
από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή και διενεργείται από
συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και µε την συµµετοχή ελεγκτών του Υπουργείου
Οικονοµικών.
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Το δείγµα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται µε κριτήρια που καθορίζονται από
την ΕΛΤΕ, στα οποία περιλαµβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για κάθε Νόµιµο
Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον µία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος
σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.Ο
ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκµηρίωσης των Νόµιµων Ελεγκτών και
ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να παράσχουν όλες τις
απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές.

2.9.6. Οργανωτικό πλαίσιο, εφαρµογή και παρακολούθηση των ελέγχων
Αρµόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρησης, της επικοινωνίας των
εµπλεκόµενων και της επεξεργασίας των δεδοµένων που αφορούν τους φορολογικούς
ελέγχους στις εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό από
Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία είναι η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Αρµόδια για την
εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν
κατά την εκτέλεση τους, από την ανάθεση του ελέγχου µέχρι την έκδοση των
«Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η Γενική ∆ιεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η εφαρµογή περιλαµβάνει µητρώα των φορολογούµενων εταιρειών, των
ελεγκτικών εταιρειών και των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που
διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόµενη
εταιρεία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου και οι
καταλογιστικές πράξεις καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που
διενεργείται. Στην εφαρµογή, η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης από τους
ελέγχους των Νόµιµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων είναι διαθέσιµη σε
µελλοντικούς ελέγχους από άλλον Νόµιµο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο και είναι
σχεδιασµένη µε τα πρότυπα ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ και οι χρήστες Νόµιµοι Ελεγκτές
και ελεγκτικά γραφεία, έχουν πρόσβαση µόνο στις πληροφορίες που αφορούν τις
εταιρείες που οι ίδιοι ελέγχουν.

2.9.7. Περιεχόµενο Εκθέσεων Ελέγχου
Τα ειδικά φορολογικά αντικείµενα που θα ελέγχονται από τους Νόµιµους Ελεγκτές
και ελεγκτικά γραφεία, ορίζονται κάθε φορά από το πρόγραµµα ελέγχου. Το
πρόγραµµα ελέγχου περιλαµβάνει:
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Α. Προϋποθέσεις - Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου.
Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρείας.
Γ. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος.
∆. Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
ΣΤ.2 Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρµογή
(Ν. 2065/1992).
Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου.
Η. Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων.
Θ. Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων.
Ι. Ενδοοµιλικές Συναλλαγές.
Κ. E-Commerce.(Tax Heaven, 2011)

ακινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1. Έκδοση Εντολής Ελέγχου
Ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου και των µορφών αυτού, είναι
πρωτίστως απαραίτητη η έκδοση εντολής ελέγχου, η οποία θα εκδοθεί κατά
περίπτωση και στην οποία περιλαµβάνονται µια ή και περισσότερες επιχειρήσεις
ονοµαστικά. Θα πρέπει επίσης, να αναγράφονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων θα
διενεργείται ο έλεγχος, ως και τα ονόµατα των υπαλλήλων οι οποίοι και θα τον
διενεργήσουν, ως και τη σχετική αρµόδια υπηρεσία (∆ΟΥ, ΠΕΚ, ΕΘΕΚ). Η εντολή
εκδίδεται εις τριπλούν και καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο εντολών, το οποίο
περιλαµβάνει εντολές καταχωρηµένες κατά χρονολογική σειρά, τάξη και αρίθµηση.
Μετά την έκδοση της εντολής, θα πρέπει να συγκροτηθεί φάκελος µε το σύνολο των
στοιχείων που έχει στα χέρια της η υπηρεσία, δηλαδή δηλώσεις εισοδήµατος, ΦΠΑ,
κ.λπ., σηµειώµατα θεωρήσεων βιβλίων, κατεσχηµένα τυχόν βιβλία και στοιχεία,
πληροφοριακά δελτία από άλλες υπηρεσίες (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων),
παραβάσεις ΚΒΣ, πληροφορίες µέσω του συστήµατος TAXISκ.λπ. τα στοιχεία αυτά
πρέπει να µελετηθούν από τα ελεγκτικά όργανα, προκειµένου να σχηµατισθεί µια
σαφής εικόνα για την οικονοµική δυναµικότητα της επιχείρησης και ανάλογα πάντα
µε το είδος του ελέγχου.
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3.2.

Κατάρτιση Προγράµµατος Ελέγχου

Το πρόγραµµα ελέγχου περιλαµβάνει όλες τις επαληθεύσεις του ουσιαστικού και του
λογιστικού ελέγχου που κρίνονται απαραίτητες, για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας
των βιβλίων και στοιχείων και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτά. Στο
πρόγραµµα αυτό, υπάρχει λεπτοµερής κατάταξη της ύλης που θα ελεγχθεί. Οι
ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα συµπεριληφθούν στο αρχικό και το
συµπληρωµατικό πρόγραµµα, πρέπει να είναι συγκεκριµένες, µε πλήρη αιτιολόγηση
του λόγου επιλογής αυτών, προσδιοριζόµενων παράλληλα και των λογαριασµών, ως
και των ποσοτικών µεγεθών στα οποία αναφέρονται. Αυτό σηµαίνει, ότι οι ελεγκτικές
επαληθεύσεις που βάση αυτών θα γίνουν, είναι υποχρεωτικές για τα ελεγκτικά
όργανα, τα οποία δεν έχουν το δικαίωµα να πραγµατοποιήσουν άλλες. Το πρόγραµµα
ελέγχου, µπορεί να συµπληρωθεί για µια και µόνο φορά, εφόσον αποδειχθεί η ανάγκη
συµπληρωµατικού ελέγχου σε κατ’ ιδίαν περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να
διευκρινιστεί, ότι σε περίπτωση που πρόκειται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, τα
ελεγκτικά όργανα θα προβούν στην κατάρτιση προγράµµατος ελέγχου, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του αρ. 19 του π.δ. 16/1989, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. ∆ηλαδή, το
πρόγραµµα αυτό συντάσσεται υποχρεωτικά µόνο για εκείνες τις επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν υπαχθεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο, ανεξάρτητα της κατηγορίας των
βιβλίων που τηρούν.(Μάναλης, 2007)
Συνοπτικά η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει τα εξής βήµατα :
1.
2.
-

Έκδοση εντολής ελέγχου
Μελέτη στοιχείων εκ του αρχείου της ∆.Ο.Υ.
Επισταµένη µελέτη της ή των εκθέσεων ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος
Οµοίως των εκθέσεων Κ.Β.Σ.
Σύνταξη πίνακα των θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων από την καρτέλα
του φορολογούµενου ή από τα σηµειώµατα θεώρησης.
- Σύνταξη πίνακα µε τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ΚΕΠΥΟ.
- Ενηµέρωση γενικά περί της µορφής της επιχειρήσεως, του αντικειµένου
εργασιών, του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών κ.λπ.
- Ύψος συνολικού και ληξιπροθέσµου χρέους στο ∆ηµόσιο (το ύψος του
χρέους και το υπόλοιπο του ταµείου όπου τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας να
σηµειώνονται στο εξωτερικό του φακέλου που παραδίδεται στον προϊστάµενο
µετά το πέρας του ελέγχου).
3. Έλεγχος στο κατάστηµα του υπόχρεου.
- Περίπτωση µη επίδειξης βιβλίων, όπου συντάσσεται έκθεση ελέγχου και στη
συνέχεια εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ.
4. Έλεγχος στο κατάστηµα της ∆.Ο.Υ. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.1 Κ.Β.Σ.
για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων αγορών και εσόδων- εξόδων ο έλεγχος
µπορεί να γίνει και στα γραφεία της ∆.Ο.Υ. µετά από γραπτή πρόσκληση
ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι δυσχέρεια διενέργειας του ελέγχου στην
επαγγελµατική εγκατάσταση.
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Επίσης, σύµφωνα µε τη νοµολογία (Σ.τ.Ε. 703/87 κ.α.) και οι υπόχρεοι Γ΄
κατηγορίας µπορεί να κληθούν στη ∆.Ο.Υ. για έλεγχο όταν ο έλεγχος των
βιβλίων στις εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία είναι εξαιρετικά δυσχερής.
- Περίπτωση µη προσκόµισης βιβλίων και στοιχείων στη ∆.Ο.Υ., όπου
συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται απόφαση προστίµου Κ.Β.Σ
5. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Πρώτη δουλειά του ελεγκτή στο κατάστηµα
είναι ο έλεγχος της ενηµερότητας των τηρούµενων βιβλίων και η θεώρηση
τους κάτω από την τελευταία εγγραφή. Σε περίπτωση µη ενηµέρωσης των
βιβλίων συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται απόφαση προστίµου
Κ.Β.Σ.
6. Αναζήτηση ανεπίσηµων βιβλίων και στοιχείων και κατάσχεση τους. Σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 Κ.Β.Σ. ο έλεγχος µπορεί να προβεί στην
κατάσχεση των βιβλίων και γενικά οποιωνδήποτε στοιχείων θα υποπέσουν
στην αντίληψη του και σχετίζονται µε τον έλεγχο. Για την κατάσχεση αυτή
συντάσσεται σχετική έκθεση αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον υπόχρεο.
7. Καταµέτρηση µετρητών σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας
Κ.Β.Σ. Όταν το συνεργείο ελέγχου είναι τουλάχιστον διµελές γίνεται
καταµέτρηση µετρητών ενώπιων των ελεγκτών, συντάσσεται πρωτόκολλο
καταµέτρησης και γίνεται σύγκριση µε το υπόλοιπο του βιβλίου Ταµείου.
8. Καταµέτρηση των αποθεµάτων. Όπου παρέχεται η ευχέρεια του ελέγχου των
αποθεµάτων της επιχείρησης µε τη µέθοδο της κλειστής αποθήκης να γίνεται
καταµέτρηση αποθεµάτων και να συντάσσεται πρωτόκολλο ποσοτικής
καταµέτρησης.
9. Υποβολή στη ∆.Ο.Υ. φορολογικών στοιχείων.
10. Παραλαβή από τον έλεγχο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης,
µε τη σύνταξη απόδειξης παραλαβής, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον
υπόχρεο.
11. Άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος. Αν δεν υπάρχει εκδίδεται απόφαση
επιβολής προστίµου.
12. Πρωτόκολλο Μικτού Κέρδους. Είναι απαραίτητη η σύνταξη του πλην των
άλλων και για τον καθ’ υπολογισµό προσδιορισµό της αξίας επί της οποίας
πρέπει να έχει αποδοθεί Φ.Π.Α.
13. Σηµειώµατα ελέγχου που επιδίδονται στον υπόχρεο:
- Παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί.
- Σηµειώµατα ελέγχου, άρθρο 30 Κ.Β.Σ.
14. Τυποποιηµένες εκθέσεις – χρήση Η/Υ. Πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά
τυποποιηµένα έντυπα έτσι ώστε να καθοδηγούν τον ελεγκτή αλλά και για να
συντοµεύεται η όλη εργασία. (Παπαδόπουλος, 1998)
Μετά την ολοκλήρωση της η έκθεση παραδίνεται µε το φάκελο της υπόθεσης
στον επόπτη ελέγχου. Ο επόπτης ελέγχου µελετάει την υπόθεση. Οι εκθέσεις ελέγχου
υπογράφονται, θεωρούνται αρµοδίως και ακολουθούνται και εφαρµόζονται σε όλα
ανεξαιρέτως τα στάδια οι ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις (έκδοση και
κοινοποίηση µαζί µε τις εκθέσεις των οικείων φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολή
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πρόσθετων φόρων και εν γένει κυρώσεων, συµβιβασµός – µειώσεις διαφορών,
πρόσθετων φόρων κτλ., όργανα συµβιβασµού, καταβαλλόµενο ποσοστό φόρων επί
συµβιβασµού, προσφυγή, προβεβαίωση προβλεπόµενου ποσοστού φόρων 10% λόγω
προσφυγής). Με την επιφύλαξη όµως σε ότι αφορά ειδικά στη βεβαίωση και
καταβολή των διαφορών φόρων.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε, ότι η έναρξη της διαδικασίας ελέγχου συνδέεται
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα ελεγκτικά όργανα, αλλά και από την πλευρά της
επιχείρησης, στην οποία θα παραδοθεί αντίγραφο της εντολής ελέγχου στο νόµιµο
εκπρόσωπο αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι είναι απαραίτητη η ανταπόκριση της
στον έλεγχο και η συµµετοχή της στις υποχρεώσεις της, για προσκόµιση βιβλίων και
στοιχείων και για την έρευνα και τον έλεγχο αυτών, κατά τις ειδικότερες απαιτήσεις
της εντολής ελέγχου. Ο έλεγχος µπορεί να συντελεστεί και µε προσκόµιση και
υποβολή των απαιτούµενων βιβλίων και στοιχείων στα γραφεία της αρµόδιας
ελεγκτικής υπηρεσίας. Ενδέχεται, όµως, να είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί και
στα γραφεία της επιχείρησης, οπότε θα υπάρξει και επιτόπια επίσκεψη στους χώρους
άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Εκτός, όµως από τη συνήθη των πραγµάτων πορεία, σε ένα φορολογικό έλεγχο
µπορεί να υπάρξουν και εξαιρετικές καταστάσεις, όπου η επιχείρηση για να αρνηθεί
τη διενέργεια ελέγχου, επικαλούµενη λόγο ανωτέρας βίας ή ακόµη και απώλεια
βιβλίων και στοιχείων. Είναι επίσης, ενδεχόµενο τα βιβλία της εταιρείας να
τηρούνται εκτός έδρας, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση ανεύρεσης
ανεπίσηµων βιβλίων ή η ύπαρξη άλλων προβληµάτων περί την κατάσχεση αυτών.

3.3.

Εξουσίες Ελεγκτικών Οργάνων

Οι εξουσίες των ελεγκτικών οργάνων µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις
κατευθύνσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν:
-

∆ικαίωµα γνώσης :

Το δικαίωµα γνώσης σε οικονοµικά φορολογικά ή άλλα θέµατα, εφόσον αυτό
σχετίζεται µε την οικονοµική κατάσταση , του υπόχρεου, φυσικού ή νοµικού
προσώπου (αρ.66 παρ.1 ΚΦΕ, αρ.36 ΚΒΣ, αρ. 3,4, ν.2343/1995 και απ.30
ν.3296/2004). Έτσι, αναφορικά µε το δικαίωµα γνώσης αναγνωρίζεται στον
προϊστάµενο της ∆ΟΥ η δυνατότητα ελέγχου, όλων των επιδιδοµένων δηλώσεων και
η εξακρίβωση εκείνων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση. Το δικαίωµα αυτό
συµπληρώνεται µε το δικαίωµα που έχει να ζητά όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις
που σχετίζονται µε το αντικείµενο και τη δυναµική του ελέγχου. Η µορφοποίηση του
εν λόγω δικαιώµατος, περιλαµβάνει επίσης ελεγκτικές επαληθεύσεις, διασταυρώσεις
στοιχείων, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου, ευρισκοµένου στην
επαγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχοµένου.
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-

∆ικαίωµα έρευνας :

Το δικαίωµα έρευνας περιλαµβάνει και το δικαίωµα της επιτόπιας έρευνας, όπου
ορίζεται ότι, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ ή άλλος διαπιστευµένος δηµόσιος υπάλληλος
που ορίζεται από αυτόν, έχει την εξουσία να διενεργεί επιτόπια εξέταση, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, το αρ. 36 παρ. 1 του π.δ 186/1992 προβλέπει ότι, ο
προϊστάµενος της ∆ΟΥ και ο υπάλληλος που ορίστηκε από αυτόν, έχουν εξουσία
επιτόπιας έρευνας και ελέγχου των στοιχείων του υπόχρεου, που γίνεται στην
επαγγελµατική εγκατάσταση αυτού. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι µέσα στα
πλαίσια του ελεγκτικού δραστικού δυναµικού των αρµόδιων αρχών, έχουν το
δικαίωµα να ερευνούν την επαγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχοµένου, τόσο τα
Ελεγκτικά Κέντρα, όσο και η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Η εν λόγω υπηρεσία, έχει
µεταξύ των άλλων, δικαίωµα διενέργειας προληπτικού ελέγχου και προσωρινού
ελέγχου ιδιαίτερα όσον αφορά τους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους.
-

∆ικαίωµα λήψης πληροφοριών από τρίτους :

Στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ έχει δικαίωµα να ζητά
και να λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για τη διευκόλυνση
του έργου του από δηµόσιες αρχές, δηµοτικές αρχές, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις
κ.λπ.
-

∆ικαίωµα κατάσχεσης

Το δικαίωµα κατάσχεσης βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων, είναι απαραίτητο για τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Ο ενεργών το φορολογικό έλεγχο υπάλληλος,
έχει το δικαίωµα κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων. (Μάναλης, 2007)

3.4.

∆ιακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου:

Με τον όρο φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων εννοούµε, το σύνολο των
ελεγκτικών ενεργειών που εφαρµόζονται από τα αρµόδια φορολογικά και ελεγκτικά
όργανα, µε σκοπό, αφενός τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των φορολογικών
νόµων και αφετέρου τον καθορισµό και την επαλήθευση των φορολογικών
υποχρεώσεων, µε βάση τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση δηλώσεις, σε σχέση
πάντα µε την συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της
επιχείρησης. Από ένα συγκεκριµένο φορολογικό έλεγχο σε µια επιχείρηση, µε βάση
τα προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, ενδέχεται να
αποκαλυφθούν, π.χ. πράξεις από δηλώσεις µε ανακριβές και εσφαλµένο περιεχόµενο,
σε σχέση µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, ενδέχεται να
αποκαλυφθεί, ότι δεν υποβλήθηκαν τα προβλεπόµενα δηλωτικά έγγραφα και ούτε
τηρήθηκαν επαρκώς ή τηρήθηκαν ανακριβώς, τα οριζόµενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία.
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Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, ότι ένας φορολογικός έλεγχος πρέπει να λαµβάνει υπόψη
και στοιχεία, τα οποία προκύπτουν και από άλλες µορφές ελέγχων, όπως αυτών των
ορκωτών ελεγκτών, των τραπεζών, κ.λπ., προκειµένου να αξιολογηθούν και να
αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα αυτών. Έτσι, οι µορφές των φορολογικών ελέγχων
περιλαµβάνουν:
-

Τον Προληπτικό Έλεγχο
Τον Προσωρινό ή Οριστικό Έλεγχο
Τον Τακτικό ή Έκτακτο Έλεγχο
Το Λεπτοµερή ή Συνοπτικό Έλεγχο
Το Συστηµατικό ή ∆ειγµατοληπτικό Έλεγχο
Συνδυασµό των παραπάνω µορφών
Το Συµπληρωµατικό Έλεγχο
Τους Ειδικούς Ελέγχους κατ’ έννοια και εφαρµογή των φορολογικών νόµων
Τον Απολογιστικό Έλεγχο

Σύµφωνα δε µε την υπάρχουσα οριοθέτηση, εκτός από τη µορφοδιάταξη των
φορολογικών ελέγχων που αναφέρθηκε παραπάνω, είµαστε υποχρεωµένοι, να
προσδιορίσουµε και την κατ’ αντικείµενο διάκριση αυτών, οπότε έχουµε τις
παρακάτω µορφές:
-

Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος
Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Έλεγχος Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, λοιπών παρακρατούµενων φόρων (Ζ΄
πηγής, εργολάβων, Ν 2112/20 περί αποζηµιώσεων απολυόµενων κ.λπ.)
Επενδύσεων και Αναπτυξιακών Κινήτρων.(Μάναλης, 2007)

3.4.1. Προληπτικός έλεγχος
Είναι ο έλεγχος που γίνεται µε σκοπό τη διαπίστωση εφαρµογής των διατάξεων του
Κ.Β.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσµων εν γένει φορολογικών
υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στοχεύει
κυρίως, µε την αιφνίδια παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση, να αποτρέψει τους φορολογούµενους
να διαπράξουν φορολογικές παραβάσεις. Ο έλεγχος µπορεί να περιλαµβάνει και τον
έλεγχο οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτών που
τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που
βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα
κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός και
σύντοµος και ασκείται κυρίως από τις ∆.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. –
∆.Ε.Κ.).
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Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν
δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο ώρα, να λαµβάνει γνώση, να
ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό
ή άλλους νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να
λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε
περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του
επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου. ∆ιενεργείται προληπτικά
κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αναφέρεται στον έλεγχο:
§
§
§
§
§

∆ιακίνησης των αγαθών
Ενηµέρωσης των βιβλίων
Αποθεµάτων – ταµείου – περιουσιακών στοιχείων
Προσθέτων βιβλίων
Νοµιµότητας των φορολογικών ταµειακών µηχανών κ.λπ. (TAXnews
Φορολογικός Οδηγός)

Με αυτά ως δεδοµένα, σηµειώνουµε ότι στην προληπτική αυτή µορφή του
ελέγχου, ελέγχονται πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην τρέχουσα χρήση του
επιχειρηµατικού κύκλου, χωρίς να αποκλείεται και η αναζήτηση σε πράξεις ή
παραλείψεις προγενέστερων χρήσεων. Η προληπτική αυτή διαδικασία αποσκοπεί στη
δηµιουργία και καλλιέργεια της αντίληψης από πλευράς των φορολογουµένων, ότι
υπάρχει πάντα ένας διαρκής και αποτελεσµατικός έλεγχος, ο οποίος λειτουργεί για
την πρόληψη των παραβάσεων και ευεργετικά για την τήρηση των φορολογικών
διατάξεων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται τόσο εντός της επιχείρησης, όσο κι εκτός
αυτής, κατόπιν πρόσκλησης του επιχειρηµατία από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Για
το λόγο αυτό, από πλευράς δοµής και λειτουργίας των ∆.Ο.Υ., προβλέπεται από τον
οργανισµό αυτών και η ύπαρξη γραφείου προληπτικού ελέγχου.
Όπως όλες οι διοικητικές ελεγκτικές διαδικασίες, έτσι και η συγκεκριµένη απαιτεί
ορισµένες τεχνικές, όπως και κάποια προετοιµασία για τον σχηµατισµό του φακέλου,
ως και µια προκαταρκτική ενηµέρωση των βιβλίων και στοιχείων που τηρεί η
επιχείρηση, µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία που υπάρχουν στη ∆.Ο.Υ. για την
οργάνωση και την επιχειρηµατική της λειτουργία. Παράλληλα, ερευνάται και
ελέγχεται από το αρµόδιο όργανο η σωστή λειτουργία των φορολογικών ταµειακών
µηχανών της επιχείρησης, για τον αποκλεισµό δε του ενδεχοµένου χρησιµοποίησης
ανεπίσηµης µηχανής, σηµειώνεται και ο αριθµός µητρώου κάθε ΦΤΜ.
Επιπλέον, ελέγχεται και η νοµιµότητα και η κανονικότητα της έκδοσης των
στοιχείων της επιχείρησης, οπότε µεταξύ των βασικών ελεγκτικών ενεργειών, είναι η
έρευνα και η διαπίστωση, µήπως η επιχείρηση έχει υποχρέωση να τηρήσει άλλα
βιβλία του ΚΒΣ σε σχέση µε αυτά που τηρεί. Ο προληπτικός έλεγχος, λοιπόν, θεωρεί
αυτά, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία
ανήκουν.
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3.4.2. Προσωρινός Έλεγχος
Πρόκειται για µορφή ελέγχου που εµπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού. Με
τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου,
χωρίς να αναµένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι
που οφείλει η επιχείρηση. Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούµενα
βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά
δικαιολογητικά των εγγραφών και ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της
σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε µεν δήλωση αλλά αυτή να είναι
καταφανώς ανακριβής. (άρθρο 50 Ν. 2859/2000 και άρθρο 67 Ν. 2238/1994).
Ορίζεται ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που δεν έχουν υπαχθεί
σε οριστικό έλεγχο, µπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για το µερικό
προσδιορισµό του εισοδήµατος τους (ν.2238/94). Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από
τον Προϊστάµενο για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα του
πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου. Επίσης ο Προϊστάµενος, µπορεί να
διενεργεί προσωρινό έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων, στα δεδοµένα των
λογιστικών πράξεων και στις δαπάνες παραγωγής και διοίκησης. Ο προσωρινός
έλεγχος θα περιστραφεί και στις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των
επιτηδευµατιών για να διαπιστώσει:
§
§

§

Εάν οι εκπτώσεις από το εισόδηµα υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Το αντικείµενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδηµα που δηλώθηκε
ανταποκρίνεται προς τα πραγµατικά δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων του
υπόχρεου.
Εάν µε ανακλητική δήλωση µειώθηκαν νόµιµα οι φορολογικές υποχρεώσεις
και επιβαρύνσεις γενικά. (TAXnews Φορολογικός Οδηγός)

Εποµένως, ο σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι στην ουσία η άµεση απόδοση
στο δηµόσιο φόρων ή τελών που οφείλονται από την επιχείρηση. Για παράδειγµα,
αναφέρουµε ότι ο προσωρινός έλεγχος ενδέχεται να λάβει χώρα, για ένα ή για
περισσότερα φορολογικά αντικείµενα, δηλαδή να πρόκειται για έλεγχο ΦΠΑ, έλεγχο
δαπανών, έλεγχο δηµιουργίας επισφαλών απαιτήσεων κλπ. Τέλος, µπορεί να αφορά
µια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.
Ο προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήµατος έχει ενδιαφέρον ειδικά στις
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ και σε όσες παρέχουν
υπηρεσίες και τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας. Αναφέρεται
συγκεκριµένα στον έλεγχο :
§
§
§
§

Των δεδοµένων της δήλωσης
Των λογιστικών πράξεων
Των δαπανών παραγωγής
Των δαπανών διοίκησης
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§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Του σχηµατισµού των αφορολογήτων εκπτώσεων και ειδικών αφορολογήτων
αποθεµατικών
Του επιµερισµού των δαπανών µεταξύ φορολογητέων και αφορολογήτων
εσόδων, τεκµαρτών και λογιστικών κερδών, όπου υπάρχει διανοµή κερδών
(π.χ. τεχνικές επιχειρήσεις).
Των εκπεστέων φόρων
Προκαταβολής φόρου
Παρακράτησης φόρου
Παρακράτησης φόρου εισοδήµατος εµπορικών επιχειρήσεων
Παρακράτησης φόρου εισοδήµατος γεωργικών επιχειρήσεων
Παρακράτησης φόρου εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών
Της εφαρµογής των διατάξεων περί τεκµηρίων διαβίωσης φυσικών
προσώπων.
Για τυχόν υπερτιµολογήσεις-υποτιµολογήσεις ειδικά σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ)
Με την επίσκεψη του στην επιχείρηση ο ελεγκτής προβαίνει στην άµεση θεώρηση
των τηρουµένων βιβλίων, κάτω ακριβώς από την τελευταία εγγραφή, καθώς και των
εκδιδοµένων στοιχείων (Τιµολογίων - ∆ελτίων Αποστολής - Αποδείξεων Λιανικής
Πώλησης - Τ.Π.Υ - Α.Π.Υ - Πιστωτικών Τιµολογίων κ.λπ.) στο τελευταίο στοιχείο
που έχει εκδοθεί.. Στη σχετική έκθεση ελέγχου, που θα συντάξει ο ελεγκτής,
αναφέρει το είδος των βιβλίων ή στοιχείων που θεώρησαν, τον Α/Α της πράξης
θεώρησης τους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., τη σελίδα και την ηµεροµηνία τελευταίας
εγγραφής, τον Α/Α του φύλλου του στοιχείου που θεώρησε και την ηµεροµηνία
έκδοσης του.
Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης (Φ.Π.Α.)
Ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων και στοιχείων του ελεγχοµένου,
κρίνεται σκόπιµο να διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες, που αφορούν το χρονικό
διάστηµα για το οποίο έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου:
1) Έλεγχος υποβολής δηλώσεων:
§
§
§
§
§
§
§

Περιοδικών.
Έκτακτων περιοδικών.
Εκκαθαριστικών.
Στατιστικών δηλώσεων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
∆ηλώσεων έναρξης, µεταβολών-µετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών.

2) Έλεγχος για την υποβολή των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α,
που αφορούν το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου.
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3) Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής αυτών. Αν έχουν αναγραφεί σωστά (κατ'
αξία και κωδικό, ανάλογα µε το συντελεστή Φ.Π.Α), οι εισροές και οι εκροές, όπως
προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασµούς των τηρουµένων βιβλίων ή
την ανάλυση των στηλών του Βιβλίου Εσόδων -Εξόδων ή του Βιβλίου Αγορών.
4) Έλεγχος της καταχώρησης του αναγραφόµενου Φ.Π.Α στα ληφθέντα ή εκδοθέντα
κατά περίπτωση από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία.
5)Έλεγχος αν µετά την υποβολή σχετικής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού
υπολοίπου, η επιχείρηση κατά το χρόνο που εκκρεµεί η επιστροφή, όχι νόµιµα
συνέχισε να µεταφέρει προς συµψηφισµό και έκπτωση, στις επόµενες περιόδους, το
ποσό του οποίου ζήτησε την επιστροφή.
6) Έλεγχος αν έχουν γίνει καταστρατηγήσεις των υφιστάµενων διατάξεων περί
απαλλαγής από Φ.Π.Α, όπως αγορές επενδυτικών αγαθών,
πωλήσεις σε
απαλλασσόµενους (πρεσβείες, πλοία, εξαγωγείς, κ.λπ.) µη νόµιµη απαλλαγή από
Φ.Π.Α πωλήσεων αγαθών σε αγοραστές εγκατεστηµένους εκτός Ελλάδος (χωρίς
δηλαδή την ταυτόχρονη αποστολή των πωλουµένων αγαθών στον αγοραστή εκτός
Ελλάδος).
7) Έλεγχος αν έχει διενεργηθεί pro-rata, δηλαδή επιµερισµός των κοινών δαπανών
(αυτών δηλαδή, όπου παρέχεται δικαίωµα εκπτώσεων και αυτών που δεν παρέχεται),
στις περιοδικές δηλώσεις ή διακανονισµός Φ.Π.Α των εκπτώσεων στις
εκκαθαριστικές δηλώσεις, όπου αυτά απαιτούνται.
8) Έλεγχος για την εξακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό
υπόλοιπο, σε µια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο και για την ορθότητα αυτού.
9) Επαλήθευση εάν για ορισµένα
αντίστοιχα Τιµολόγια Αγορών.

είδη

εµπορευσίµων

αγαθών

υπάρχουν

10) Εξεύρεση του ΣΜΚ επί των αγορών, για να βρεθεί εάν η επιχείρηση εµφανίζει
ακαθάριστα έσοδα χαµηλότερα του εκάστοτε ισχύοντος απαλλασσόµενου ορίου της
τήρησης βιβλίων.
Έλεγχος επιχειρήσεων µε βιβλία Β' κατηγορίας
Στην κατηγορία αυτή των βιβλίων η παρακολούθηση των αγορών και των
ακαθαρίστων εσόδων γίνεται χωριστά, σε ιδιαίτερες στήλες, κατά συντελεστή Φ.Π.Α
καθώς και των δαπανών µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου. Οι επιχειρήσεις
που πραγµατοποιούν εισροές απαλλασσόµενες του φόρου πρέπει να τις
παρακολουθούν σε ιδιαίτερη στήλη του σκέλους των εξόδων του τηρούµενου
βιβλίου. Οι επιχειρήσεις επίσης που πραγµατοποιούν πωλήσεις απαλλασσόµενες του
φόρου, µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί σ' αυτές,
πρέπει να τις παρακολουθούν σε χωριστές στήλες του σκέλους των εσόδων του
τηρούµενου βιβλίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις επιχειρήσεις που:
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§

§

§

§

Πωλούν αγαθά, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικό συντελεστή Φ.Π.Α., διότι
είναι πιθανόν να αναγράφουν τις αξίες των πωληθέντων από τον υψηλό
συντελεστή στο χαµηλό.
Τηρούν τα βιβλία τους µηχανογραφικά και είναι δυνατό να χρησιµοποιήσουν
λάθος συντελεστή Φ.Π.Α., διότι σε πολλά προγράµµατα καταχωρείται µόνο η
αξία των πωλήσεων και ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται αυτόµατα.
Να υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο,
το οποίο µεταφέρεται στην επόµενη, ενώ είναι πιθανό να έχει επιστραφεί ή να
έχει ζητηθεί η επιστροφή του ή να έχει τροποποιηθεί το ποσό αυτού ή να έχει
παραγραφεί.
Προέρχονται από µετάταξη, υποχρεωτική ή προαιρετική, από ένα καθεστώς
του Φ.Π.Α σε άλλο.

Έλεγχος επιχειρήσεων µε βιβλία Γ' κατηγορίας
§
§

Τήρηση λογαριασµών Φ.Π.Α.
Στους υποκειµένους στο Φ.Π.Α, που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ, επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερου λογαριασµού Φ.Π.Α και
περιλαµβάνει:

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

-Αγορές - εµπορευµάτων

-Πωλήσεις αγαθών

πρώτων υλών, παγίων

-Παροχή υπηρεσιών

-Εισαγωγές- εµπορευµάτων

-Ενδοκοινοτικές
συναλλαγές
-Επιστροφές στους προµηθευτές

πρώτων υλών, παγίων

-Εκπτώσεις προµηθευτών
-Επιστροφές Φ.Π.Α από το ∆ηµόσιο

§
§
§
§
§

Λήψη υπηρεσιών.
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Εκπτώσεις προς τους πελάτες.
Επιστροφές πελατών.
Ποσά Φ.Π.Α που αποδίδονται στο ∆ηµόσιο.

Έλεγχος εσόδων
Οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, ισχύουν και για
τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ο ελεγκτής µετά τον προσδιορισµό των
φορολογητέων εκροών, υπολογίζει τον φόρο που αντιστοιχεί κατά συντελεστή
Φ.Π.Α, ο οποίος πρέπει να συµφωνεί µε τον αναγραφόµενο στο λογαριασµό 54.00
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές πρέπει να εντοπισθούν και να
αιτιολογηθούν.
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Έλεγχος Εισροών
Ο προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας και του φόρου των εισροών, γίνεται µε τον
τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω για τις εκροές. Οι επιχειρήσεις τηρούν τα
Αναλυτικά Καθολικά κατά συντελεστή Φ.Π.Α και ο ελεγκτής επαληθεύει εκτός από
το ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού και τη συµφωνία µεταξύ των λογαριασµών του
Γενικού Καθολικού και των Αναλυτικών Καθολικών.
Έλεγχος Φ.Μ.Υ.
Ο έλεγχος αυτός διενεργείται και αναφέρεται στο εισόδηµα που προκύπτει, κάθε
οικονοµικό έτος από µισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και
τελών χαρτοσήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο ελεγκτής
ελέγχει:
§
§
§

Την ορθή παρακράτηση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών.
Την ορθή παρακράτηση των τελών χαρτοσήµου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.

Σύνηθες είναι το φαινόµενο επιχειρήσεων, οι οποίες εκτός από το µισθόηµεροµίσθια, καταβάλουν στο προσωπικό τους διάφορες παροχές σε χρήµα ή σε είδος, µε χρέωση λογαριασµών της οµάδας 6, που αποτελούν προσαύξηση αποδοχών
και εκτός από τον έλεγχο για την υπαγωγή τους σε ασφαλιστικές εισφορές και την
αναγνώριση τους πρέπει να ελέγχεται εάν συνυπολογίσθηκαν µε τις κύριες αποδοχές
για την παρακράτηση του φόρου. Πρέπει να ελεγχθεί το µέγεθος των αµοιβών και η
απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών φόρου και τελών χαρτοσήµου. Στο φόρο
υπόκειται το καθαρό εισόδηµα, που προκύπτει από το ακαθάριστο εισόδηµα, όταν
από αυτό αφαιρεθεί, κάθε ποσό φόρου (πλην φόρου εισοδήµατος), τέλους ή
δικαιώµατος του δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, που βαρύνει το εισόδηµα του
µισθωτού καθώς και οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων που προβλέπονται
από το νόµο.
Έλεγχος φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών
Ελέγχονται τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά, δηλαδή Τιµολόγια
Παροχής Υπηρεσιών. Ο ελεγκτής ελέγχει:
§
§
§

Το είδος της αµοιβής.
Την ορθή παρακράτηση του φόρου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.

Έλεγχος φόρου εργολάβων
Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου 3% (από 1/1/1994) στα εισοδήµατα
εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµόσιων,
κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, που υπολογίζεται στην αξία του
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κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο. Ο ελεγκτής
ελέγχει:
§
§
§

Το είδος του εισοδήµατος.
Την ορθή παρακράτηση του φόρου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.

Έλεγχος φόρου αµοιβών τρίτων
Ο έλεγχος αφορά την παρακράτηση φόρου 20% , που καταβάλλονται σε τρίτους, για
προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας,
ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές
τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρηµένου
αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο των αµοιβών αυτών και υπολογίζεται στο
ακαθάριστο ποσό αυτών. Επίσης οι παραπάνω αµοιβές υπόκεινται και σε τέλος
χαρτοσήµου 3% πλέον 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. Ελέγχονται οι εκδοθείσες
αποδείξεις δαπανών από αυτών που διενήργησε την παρακράτηση ή εάν έχει εκδώσει
αυτές. Ο ελεγκτής ελέγχει:
§
§
§

Το είδος των αµοιβών.
Την ορθή παρακράτηση του φόρου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.

Έλεγχος χαρτοσήµου δανείων
Ελέγχεται η καταβολή του οφειλόµενου τέλους χαρτοσήµου 2%, για δάνεια που
συνάπτονται µεταξύ Ανωνύµων Εταιρειών και αποδεικνύονται από τις εγγραφές στα
βιβλία τους. Ο ελεγκτής ελέγχει:
§
§
§

Την ύπαρξη λογαριασµών που υποκρύπτουν δανεισµό (υπαλλήλων, µελών
διοίκησης, τρίτων κ.λπ.).
Την ορθή παρακράτηση του χαρτοσήµου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.

Έλεγχος τόκων δανείων
Ελέγχεται η παρακράτηση φόρου µε ποσοστό 20% για τα εισοδήµατα από τόκους
δανείων και υπάρχουν οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία. Ο ελεγκτής ελέγχει:
§
§
§

Την ορθή παρακράτηση του φόρου.
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.
Ειδικά για συγγενείς επιχειρήσεις, συνδεδεµένες, οµίλους κ.λπ. καταβάλλεται
ιδιαίτερη προσοχή για εύρεση τυχόν αλληλόχρεων λογαριασµών που είναι
ενδεχόµενο να υποκρύπτουν δανεισµό.
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Έλεγχος φόρου µισθών µελών ∆.Σ.
Ο έλεγχος αφορά τους µισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε στα µέλη του ∆.Σ για τις
υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής,
εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του ∆.Σ είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε,
εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο.
Ο συντελεστής ανέρχεται σε 35% όταν οι µετοχές κατά την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α και σε 40% για τις λοιπές
µετοχές, εφαρµόζεται δε στο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των
ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου. Ο φόρος
παρακρατείται από την Α.Ε κατά την καταβολή των µισθών και η απόδοση µέσα στο
πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου,
Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, µε προσωρινή δήλωση. Ο ελεγκτής ελέγχει:
§
§
§
§

Το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ, προκειµένου να διαπιστώσει εάν έγινε ανάθεση καθηκόντων και ποιών σε µέλη του ∆.Σ.
Την ορθή παρακράτηση του φόρου
Την εµπρόθεσµη απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών στο ∆ηµόσιο.
Την ορθή παρακράτηση των τελών χαρτοσήµου 1% και 20%, για τις
καταβαλλόµενες αµοιβές από Α.Ε. προς οποιονδήποτε για συµµετοχή σε
συµβούλια. (Φλιτούρης, 2009)

3.4.3. Τακτικός Έλεγχος
Ο κύριος σκοπός του τακτικού φορολογικού ελέγχου είναι να καταδείξει, µέσα από
ένα σύνολο ελεγκτικών ενεργειών, που αποβλέπουν στην επανεξέταση της
φορολογητέας ύλης, την παροχή θεµελιωµένων στοιχείων που να συνθέτουν την
ακρίβεια της φορολογικής δήλωσης ή να τονίζουν την ανακρίβεια αυτής, µε τις
εντεύθεν συνέπειες. Η οικονοµική δραστηριότητα σε έναν οργανισµό,
αντιπροσωπεύεται από διάφορα γεγονότα, τα οποία καλούνται συναλλαγές.
Έτσι, η προσέγγιση αυτών εκφράζεται µετά από ταξινοµήσεις και αποτυπώσεις των
τηρούµενων λογαριασµών, στους οποίους θα στηριχτεί και ο φορολογικός έλεγχος,
για τη διαπίστωση των χρηµατοοικονοµικών κινήσεων της επιχείρησης. Πρόκειται
για τον έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.
2238/1994 και ο οποίος είναι εµπεριστατωµένος, πλήρης και οριστικός. Ο ελεγκτής
καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και να τεκµηριώσει το πόρισµα του,
τόσο από τα δεδοµένα των βιβλίων, όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του.
Επίσης, µετά την περαίωση του ελέγχου προβλέπεται η έκδοση φύλλων ελέγχου,
χωρίς να αποκλείεται και η διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση που
αµφισβητηθεί η ορθότητα των φύλλων ελέγχου. (TAXnews Φορολογικός Οδηγός).
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Ο στόχος κάθε ελέγχου είναι διαφορετικός, για το λόγο αυτό, τόσο η µεθοδολογία
όσο και τα µέσα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε ελέγχου, είναι επίσης
διαφορετικά. Συγκεκριµένα, κατά τον τακτικό έλεγχο πριν από την έναρξη των
ελεγκτικών επαληθεύσεων στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία, γίνονται οι
παρακάτω διαπιστώσεις, ανάλογα µε τη σειρά που θα αποτυπωθούν στην έκθεση
ελέγχου διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γενικά στοιχεία
Βιβλία και στοιχεία
Κίνηση εργασιών
Λογιστικές διαφορές
Παρατηρήσεις ελέγχου
Πορίσµατα ελέγχου
Προσδιορισµός των αποτελεσµάτων
Προσδιορισµός του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, βάση δαπανών
διαβίωσης

Με βάση τα παραπάνω, είναι επιβεβληµένο να περιγράφονται στα γενικά
στοιχεία, τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να διαµορφώσουν τα
ελεγκτικά όργανα σαφή αντίληψη της µορφής της ελεγχόµενης επιχείρησης,
αναφορικά µε τη νοµική, τεχνική και οικονοµική µορφή της. Εξετάζεται παράλληλα,
µε τη χρονολογία σύστασης και έναρξης των εργασιών, ο αριθµός και η δηµοσίευση
του καταστατικού και η χρονολογία έναρξης των εργασιών της επιχείρησης, καθώς
και το ενδεχόµενο εικονικότητας της εταιρείας, του τρόπου προέλευσης των
κεφαλαίων αυτής, η τυχόν ύπαρξη άτυπης δωρεάς κ.λπ. επίσης, στα γενικά στοιχεία
σηµειώνεται και περιγράφεται η διεύθυνση της έδρας, το αντικείµενο των εργασιών
αυτής, ως και ο προσδιορισµός του ιδίου κεφαλαίου, ανάλογα µε τα βιβλία που
τηρούνται. Σε περίπτωση εταιρειών αναγράφονται και τα ονόµατα του διαχειριστή.
Από πλευράς τήρησης βιβλίων και στοιχείων, πρέπει να σηµειωθεί, ότι αναγράφονται
µε κάθε λεπτοµέρεια τόσον αυτά που τηρήθηκαν στις ελεγχόµενες χρήσεις, όσο και
αυτά που τηρούνται στην τρέχουσα χρήση , τόσο από το κεντρικό, όσο τυχόν και από
τα υποκαταστήµατα της ελεγχόµενης επιχείρησης.
Επίσης, θα αναγραφεί στην έκθεση ελέγχου το είδος του βιβλίου, η ηµεροµηνία της
πρώτης πράξης, καθώς και τα στοιχεία που εκδόθηκαν κατά κατηγορία. (Μάναλης,
2007)
Συνήθως, ο φοροτεχνικός έλεγχος των επιχειρήσεων που τηρούν τα βιβλία τους
µε το διπλογραφικό σύστηµα, να αρχίζει µε την κατάστρωση του πίνακα που
εµφανίζει την κίνηση του λογαριασµού «Εµπορεύµατα» ή «Παραγωγή» σε
συνδυασµό µε τις απογραφές έναρξης και λήξης, µε σκοπό τον προσδιορισµό των
λογιστικών αποτελεσµάτων και τον έλεγχο των αποτελεσµατικών λογαριασµών. Ο
ελεγκτής προβαίνει στον έλεγχο του ισολογισµού της επιχείρησης, και µε θεωρείται
ότι η ελεγκτική διαδικασία τέλειωσε.
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Η έρευνα των φοροτεχνικών οργάνων όσον αφορά τα στοιχεία του ισολογισµού θα
πρέπει να έχει σαν στόχο την εξακρίβωση των ακόλουθων:
α) Ότι το ταµειακό υπόλοιπο που εµφανίζουν τα βιβλία, υπάρχει πραγµατικά στο
Ταµείο.
β) Ότι όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή,
υπάρχουν πραγµατικά στην επιχείρηση, ακόµη δε ότι χρησιµοποιούνται και
αποτιµήθηκαν στην αξία που ορίζει ο νόµος.
γ) Ότι όλα τα εµπορεύσιµα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή είναι και
τα πραγµατικά.
δ) Ότι δεν υπάρχουν λογιστικά λάθη µε τα οποία αλλοιώνεται η πραγµατική σύνθεση
των στοιχείων του ισολογισµού.
ε) Ότι οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που εµφανίζονται στον ισολογισµό είναι
πραγµατικές.
στ) Ότι όλα τα πάγια στοιχεία που υπάρχουν στην επιχείρηση, καταχωρήθηκαν στο
βιβλίο απογραφής.
ζ) Ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί απόκρυψη στοιχείων του ενεργητικού.
η) Ότι ο ισολογισµός καταρτίστηκε όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. των
φορολογικών και άλλων διατάξεων.(Φλιτούρης, 2009)

3.4.4. Τυπικός Φορολογικός έλεγχος - Λογιστικός έλεγχος
Είναι ο έλεγχος που επιχειρεί να αναµορφώσει τα λογιστικά αποτελέσµατα (καθαρά
κέρδη ή ζηµίες) που προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν,
προσθέτοντας σ’ αυτά διάφορες δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα ή διάφορα έσοδα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτά ή
µεταφέροντας τα αποτελέσµατα ή εισοδήµατα από µία πηγή σε άλλη ή µεταφέροντας
έσοδα από τα απαλλασσόµενα στα φορολογητέα και αντίστροφα, δηλαδή
προσθέτοντας ή αφαιρώντας διαφορές. Είναι ο έλεγχος που αποβλέπει στην
επαλήθευση της δηλούµενης φορολογητέας ύλης των επιτηδευµατιών και
περιορίζεται στα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων, χωρίς να υπεισέρχεται σε
θέµατα που άπτονται του κύρους και της αποδεικτικής δύναµης αυτών και ασχολείται
µε:
§
§

Τον έλεγχο των λογιστικών εγγραφών.
Τον έλεγχο των αριθµητικών δεδοµένων των βιβλίων των λογιστικών
πράξεων, της ροής των εγγραφών, της επαλήθευσης των µεταφεροµένων
υπολοίπων µεταξύ των βιβλίων ,των ηµερολογίων πρωτογενών εγγραφών
αναλυτικών καθολικών, ισοζυγίων κ.λπ..
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§
§

Τον έλεγχο των δαπανών.
Λοιπά θέµατα.

Για το λόγο αυτό ο έλεγχος πρέπει να στοχεύει στην ανεύρεση όλων των πράξεων
και παραλείψεων, οι οποίες χωρίς να επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και
στοιχείων, επηρεάζουν τη φορολογητέα ύλη (λανθασµένες λογιστικές πράξεις,
έκπτωση δαπανών που δεν προβλέπεται, µη υπολογισµός εσόδων κ.λπ.).Για τη σωστή
διενέργεια αυτού του είδους του ελέγχου απαιτείται γνώση της φορολογικής
νοµοθεσίας και της νοµολογίας των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και του ΣτΕ, ώστε να
είναι δυνατή η διαπίστωση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν και η στήριξη
αυτών προς αποφυγή ή περιορισµό των αµφισβητήσεων από πλευράς της
επιχείρησης.(Μάναλης, 2007).
Τα θέµατα και τα ποσά τα οποία ερευνά και επαληθεύει ο λογιστικός
φορολογικός έλεγχος στη τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία αναφέρονται παρακάτω:
§
§
§
§
§
§

Κάλυψη δαπανών µε δικαιολογητικά
Ορθή µεταφορά των δεδοµένων των στοιχείων στα βιβλία.
Καταχώρηση εσόδων στα βιβλία.
Την ύπαρξη προϋποθέσεων εκπτώσεων των δαπανών.
Ορθότητα των αριθµητικών πράξεων.
Έλεγχος αν καταχωρήθηκαν όλα τα εµπορεύσιµα στοιχεία στην απογραφή
τέλους χρήσης, καθώς και αν έγιναν σωστά οι σχετικές αριθµητικές πράξεις.

Οι ελεγκτικές επαληθεύσεις σε αυτού του είδους τον έλεγχο επικεντρώνονται
στους εξής λογαριασµούς και λογιστικά δεδοµένα:
§

§

§

§
§

Λογαριασµοί Α΄ και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, προϊόντων,
εµπορευµάτων και στο βιβλίο αποθήκης, έτσι ώστε να εντοπιστούν
αλλοιώσεις του κόστους, των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων αυτών.
Λογαριασµοί παγίων, προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν αυξηµένες δαπάνες
από τη διενέργεια αποσβέσεων σε µεγαλύτερες αξίες ή στη δηµιουργία
αυξηµένων αφορολόγητων αποθεµατικών, όταν τα παγία αφορούν επενδύσεις
που ανήκουν σε αναπτυξιακούς νόµους. Επίσης, να ελεγχθεί αν υπάρχουν
στους λογαριασµούς αυτούς ανύπαρκτα πάγια στοιχεία, σε αδράνεια,
αποσβεσµένα ή χωρίς δικαίωµα απόσβεσης αλλά η απόσβεση τους να
συνεχίζεται.
Λογαριασµοί παραγωγής έτοιµων προϊόντων, για τον εντοπισµό διόγκωσης
του κόστους ή πάνω από τις κανονικές συνθήκες φύρα, όπου συνεπάγεται
ενδεχοµένως απόκρυψη παραγωγής και τη διάθεση της χωρίς την έκδοση
τιµολογίων.
Λογαριασµοί εσόδων γενικά σε συνδυασµό µε τα σχετικά δικαιολογητικά,
για τον εντοπισµό ανακριβούς ή παράλειψης εσόδων.
Λογαριασµοί δαπανών σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για
τον εντοπισµό εικονικών δαπανών ή δαπανών που δεν εκπίπτουν.
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§

§

§

Μη αποτελεσµατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού και του παθητικού, έτσι
ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν καταχωρηµένα έσοδα σε αυτούς που
αφορούν την παρούσα ελεγχόµενη χρήση αλλά δεν έχουν µεταφερθεί στο
λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης.
Βιβλίο Απογραφών, όπου γίνεται έλεγχος των δεδοµένων της απογραφής
τέλους χρήσης για τον εντοπισµό µείωσης της πραγµατικής αξίας των
εµπορεύσιµων στοιχείων, η οποία συντελεί στην αύξηση του κόστους
πωληθέντων που συνεπάγεται τη µείωση του µικτού κέρδους.
Ισοζύγια, Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Καθολικά για να διαπιστωθεί αν
περιλαµβάνονται σε αυτά όλοι οι λογαριασµοί και αν υπάρχει συµφωνία των
ποσών που χρεώνονται, πιστώνονται και των αντίστοιχων υπολοίπων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, ο λογιστικός φορολογικός έλεγχος προηγείται του
ουσιαστικού ελέγχου. Το αποτέλεσµα του µεταφέρεται στην έκθεση ελέγχου, ακόµη
και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι απόρριψης των βιβλίων. Αυτό συµβαίνει για να
προσδιοριστούν λογιστικά τα αποτελέσµατα σε περίπτωση που δε γίνουν δεκτοί οι
λόγοι απόρριψης των βιβλίων από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και επίσης, για να
ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση του συντελεστή κέρδους, κατά τον εξωλογιστικό
προσδιορισµό. Ο τυπικός φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να είναι σύντοµος και
αποτελεσµατικός. Θα πρέπει να ερευνά το σύνολο των αποτελεσµατικών
λογαριασµών, αλλά να διερευνάται ο καθένας ξεχωριστά ανάλογα µε τη σοβαρότητα
του περιεχοµένου του. Τέλος, όταν ελέγχεται η τυπικότητα µιας δαπάνης, θα πρέπει
ταυτόχρονα να µελετάται και σαν πληροφορία για τον ουσιαστικό έλεγχο, να
ερευνάται η ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. γιατί στην αντίθετη
περίπτωση, επιβάλλονται και οι ανάλογες κυρώσεις στον εκδότη ή/και στο λήπτη του
φορολογικού στοιχείου και να ερευνάται αν οι δαπάνες που πρέπει να αφαιρεθούν
εφάπαξ έχουν µεταφερθεί στο κόστος των παγίων µε σκοπό να αποσβεστούν, αλλά να
έχουν αφαιρεθεί και από τα καθαρά κέρδη για τη δηµιουργία αφορολόγητων
αποθεµατικών. Όταν γίνεται έλεγχος στις δαπάνες ή στις αγορές παγίων, θα πρέπει να
ελέγχεται αν οι προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στις δαπάνες και στη συνέχεια
ολόκληρη η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί µε βάση τα στοιχεία που εκδόθηκαν, αφού
στην περίπτωση αυτή το ποσό της προκαταβολής αποτελεί διπλή καταχώρηση
δαπάνης.

3.4.5. Ουσιαστικός Φορολογικός Έλεγχος
Ουσιαστικός έλεγχος είναι το µέρος εκείνο της ελεγκτικής διαδικασίας που
πραγµατοποιείται στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία προκειµένου να διαπιστωθεί :
§

Εάν η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των στοιχείων της ελεγχόµενης
χρήσης, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ, µε τις παραδεκτές αρχές
της λογιστικής, αν είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων στις
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§

συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί, καθώς και στα αποτελέσµατα που
προκύπτουν από αυτά.
Εάν τα δεδοµένα της συναλλακτικής δραστηριότητας που προκύπτουν από τα
βιβλία που τηρήθηκαν, από τα στοιχεία που εκδόθηκαν καθώς και από τα
στοιχεία που εκδόθηκαν από τρίτους, είναι αληθή και ακριβή και
περιλαµβάνουν τη συνολική συναλλακτική κίνηση της ελεγχόµενης χρήσης.

Με βάση τα αποτελέσµατα του ουσιαστικού φορολογικού ελέγχου και ανάλογα
µε τη σοβαρότητα και την έκταση των πράξεων ή των παραλείψεων που
διαπιστώθηκαν, τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν θα χαρακτηριστούν :
§

§
§

Επαρκή και ακριβή: Είναι τα βιβλία και στοιχεία, όταν τηρούνται αυτά που
προβλέπονται και µε τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.,
επαληθεύεται το περιεχόµενο των λογαριασµών και δεν προκύπτουν
περιπτώσεις µη εµφάνισης άλλων συναλλαγών σ’ αυτά. Σε περίπτωση, που
τα βιβλία και τα στοιχεία µιας επιχείρησης µετά από τον έλεγχο που θα γίνει
κριθούν επαρκή και ακριβή, το αποτέλεσµα προσδιορίζεται λογιστικά κατά τα
προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος.
Ανεπαρκή: Εφόσον διαπιστώθηκαν πράξεις και παραλείψεις που καθιστούν
αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Ανακριβή: Εφόσον διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες
επηρεάζουν ουσιωδώς τα δεδοµένα ή τα οικονοµικά αποτελέσµατα που
προκύπτουν από αυτά.
Σχεδιασµός πορείας ελεγκτικού έργου

Ο ελεγκτής αφού λάβει εντολή ελέγχου και µελετήσει τους φακέλους και τα στοιχεία
που υπάρχουν στο αρχείο της ∆ΟΥ για την προς έλεγχο επιχείρηση, βάσει αυτών, του
ισολογισµού χρήσεως που ελέγχεται, των δεδοµένων της εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ, των συµπληρωµατικών στοιχείων της δήλωσης φόρου εισοδήµατος και του
αντικειµένου εργασιών της επιχείρησης, κάνει µια πρώτη διάγνωση για την τεχνική
του ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί και για τα σηµεία που θα ρίξει το µεγαλύτερο
βάρος στις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Βέβαια το είδος και η έκταση των ελεγκτικών
επαληθεύσεων εξαρτάται από τις γνώσεις και την ικανότητα του ελεγκτή να επιλέξει
τις κατάλληλες ελεγκτικές επαληθεύσεις και τις µεθόδους πραγµατοποίησης τους
ώστε, από το αποτέλεσµα τους να σχηµατισθεί ασφαλής κρίση ως προς την ακρίβεια
των βιβλίων και στοιχείων που τηρήθηκαν.
Ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία που τηρήθηκαν
§
§
§
§

Τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων.
Βιβλία υποκαταστήµατος, όπου ελέγχεται αν υπήρχε υποχρέωση τηρήσεως
βιβλίων και στοιχείων υποκαταστήµατος.
Πρόσθετα βιβλία, όπου ελέγχεται αν υπάρχει υποχρέωση τηρήσεως τους.
Αναλυτικά καθολικά, όπου σχολιάζεται η τήρηση τους.
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§

Θεώρησης της χρησιµοποίησης. Ελέγχεται αν έχουν θεωρηθεί προ της
χρησιµοποίησης τους.
Σύννοµη τήρηση, όπου ελέγχεται αν τηρήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΒΣ.
Εµπρόθεσµη ενηµέρωση. Ελέγχεται αν η ενηµέρωση τους ήταν εµπρόθεσµη
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό προκύπτει από τις ηµεροµηνίες
καταχωρήσεως και τις ηµεροµηνίες εκδόσεως και λήψεως των στοιχείων.
Επίσης προκύπτει αν έχουν γίνει εκπρόθεσµες καταχωρήσεις µετά το σηµείο
θεωρήσεως των βιβλίων από προσωρινό έλεγχο.
∆ιαφύλαξη, εάν δηλαδή διαφυλάχθηκαν όσο χρονικό διάστηµα προβλέπουν οι
διατάξεις του ΚΒΣ.
∆ιαγραφές, όπου ελέγχεται αν έχουν πραγµατοποιηθεί διαγραφές, ώστε να
µην είναι δυνατή η ανάγνωση του ποσού που διαγράφηκε.
Συµφωνία τίτλου λογαριασµού µε το περιεχόµενο του. Ελέγχεται δια
αντιπαραβολής των εγγράφων µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά µήπως κάτω
από τον λογαριασµό έχουν καταχωρηθεί εγγραφές άσχετες µε τον τίτλο του.
∆ιαπίστωση της ύπαρξης του περιεχοµένου του λογαριασµού.
Έλεγχος βάση ισοζυγίου της συµφωνίας αθροισµάτων Ηµερολογίου µε Γενικό
Καθολικό.
Έλεγχος βάση ισοζυγίου της συµφωνίας Αναλυτικών Καθολικών µε τους
αντίστοιχους γενικούς λογαριασµούς.
Αθροιστικές επαληθεύσεις σε ορισµένες σελίδες των βιβλίων και σε
ορισµένους λογαριασµούς, καθώς και µε επαλήθευση της σωστής µεταφοράς
των ποσών από σελίδα σε σελίδα.
Έλεγχος ορθής καταχώρησης στην απογραφή λήξεως των υπολοίπων των
λογαριασµών.
Έλεγχος συµφωνίας των δεδοµένων των πρόσθετων βιβλίων µε τα δεδοµένα
των οικείων λογαριασµών.

Ελεγκτικές επαληθεύσεις στα στοιχεία που εκδόθηκαν
§
§
§

§
§

§
§

Έκδοση προβλεπόµενων στοιχείων.
Θεώρηση εκδιδόµενων στοιχείων.
Θεώρηση προ της χρησιµοποίησης, όπου αντιπαραβάλλεται σε κάθε µπλοκ η
ηµεροµηνία θεώρησης του µε την ηµεροµηνία του πρώτου εκδοθέντος
στοιχείου.
Σύννοµη έκδοση.
Περιεχόµενο στοιχείων, δηλαδή ελέγχεται αν αναγράφονται στα στοιχεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ, το είδος, η ποσότητα, η τιµή µονάδος και
η συνολική αξία του αγαθού.
Έλεγχος ορθής καταχώρησης στα βιβλία των δικαιολογητικών της
επιχείρησης.
Πλαστά ή εικονικά στοιχεία.
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Τιµολόγια πωλήσεως, όπου ελέγχεται αν αναγράφεται ο αριθµός ∆ελτίου
Αποστολής που είχε εκδώσει η ελεγχόµενη επιχείρηση προηγουµένως.
Είδος, δηλαδή ελέγχεται αν γίνεται εξειδίκευση των πωλούµενων αγαθών επί
των ∆ελτίων Αποστολής και Τιµολογίων Πωλήσεως σε αντιπαραβολή και
προς τα τιµολόγια αγοράς.
∆ιαφύλαξη. Ελέγχεται αν διαφυλάχθηκαν τα δελτία αποστολής για τις αγορές
που έγιναν µε δελτίο αποστολής και το τιµολόγιο εκδίδεται εκ των υστέρων.
Επίσης, αν έχει γίνει διαφύλαξη των στοιχείων των ανέλεγκτων χρήσεων και
διαφύλαξη και επίδειξη στον έλεγχο των αντιτύπων των παραστατικών που
εκδίδονται πέραν από τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ.
∆ιαγραφές, όπου ελέγχεται αν έχουν πραγµατοποιηθεί διαγραφές, ώστε να
µην είναι δυνατή η ανάγνωση του ποσού που διαγράφηκε.
Αλλοιώσεις, αν δηλαδή έχουν γίνει κάποιες αλλοιώσεις µε τεχνάσµατα.
Παρεχόµενες εκπτώσεις λόγω του ύψους ακαθάριστων εσόδων.
Υποβολή φορολογικών στοιχείων.
Συστέγαση, αν η επιχείρηση που ελέγχεται συστεγάζεται µε άλλη επιχείρηση
που παράγει ή εµπορεύεται όµοια είδη.

Έλεγχος Αγορών, όπου για την πραγµατοποίηση του ελέγχου των αγορών ο
ελεγκτής προβαίνει στις παρακάτω ελεγκτικές επαληθεύσεις
§

§

§

§
§
§

§

Βιβλίων εσόδων - εξόδων – Ανάλυση στηλών για τη φορολογία εισοδήµατος,
όπου οι αγορές αγαθών, οι επιστροφές και οι εκπτώσεις και ο Φ.Π.Α. που
αντιστοιχεί στις προηγούµενες πράξεις καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες.
Βιβλία Γ΄ κατηγορίας – Η επιχείρηση απεικονίζει και παρακολουθεί τα κατ’
είδος αποθέµατα της µε τους λογαριασµούς της 2ης οµάδας. Έτσι, η
επιχείρηση, ανάλογα µε τα κατά είδος αποθέµατά της τηρεί τους
προβλεπόµενες λογαριασµούς της οµάδας αυτής, δηλαδή τηρεί τους
πρωτοβάθµιους οι οποίοι αναπτύσσονται περαιτέρω σε δευτεροβάθµιους και
τριτοβάθµιους λογαριασµούς ανάλογα µε τις ανάγκες της.
Α΄ και Β΄ ύλες που χρησιµοποιεί, όπου οι πληροφορίες λαµβάνονται από το
βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου και όπου δεν τηρείται αυτό από το φάκελο
δαπανών.
Έλεγχος της ποσοστιαίας σχέσης αγορών εσωτερικού και εισαγωγών, από
τους λογαριασµούς του καθολικού.
Έλεγχος της ποσοστιαίας αύξησης της Μέσης Τιµής ανά είδος αγοραζόµενου
αγαθού κατ’ έτος.
Έλεγχος συµφωνίας ποσότητας και αξίας απογραφών ενάρξεως και λήξεως
των Α-Β υλών και εµπορευµάτων στα βιβλία Απογραφών , Αγορών, Γενικού
Καθολικού και Αποθήκης (όπου τηρείται).
Έλεγχος καταχωρήσεων στην απογραφή.
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Στοιχεία ΚΕΠΥΟ, όπου αντιπαραβάλλεται το συνολικό τους άθροισµα µε τις
εγγραφές στα βιβλία για αγορές εµπορευσίµων, παγίων, εισαγωγών και
δαπανών και σε περίπτωση διαφοράς συνεχίζεται ο έλεγχος για τον εντοπισµό
της.
Εκδότες πλαστών - Εικονικών στοιχείων, βάσει της τηρούµενης στη ∆ΟΥ
καταστάσεως όπου αναφέρονται οι εκδότες πλαστών – εικονικών και
ελέγχεται αν οι προµηθευτές της ελεγχόµενης επιχείρησης είναι εκδότες
τέτοιων στοιχείων.
Εκδότες απολεσθέντων στοιχείων, βάσει της τηρούµενης στη ∆ΟΥ
καταστάσεως όπου αναφέρονται οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει απώλεια
στοιχείων, ελέγχεται µήπως οι αγορές της ελεγχόµενης επιχείρησης
καλύπτονται µε στοιχεία από επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει απώλεια
στοιχείων.
Κάθετες και οριζόντιες επαληθεύσεις των τιµολογίων των προµηθευτών.
Συσχετισµός ∆ελτίων Αποστολής – Τιµολογίων.
Έλεγχος του ΑΦΜ στα στοιχεία των προµηθευτών.
Ελέγχεται αν οι αγορές καλύπτονται µε τα υπό νόµου προβλεπόµενα
δικαιολογητικά.
Σωστή καταχώρηση των τιµολογίων των προµηθευτών στα βιβλία της
ελεγχόµενης επιχείρησης, βάσει των τιµολογίων που υπάρχουν στο φάκελο
δαπανών της ελεγχόµενης.
Έλεγχος για τυχόν µη καταχώρηση λαµβανοµένων πιστωτικών τιµολογίων.
Έλεγχος των τιµολογίων µε µεγάλα ποσά που δεν έχουν σχέση µε το
αντικείµενο της επιχείρησης ή µη πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων
δαπανών, όπου στέλνονται φωτοτυπίες των συγκεκριµένων τιµολογίων στην
αρµόδια ∆ΟΥ του εκδότη του στοιχείου για άµεσο έλεγχο προκειµένου ν α
διαπιστωθεί αν υπάρχει συµφωνία µε το στέλεχος καθώς και αν η δαπάνη
είναι πραγµατική.
Έλεγχος λογαριασµού «Προµηθευτές», κυρίως σε προµηθευτές µε µεγάλη
κίνηση.
Έλεγχος του πραγµατικού κόστους των εισαγωγών, της εκκαθάρισης της
τράπεζας και της εκκαθάρισης του εκτελωνιστή µετά των σχετικών
δικαιολογητικών.
Έλεγχος του λογαριασµού παραγγελίες εξωτερικού. Όταν πιστώνεται ο
λογαριασµός αυτός µε χρέωση κατ’ αξία των «Αγορών», ελέγχεται µήπως, µε
την αιτιολογία ότι εκκρεµεί τµηµατική παραλαβή των εισαγωγών, δεν
καταχωρήθηκε ολόκληρη η ποσότητα µε συνέπεια να έχουµε µετάθεση
κέρδους στην επόµενη χρήση.
Εντοπισµός των εικονικών συναλλαγών µέσω του ελέγχου της σχέσης
επαγγέλµατος προµηθευτή και πωλούµενου από αυτόν είδους, της σχέσης
επαγγέλµατος ελεγχόµενης και αγορασθέντος από αυτήν είδους, της ύπαρξης
δυνατότητας του προµηθευτή πώλησης της ποσότητας που αναγράφεται στο
τιµολόγιο, της ύπαρξης δυνατότητας µεταφοράς ποσότητας µε ένα
µεταφορικό µέσο, της ύπαρξης δυνατότητας αποθήκευσης ή χρήσης των
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αγορασθέντων από την ελεγχόµενη αγοράστρια επιχείρηση, της διαπίστωσης
της πραγµατικής σχέσης της δαπάνης ή αγοράς διαφόρων υλικών προς το
µέγεθος της ελεγχόµενης επιχείρησης, της έρευνας για την ύπαρξη των
αγορασθέντων παγίων, του ελέγχου των τιµολογίων τακτοποιήσεως του ΦΠΑ
και των τιµολογίων µε ανεπαρκές περιεχόµενο ώστε να καθίσταται ανέφικτος
ο έλεγχος τους.
Έρευνα λαµβανόµενων εκπτώσεων σε είδος, αν έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς
την έκδοση φορολογικού στοιχείου ή χωρίς την απαραίτητη καταχώρηση στα
βιβλία.
Έλεγχος των επιστροφών αγορών και των επιστροφών αγορασθέντων που
έχουν κριθεί ως ακατάλληλα..
Έλεγχος των καταβληθεισών προκαταβολών αγορών για τις οποίες µετά την
εκτέλεση της παραγγελίας δεν εκδόθηκαν τιµολόγια και προκειµένου να
καλυφθεί η διαφορά στα βιβλία των συναλλαζόµενων οι προκαταβολές
φέρονται ων επιστραφείσες µε τη δικαιολογία της µη εκτελέσεως της
παραγγελίας.
Έλεγχος των τιµολογίων αγοράς πωλούµενων από την επιχείρηση
εµπορευµάτων.
Συσχέτιση εξόδων αγοράς µε αγορές και αντίστροφα προκειµένου να
διαπιστωθεί τυχόν εικονικότητα στις συναλλαγές και συσχετισµός των
ποσοτήτων των αγορών µε τις ποσότητες των φορτωτικών.
Έλεγχος της µεταφοράς του συνόλου των αγορών και των δαπανών στα
συµπληρωµατικά στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.
Έλεγχος των πωλήσεων

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. η επιχείρηση απεικονίζει και παρακολουθεί τα κατ’ είδος
έσοδα της που αναφέρονται στην εκµετάλλευση χρήσης, µε τους λογαριασµούς της
7ης οµάδας. Ο έλεγχος των πωλήσεων γίνεται µε βάση τα τιµολόγια χονδρικής
πώλησης που έχουν εκδοθεί και ο ελεγκτής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
§
§
§

§

§

∆ιαπίστωση σωστής καταχώρησης των στοιχείων στα βιβλία.
Επαλήθευση των αθροισµάτων των µηνιαίων ισοζυγίων.
Έλεγχος στις αθροίσεις και τις µεταφορές από σελίδα σε σελίδα των
λογαριασµών του αναλυτικού και γενικού καθολικού στα βιβλία Γ΄
κατηγορίας.
Έλεγχος των τιµών των πωλήσεων. Σε περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του
κόστους πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου οι λόγοι που τις
δικαιολογούν.
Έλεγχος για τυχόν υποτιµολογήσεις - κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν τη
δυνατότητα να αγοράζουν χωρίς τιµολόγιο επιδιώκουν να πωλούν χωρίς ή µε
υποτιµολογηµένα στοιχεία αξίας - και υπερτιµολογήσεις – κυρίως µε την
έκδοση υπερτιµολογηµένων φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις που
είναι πιστωτικές σε ΦΠΑ προς άλλες που είναι χρεωστικές, µε σκοπό τη
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§
§
§
§

διόγκωση των εισροών και τη µείωση του ποσού του φόρου που πρέπει να
καταβληθεί.
Έλεγχος των πωλήσεων Α & Β υλών, υποπροϊόντων ή ελαττωµατικών
προϊόντων ειδικά όταν αυτές πραγµατοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες.
∆ιασταύρωση των στοιχείων του ΚΕΠΥΟ (λαµβανόµενες προµήθειες) και
λοιπών στοιχείων που υπάρχουν για την ελεγχόµενη επιχείρηση.
Γενικός έλεγχος την νόµιµης χρήσης των επιχειρήσεων µε φορολογικές
ταµειακές µηχανές.
Έλεγχος των στοιχείων, δηλαδή των αποδείξεων λιανικών πωλήσεων, των
δελτίων αποστολής µε τα αντίστοιχα τιµολόγια, των ανεπίσηµων και των
µικτών συναλλαγών (πώλησης αγαθών και παροχή υπηρεσιών) και των
συγκεντρωτικών καταστάσεων για «πελάτες» της ελεγχόµενης επιχείρησης µε
τα δεδοµένα των συγκεντρωτικών καταστάσεων των πελατών για
«προµηθευτές».. Επίσης, να γίνεται έλεγχος της ύπαρξης συνάφειας µεταξύ
της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων και της πραγµατικής αξίας των
υπηρεσιών και διασταύρωση των εγγραφών πωλήσεων µε τις εγγραφές στα
βιβλία των πελατών και των εγγραφών για τις χορηγούµενες εκπτώσεις προς
πελάτες µε τις εγγραφές στα βιβλία των πελατών και των εγγραφών
πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών προς ιδιώτες µε τα πρωτότυπα των
εκδοθείσων αποδείξεων που έχουν συνυποβληθεί µε τη δήλωση του φόρου
εισοδήµατος των πελατών. Τέλος, είναι σηµαντικό να γίνεται διασταύρωση
των φορτωτικών, συσχέτιση αγορών, πωλήσεων, κόστους πωληθέντων και
αποθεµάτων, έλεγχος εφαρµογής του προσήκοντος συντελεστή Φ.Π.Α. ή
τυχόν υπαγωγή σε µειωµένο συντελεστή, συσχέτιση των εισροών µε τα
ακαθάριστα έσοδα κατά συντελεστή Φ.Π.Α. , έλεγχος ότι η πίστωση κατά την
αποστολή εµπορευµάτων στα τυχόν υποκαταστήµατα πραγµατοποιήθηκε σε
τιµές κόστους.
Έλεγχος δαπανών

∆απάνη θεωρείται η οποιαδήποτε ανάλωση περιουσιακού στοιχείου, µε σκοπό την
παραγωγή εισοδήµατος. Για τα λογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών των
επιχειρήσεων από τα µικτά κέρδη εκπίπτονται οι περιοριστικά απαριθµούµενες στο
νόµο ( άρθρο 31, ν. 2238/94) δαπάνες. Οι κύριες ελεγκτικές ενέργειες για τον έλεγχο
των δαπανών αναφέρονται παρακάτω :
§
§
§
§
§
§
§
§

Σωστή καταχώρηση των τιµολογίων των δαπανών στα βιβλία.
Κάθετες και οριζόντιες επαληθεύσεις των τιµολογίων των προµηθευτών.
Στοιχεία ΚΕΠΥΟ (εφόσον υπάρχουν).
Κάλυψη δαπανών µε δικαιολογητικά.
Έλεγχος νοµότυπης έκδοσης των δικαιολογητικών των δαπανών.
Τιµολόγια µε µεγάλα ποσά δαπανών.
Συσχέτιση δαπανών µε αγορές και ακαθάριστα έσοδα και αντίστροφα.
Έλεγχος για την εικονικότητα των δαπανών.
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§

§

§

§

§

Μεταφορά των δαπανών στα συµπληρωµατικά στοιχεία της φορολογικής
δήλωσης.
Έλεγχος Απογραφών
Ελεγκτικές επαληθεύσεις στο βιβλίο απογραφών µέσω του ποσοτικού ελέγχου
συγκεκριµένων ειδών (κλειστή αποθήκη) και µέσω του ελέγχου της
συνάφειας αγορών – πωλήσεων – αποθεµάτων.
Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων στην τιµή κτήσης ή του ιστορικού κόστους
παραγωγής, αν αυτή είναι χαµηλότερη της τιµής στην οποία η επιχείρηση
µπορεί να αγοράσει ή να παράγει τα αποθέµατα κατά την ηµέρα κλεισίµατος
του ισολογισµού, στην τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής όταν αυτή
είναι µικρότερη της τιµής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής και της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας και στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αν η
τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι χαµηλότερη από την τιµή
κτήσης ή το ιστορικό κόστος αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία.
Έλεγχος ποσοτικής καταχώρησης εµπορευµάτων, όπου στις επιχειρήσεις
αυτές πρέπει να ελέγχεται εάν οι ποσότητες που αναγράφονται στα βιβλία
αποθήκης εµπορευµάτων, πρώτων υλών και προϊόντων συµφωνούν µε τις
ποσότητες που έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή.
Ποσοτική καταχώρηση µη εµπορευσίµων, όπου γίνεται ποσοτικός έλεγχος
των παγίων µε επιτόπιο έρευνα. Έτσι ερευνάται για τα υπάρχοντα στην
απογραφή ενάρξεως ή τα αγορασθέντα µέσα στη χρήση περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία δεν εµφανίζονται ως πωληθέντα, εάν έχουν καταχωρηθεί όπως
έπρεπε, στην απογραφή λήξεως.
Έλεγχος βιβλίου αποθήκης

Αν υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και δεν τηρήθηκε, τα βιβλία
κρίνονται σαν ανεπαρκή. Αν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης, µπορούν να γίνουν
οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες ελεγκτικές επαληθεύσεις:
§
§
§
§

§
§

Αν υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και δεν τηρήθηκε.
Αν το βιβλίο αποθήκης είναι θεωρηµένο πριν από τη χρησιµοποίηση του.
Αν τηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης.
Αν τηρήθηκε µε τον τρόπο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 8
του ΚΒΣ δηλαδή, κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και
εξαγωγή, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπουν οι πιο πάνω
διατάξεις, καθώς και των ειδικών ρυθµίσεων µε αποφάσεις της Επιτροπής
Λογιστικών Βιβλίων.
Αν έχει ενηµερωθεί εµπρόθεσµα.
Αν έχει γίνει ορθή καταχώρηση των µεγαλύτερων κατά ποσότητα και αξία
στοιχείων αγοράς και πώλησης.
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§
§

§
§

§

§

Αν συµφωνούν οι ηµεροµηνίες που αναγράφονται στα στοιχεία µε αυτές που
αναγράφονται στις αντίστοιχες µερίδες αποθήκης.
∆ιερεύνηση της κίνησης του βιβλίου αποθήκης για τη διαπίστωση πιστωτικών
υπολοίπων. Αν διαπιστωθεί ότι σε µια ορισµένη ηµεροµηνία υπάρχει
αδικαιολόγητο πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή η συνολική ποσότητα της
εισαγωγής είναι µικρότερη από τη συνολική ποσότητα της εξαγωγής,
πιθανολογείται απόκρυψη αγορών ή παραγωγής ή ανακρίβεια της απογραφής
έναρξης.
Έλεγχος ορθής καταχώρησης των επιστροφών αγορών και πωλήσεων.
Η δειγµατοληπτική επαλήθευση ποσοτικών υπολοίπων των κυριοτέρων
µερίδων της αποθήκης και ιδιαίτερα σε αυτές που παρουσιάζουν µικρά
υπόλοιπα σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά από µεγάλη κίνηση
εισαγωγής ή εξαγωγής. Αν διαπιστωθούν ποσοτικά ελλείµµατα που δεν
οφείλονται σε φυσική αποµείωση ή καταστροφή, πιθανολογείται απόκρυψη
πωλήσεων ή ανακρίβεια της απογραφής τέλους χρήσης.
Η επαλήθευση των αξιών που εµφανίζονται στο βιβλίο αποθήκης και των
αντίστοιχων λογαριασµών του Γενικού Καθολικού (Α' και Β' υλών,
προϊόντων, εµπορευµάτων, κ.τ.λ.), εφόσον αυτή η επαλήθευση δεν είναι
εξαιρετικά δυσχερής (πολύ µεγάλος αριθµός µερίδων αποθήκης). Αυτό
γίνεται µε την άθροιση της αξίας του συνόλου των µερίδων µιας
κατηγορίας ειδών (π.χ. πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κ.τ.λ.) και τη
σύγκριση µε το ποσό που προκύπτει από τον αντίστοιχο λογαριασµό του
Γενικού Καθολικού.
Αν στους διαθέσιµους αποθηκευτικούς χώρους, ίδιους και ξένους, µπορούν
να αποθηκευθούν οι ποσότητες των εµπορευµάτων ή προϊόντων κ.τ.λ. που
εµφανίζονται κάθε φορά σαν υπόλοιπο στο βιβλίο αποθήκης π.χ.
χρεωστικά ποσοτικά υπόλοιπα εµπορευµάτων σε υγρή κατάσταση σε σχέση
µε τις υπάρχουσες δεξαµενές ή χρεωστικά ποσοτικά υπόλοιπα εµπορευµάτων
που διατηρούνται µόνο σε ψυγεία σε σχέση µε τους διαθέσιµους ψυκτικούς
θαλάµους. Η διαπίστωση ότι οι πιο πάνω χώροι δεν επαρκούν για την
αποθήκευση των διαθέσιµων εµπορευµάτων ή προϊόντων σε δεδοµένη
ηµεροµηνία, είναι γεγονός που πιθανολογεί ανακρίβεια του βιβλίου αποθήκης
(π.χ. απόκρυψη πωλήσεων ή διόγκωση αγορών).

Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα :
§

Έρευνα του Μικτού Κέρδους και του Συντελεστή Μικτού Κέρδους. Το
µέγεθος του µικτού κέρδους εξαρτάται από το κόστος των πωληθέντων
εµπορευµάτων και από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων. Εκφράζεται
επίσης σε συντελεστή επί τοις εκατό, ο οποίος υπολογίζεται επί του κόστους
των πωληθέντων (ΣΜΚ/Κ) ή επί των ακαθάριστων εσόδων (ΣΜΚ/Π) της
επιχείρησης.
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Ο ΣΜΚ αποτελεί ένα σπουδαίο δείκτη σύγκρισης των αποτελεσµάτων της
επιχείρησης κατά είδος, όπως επίσης για τη σύγκριση της µε οµοειδείς
επιχειρήσεις. Εξετάζεται λοιπόν το µικτό κέρδος κάθε είδους, που προκύπτει
από το τηρούµενο κατά ποσότητα και κατ’ αξία βιβλίο αποθήκης για τα είδη
που καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα των ακαθάριστων εσόδων. Επίσης
συντάσσεται πίνακας (πρωτοκόλλου) προσδιορισµού του µικρού κέρδους από
τις τιµές κόστους προς τις τιµές πωλήσεως.
§

∆απάνες – Συντελεστής ∆απανών. Ο συντελεστής δαπανών της επιχείρησης
είναι αντιστρόφως ανάλογος προς τα καθαρά κέρδη της επιχειρήσεως. Στο
κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου «Για τα αποτελέσµατα» αναφέρεται κάθε
περίπτωση δαπάνης που επέδρασε στην αυξοµείωση των καθαρών κερδών
έναντι των καθαρών κερδών των προηγούµενων χρήσεων.

§

Καθαρά κέρδη – Συντελεστής καθαρών κερδών (ΣΚΚ). Στην έκθεση ελέγχου
παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία των ποσών και των ΣΚΚ της οριστικής και
των ελεγχόµενων χρήσεων. Σε περίπτωση αποκλίσεως ερευνώνται και
παρατίθενται οι αιτίες που προκάλεσαν τη διαφοροποίηση.
Άλλες ελεγκτικές επαληθεύσεις :

§

§

§

§
§

Έλεγχος πιστωτικών ταµείου. Η εµφάνιση πιστωτικού υπολοίπου στο ταµείο
υποδηλώνει απόκρυψη πωλήσεων. Επίσης είναι σηµαντικό να γίνονται
αθροίσεις των ταµειακών πράξεων σε σηµεία, πριν την τελική εγγραφή ή την
τελευταία εγγραφή της σελίδας, επειδή έχει παρατηρηθεί τακτοποίηση του
ταµείου εκ των υστέρων , κατά τρόπο που το υπόλοιπο της σελίδας είναι
χρεωστικό αλλά στη µέση της σελίδας να είναι πιστωτικό, χωρίς να οφείλεται
σε λογιστικό λάθος.
Έλεγχος των λογαριασµών των προµηθευτών., όπου ελέγχεται η ύπαρξη
συµφωνίας του λογαριασµού Γενικού Καθολικού « Προµηθευτές» µε τα
υπόλοιπα των προµηθευτών του αναλυτικού καθολικού. Επίσης ελέγχεται αν
συµφωνεί το υπόλοιπο του λογαριασµού κάθε προµηθευτή στο τέλος χρήσης
µε το αντίστοιχο υπόλοιπο , που αναφέρεται στην απογραφή. Επιπλέον να
γίνεται αντιπαραβολικός έλεγχος µε τις εγγραφές στα βιβλία του προµηθευτή.
Τέλος, ελέγχεται η κίνηση των λογαριασµών των προµηθευτών µήπως, χωρίς
να υπάρχουν εγγραφές από αγοραπωλησίες, υπάρχουν πιστώσεις
λογαριασµών µε την αιτιολογία «προκαταβολές» ενώ είναι πιθανό να
αφορούν δάνεια προς την ελεγχόµενη.
Έλεγχος των λογαριασµών πελατών, γραµµάτιων εισπρακτέων, γραµµάτιων
πληρωτέων και των λοιπών λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού.
Έλεγχος Παραγωγικών Επενδύσεων και Αφορολόγητων Αποθεµατικών.
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Παρατηρήσεις ουσιαστικού ελέγχου :
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και είναι το σπουδαιότερο τµήµα της έκθεσης ελέγχου
διότι σε αυτό στηρίζεται το πόρισµα ελέγχου. Από τον τρόπο της διατύπωσης του και
τα παρατιθέµενα σε αυτό στοιχεία φαίνεται η ποιότητα της ελεγκτικής διαδικασίας
που έγινε. Οι παρατηρήσεις ελέγχου επιβάλλεται να είναι διατυπωµένες µε τρόπο
σαφή, αντικειµενικό και περιληπτικό αφού η αναζήτηση ευθυνών από τη διοίκηση
του Υπουργείου Οικονοµικών όταν οι φορολογικές εγγραφές ακυρώνονται από τα
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια οφείλεται σε τυχόν παραλείψεις και ελλείψεις πειστικών και
αποδεικτικών.
Πόρισµα ελέγχου :
Στο κοµµάτι αυτό αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίου ο έλεγχος κατέληξε στο
συµπέρασµα είτε της αποδοχής των βιβλίων είτε της απόρριψής των.
1. Ειλικρινή βιβλία
Στην περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή παραβιάσεις του Κ.Β.Σ. ή
σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων,
επειδή δεν εµποδίζουν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και δεν αλλοιώνουν τα
οικονοµικά αποτελέσµατα, τα βιβλία κρίνονται επαρκή και ακριβή και τα
αποτελέσµατα προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή αυτά που προκύπτουν από τα
βιβλία προσθέτονται και οι λογιστικές διαφορές που έχουν διαπιστωθεί.
2. Ανειλικρινή βιβλία
Η απόρριψη (ανεπάρκεια – ανακρίβεια) των βιβλίων και στοιχειών της Γ΄ κατηγορίας
ΚΒΣ κρίνεται από την προβλεπόµενη παράγραφο 5 του άρθρου 30 ΚΒΣ τριµελή
Επιτροπή , εφόσον ζητηθεί η παραποµπή της υπόθεσης του, ο επιτηδευµατίας
σύµφωνα µε την κατωτέρω διαδικασία. Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ, όταν από τον
τακτικό έλεγχο διαπιστώσει ότι στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία της Γ΄
κατηγορίας υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώµη του συνιστούν
ανεπάρκειες ή ανακρίβειες, υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευµατία
σηµείωµα για τις διαπιστώσεις αυτές. Κάθε πράξη, παράλειψη ή παράβαση είναι
σηµαντικό να δικαιολογείται πλήρως και να αναγράφεται πόσο επηρεάζει το κύρος
των βιβλίων. Σε περίπτωση που δεν κοινοποιηθεί το σηµείωµα αυτό, και το εισόδηµα
προσδιορίζεται εξωλογιστικά, τα εκδοθέντα φύλλα ελέγχου ακυρώνονται ως νοµικώς
πληµµελή. Τέλος, στο πόρισµα ελέγχου γίνεται συνοπτική διατύπωση κάθε λόγου
ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, µε ταυτόχρονη παραποµπή
στα αντίστοιχα κεφάλαια των παρατηρήσεων ελέγχου. Τελικά στο πόρισµα ελέγχου,
πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως οι λόγοι απορρίψεως των βιβλίων και στοιχείων
ακόµη και σε περιπτώσεις όπου γίνονται αποδεκτά τα ακαθάριστα έσοδα και όχι τα
αποτελέσµατα.(Παπαδόπουλος, 1998)
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Προσδιορισµός Αποτελεσµάτων :
Σε περίπτωση όπου η φορολογική αρχή αποδείξει, ότι τα τηρούµενα βιβλία είναι
ανεπαρκή ή ανειλικρινή, χωρίς να απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική
κατάσταση της επιχείρησης, και δεν προσφέρονται για ελεγκτικές επαληθεύσεις,
προβαίνει στην απόρριψη τους, µε αιτιολογηµένη κρίση και καθορίζει τα
αποτελέσµατα εξωλογιστικά. Ως εξωλογιστικό προσδιορισµό των Καθαρών Κερδών
των εµπορικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζουµε το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού
των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες
επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους (Μοναδικούς Σ.Κ.Κ.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) για τον
προσδιορισµό των ακαθαρίστων εσόδων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32
του (Κ.Φ.Ε.) για τον εξωλογιστικό προσδιορισµό. Αν έχουν βρεθεί ανεπίσηµα βιβλία
στα οποία έχουν καταχωρηθεί όλα τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν δεν έχουν
αποκαλυφθεί είναι ευχερής ο ακριβής προσδιορισµός της απόκρυψης που έχει γίνει.
1. Βιβλία ανεπαρκή, τα ακαθάριστα έσοδα ως έχουν δηλωθεί.
2. Βιβλία ανακριβή. Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται κατά την κρίση του
εφόρου, λαµβάνοντας υπόψη του, τις αγορές, πωλήσεις, δαπάνες, µικτό
κέρδος της επιχείρησης και σύγκριση αυτού µε οµοειδείς επιχειρήσεις και
δάνεια.
Όταν όµως έχουµε, µη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή έκδοση πλαστού ή εικονικού
στοιχείου, τότε η αποκρυβείσα αξία προστίθεται στα ακαθάριστα που προκύπτουν
από τα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που έχουµε επανάληψη
παραβάσεων, στην ίδια διαχειριστική περίοδο, τα σχετικά αποκρυβέντα ποσά
διπλασιάζονται και στη συνέχεια, προστίθενται σε αυτά των βιβλίων. Τα ακαθάριστα
έσοδα των βιβλίων συν η αποκρυβείσα αξία, προσαυξάνονται όπως παρακάτω και µε
την προσθήκη της προσαύξησης σε αυτά προσδιορίζονται τα τελικά ακαθάριστα
έσοδα:
§

Κατά 4% εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει
από τους λόγους της ανακρίβειας δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας
φορολογητέας ύλης και σε ποσό τα 5.000 €.

§

Όταν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσης όχι όµως και τα 5.000€ ή αντίστροφα
τότε προσαύξηση 4%. (ΠΟΛ.1087/2005).

§

Κατά 8%, εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό τα
5.000€.
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3.4.6. Περαίωση
Με τον όρο περαίωση ορίζεται ο προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης φορολογικών
διαφορών, µε σκοπό την κατάργηση τους, σύµφωνα µε το ν.3888/2010. Από το 2004,
µε το ν.3259 µέχρι σήµερα, έχουν γίνει πολλές περαιώσεις µε τη δηµοσίευση
σχετικών νόµων όπως το ν.3697/2008, ν.3749/2009 και τον πιο πρόσφατο
ν.3888/2010. Με αυτό τον τρόπο το κράτος δίνει την ευκαιρία σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους, καταβάλλοντας το
αντίστοιχο αντίτιµο ανάλογα µε διατάξεις του κάθε νόµου.
Στη συγκεκριµένη ρύθµιση υπάγονται επιχειρήσεις όπου µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος ή δεν είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία της περαίωσης. Επίσης, είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή
πράξη αποτελεσµάτων, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί, ή εκκρεµούν στα διοικητικά
δικαστήρια µετά από άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή έφεσης. Ως εκκρεµείς
θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης έφεσης για
κάποιον από τους διαδίκους. Τέλος, έχουν ήδη ελεγχθεί και: έχουν εκδοθεί
συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή φόρου
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή λοιπές τέτοιες πράξεις, που είτε δεν έχουν
οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί
στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, ή έχουν εκδοθεί, µέχρι την
31.8.2010, αποφάσεις επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί
είτε εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συµπληρωµατικά στοιχεία µε
βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόµη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.
Οι υποθέσεις που εξαιρούνται αυτής της ρύθµισης είναι οι παρακάτω:
1) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι 31.8.2010 εµπρόθεσµη ή
εκπρόθεσµη αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος για κάποια από τις ανέλεγκτες
χρήσεις, καθώς και οι επόµενες αυτής.
2) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.
3) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συµπληρωµατικές δηλώσεις.
4) Η ανέλεγκτη χρήση κάθε υπόθεσης, στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα
είναι µεγαλύτερα του ποσού των 20.000.000 ευρώ και όλες οι επόµενες αυτής
χρήσεις.
5) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, µεγάλης ακίνητης
περιουσίας, µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών, δωρεών, προικών και γονικών
παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου
αυτόµατου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής.
6) Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών.
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7) Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί
Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του, καθώς και οι υποθέσεις που αφορούν µη
κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα.
8) Η ανέλεγκτη χρήση υποθέσεων, για την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για
έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο
πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι
επόµενες αυτής χρήσεις.
9) Οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων τα οποία, µε βάση τα στοιχεία
του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη
περιουσία.
Η κατάργηση των εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών
φορολογικών αντικειµένων γίνεται µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
§
§
§
§
§

§

Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόµενες
µε αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση.
Επιτρέπεται η περαίωση ορισµένων, µόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που
υπάγονται στη ρύθµιση.
Περαιώνονται τα εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, καθώς και οι
εκκρεµείς αποφάσεις επιβολής προστίµου.
Ο φόρος που έχει υποβληθεί µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις, δε
συµψηφίζεται ή εκπίπτεται µε αυτόν που προκύπτει κατά την περαίωση.
Για τις ελεγµένες υποθέσεις η περαίωση διενεργείται για καθεµία εκκρεµή
καταλογιστική πράξη ξεχωριστά και για όποια άλλη καταλογιστική πράξη
επιθυµεί ο φορολογούµενος, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειµένου και
διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο, δεν αναζητούνται.

Η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος
πραγµατοποιείται µε την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε
µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε. Για τον υπολογισµό
του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 2%
για όλα τα επαγγέλµατα, µε εξαίρεση αυτά που αφορούν δραστηριότητες µε
Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), οι οποίοι αντιστοιχούν στους
παρακάτω Κωδικούς Αριθµούς των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, για
τα οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:
§

§

Με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7%ο), για τους εµπόρους (πρατήριο)
βενζίνης και πετρελαίου, για τους εµπόρους (πρατήριο) πετρελαίου
θέρµανσης, για τα πρατήρια χονδρικής πωλήσεως προϊόντων
καπνοβιοµηχανίας, για τους εµπόρους προϊόντων καπνοβιοµηχανίας
χονδρικής.
Με συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12%), όσον αφορά εµπόρους πετρελαίου
θέρµανσης διανοµής κατ’ οίκον, εµπόρους µεταπωλητές πετρελαίου
θέρµανσης.
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§

Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%), για τα πρακτορεία
τουρισµού και ταξιδιών προµήθειας από πωλήσεις εισιτηρίων, προµήθειες
από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων µέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές
επιχειρήσεις, από έσοδα από οργάνωση τουρισµού εσωτερικού ή εξωτερικού
και από προµήθειες από οργανωµένο τουρισµό από το εξωτερικό.

Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται
µε συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα µε τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως
εξής:
Ακαθάριστα έσοδα

Συντελεστής
προοδευτικότητας

έως και 150.000 ευρώ

1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30
Πηγή: TaxHeaven

Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισµούς επιβάλλεται φόρος
µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το ποσό του φόρου
προσαυξάνεται ανάλογα αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία. Η
περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος συνεπάγεται
αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών
φορολογικών αντικειµένων. Για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φ.Π.Α.
ελέγχεται :
α) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη,
επί του ποσού της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε
συντελεστή 15% και το προκύπτον ποσό προσαυξάνεται κατά 30%.
β) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις προκύπτει αναµφισβήτητα η λήψη
πλαστού φορολογικού στοιχείου από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή
έγγραφο, επί του ποσού της καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου υπολογίζεται
Φ.Π.Α. µε συντελεστή 15%.
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γ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της
τελευταίας περαιωµένης χρήσης, το οποίο έχει µεταφερθεί στην επόµενη ανέλεγκτη
χρήση, συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή
διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, εφόσον
υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.
δ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της
τελευταίας περαιωµένης χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής όπως αυτή
προκύπτει µε βάση την περαίωση της χρήσης αυτής, εφόσον η εν λόγω χρήση ή έστω
µία από τις τέσσερις προηγούµενες χρήσεις βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο
επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη..
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, εκδίδει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για τις
ανέλεγκτες υποθέσεις, µε βάση τα δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στα κεντρικά
υπολογιστικά συστήµατά της κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην υπουργική
απόφαση. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για καθεµία υπόθεση περιέχει τουλάχιστον
τα εξής στοιχεία:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Την αρµόδια για την κατά οικονοµικό έτος ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος
του επιτηδευµατία και τον κωδικό αυτής.
Τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη.
Τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία Βιβλίων Κ.Β.Σ.
Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
Την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το
δελτίο πληροφοριών και τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα.
Το συντελεστή του φόρου περαίωσης.
Το ποσό του φόρου περαίωσης.
Το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει.
Το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος και το ποσό της συνολικής
οφειλής.
Το ποσό της οφειλής που πρέπει να καταβληθεί.

Ο χαρακτήρας της περαίωσης συνδέεται µε την τακτοποίηση εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων. Η ανάγκη του ∆ηµοσίου για άµεση συγκέντρωση εσόδων
και αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων ρευστότητας, το οδηγεί κράτος σε εφαρµογή
περαιώσεων. Η περαίωση αποτελεί πλέον τµήµα του φορολογικού µας συστήµατος,
αφού εφαρµόζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τα τελευταία 6 χρόνια.
Θεωρητικά, η περαίωση είναι συνώνυµη της φορολογικής αµνηστίας όσον αφορά τις
φορολογικές υποχρεώσεις εκκρεµών υποθέσεων, έτσι ώστε να κλείσουν οι δρόµοι
συναλλαγής φοροεισπρακτικών µηχανισµών και φορολογουµένων. Σηµατοδοτεί ένα
νέο ξεκίνηµα και θέτει νέες βάσεις µεταξύ των σχέσεων κράτους – φορολογουµένων.
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Σηµαντικός παράγοντας για να έχει επιτυχία αυτή η τακτική, είναι η έγκαιρη και
ολοκληρωµένη προετοιµασία και ενηµέρωση των πολιτών για τα οφέλη που
προκύπτουν από την ένταξη τους στην περαίωση, σε συνδυασµό µε ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα φορολογικών ελέγχων. Από την άλλη µεριά όµως, η
περαίωση αµνηστεύει οριστικά πλέον τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που
φοροδιαφεύγουν, µε αποτέλεσµα τα βραχυχρόνια οφέλη της περαίωσης, να
αντικαθίστανται µε µια µακροχρόνια συστηµατική αδικία παγιοποίησης των µέτρων
φοροαποφυγής, σε βάρος των τυπικών στις υποχρεώσεις τους φορολογουµένων. Με
την επιβράβευση αυτή των ανειλικρινών πολιτών, υποµονεύεται η φορολογική
συνείδηση και φοροδοτική διάθεση των νοµοταγών φορολογουµένων, µε
καταστρεπτικά για την κοινωνία αποτελέσµατα. ∆ηµιουργείται αθέµιτος
ανταγωνισµός ανάµεσα στις επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις που έχουν
ενταχθεί στην περαίωση, πετυχαίνουν µεγάλη µείωση των φορολογικών συντελεστών
αλλά και αµνησία σε διαδικασίες εγκληµατικού χαρακτήρα, όπως η λήψη εικονικών
τιµολογίων αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων και χωρίς
καµία κύρωση. Τέλος, οι συνεχείς διαβεβαιώσεις του κράτους ότι πρόκειται για την
τελευταία περαίωση σε αντίθεση µε την εφαρµογή συστηµατικών περαιώσεων τα
τελευταία χρόνια, οδηγεί τους πολίτες σε απώλεια της εµπιστοσύνης τους προς το
κράτος, συµβάλλοντας στη δηµιουργία κλίµατος πανικού, αφού διαφαίνεται η
ανεξέλεγκτη ανάγκη του κράτους για συγκέντρωση εσόδων. Η υποθήκη που αφήνουν
για το µέλλον της χώρας αυτές οι συστηµατικές περαιώσεις ξεπερνάει τη
βραχυχρόνια αξία τους.

3.5.

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογουµένων – Ελεγκτών

3.5.1. ∆ικαιώµατα Φορολογουµένων
Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:
§

Να ενηµερώνεται εγκαίρως για την έκδοση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο
της οποίας επιδίδεται σ’ αυτόν από τον ελεγκτή την πρώτη ηµέρα επίσκεψής
του στην επιχείρηση.

§

Να υποβάλλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού),
αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και
λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών
από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειµένου να µειωθούν στο µισό οι πρόσθετοι
φόροι λόγω εκπροθέσµου των παραπάνω δηλώσεων. Επίσης, δικαιούται να
υποβάλλει ειδική δήλωση για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριµένες
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παραβάσεις που σχετίζονται µε τις ανωτέρω υποβαλλόµενες δηλώσεις,
προκειµένου τα οικεία πρόστιµα να µειωθούν στο 1/5.
§

∆ικαιούται να αποκτήσει µε δικά του έξοδα τα αντίγραφα ή φωτοτυπίες των
κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων.

§

Να εκφράσει τις απόψεις του, πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης
επιβολής προστίµου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν.
1809/1988

περί

Φορολογικών

Μηχανισµών,

για

τις

διαπιστωθείσες

παραλείψεις ή παρατυπίες µετά από την επίδοση σε αυτόν σχετικής κλήσης
προς ακρόαση και µέσα στην οριζόµενη από την κλήση αυτή προθεσµία, η
οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των πέντε ηµερών.
§

Να ζητήσει µε αίτησή του εντός είκοσι ηµερών από της επίδοσης σ’ αυτόν
σχετικού σηµειώµατος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων
του από ειδική επιτροπή µόνο για φορολογούµενους που ελέγχονται µε
τακτικό φορολογικό έλεγχο από το ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και
εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την
αποδεικτική δύναµη των βιβλίων και στοιχείων τους.

§

Να

ενηµερώνεται

για

τα

αποτελέσµατα

του

ελέγχου

µε

την

κοινοποίηση σ ’ αυτόν των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων
ελέγχου.

3.5.2. Υποχρεώσεις Φορολογουµένων
Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:
§

Να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία.

§

Να παραδίδει εγκαίρως κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε

ζητούµενη

πληροφορία στον έλεγχο.
§

Να διευκολύνει τον έλεγχο και να µη δηµιουργεί προβληµατικές καταστάσεις.

3.5.3. ∆ικαιώµατα Ελεγκτών
§

Να ελέγχει την επιχείρηση οποιαδήποτε εργάσιµη ώρα.

§

∆ιατηρεί το δικαίωµα της επιτόπιας εξέτασης όταν και να λαµβάνει γνώση, να
ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον
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Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από
το φορολογούµενο.
§

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.
§

Να κατάσχει ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να
παραλαµβάνει επίσηµα βιβλία και στοιχεία.

§

Να ζητά από τον ελεγχόµενο φορολογούµενο να δίδει κάθε αναγκαία
διευκρίνιση και κάθε χρήσιµο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου.

§

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 πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ολοκλήρωση
του έργου του.
§

Να ενηµερώνεται για στοιχεία που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο,
µε άρση αυτού προκειµένου να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος.

§

Να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη
διευκόλυνση του έργου του.

§

Να ενεργεί 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.

3.5.4. Υποχρεώσεις Ελεγκτών
Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:
§

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.

§

Να είναι ευγενικός και αντικειµενικός στην κρίση του.

§

Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης
ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης
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κατάσχεσης ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και
επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.
Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις
παραλαβής µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων.
§

Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα
στον αρµόδιο προϊστάµενο, ο οποίος, εφόσον µε αυτά ενεργεί φορολογική
εγγραφή, τα διαφυλάσσει µέχρι το τέλος της.

§

Να επιδίδει σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου απόρριψης των
βιβλίων και στοιχείων επιτηδευµατιών αρµοδιότητας του ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή
Θεσσαλονίκης, προκειµένου ο ελεγχόµενος να µπορεί να απευθυνθεί σε
ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυµεί.

§

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

§

Να προστατεύει το φορολογικό απόρρητο.(Αναγνώστου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

4.1. Εννοιολογική Οριοθέτηση
Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα διαχρονικό και πολύπλοκο φαινόµενο το οποίο
έχει ευρύτερες προεκτάσεις στην οικονοµική, πολίτικη και κοινωνική ζωή µιας
χώρας. Στις µέρες µας, το θέµα της φοροδιαφυγής απασχολεί έντονα την οικονοµική
πολιτική των κυβερνήσεων ανά τον κόσµο. Το τεράστιο ενδιαφέρον γι αυτό το
φαινόµενο δικαιολογείται από τις πολλαπλές συνέπειες που προκαλεί. Όσον αφορά
το κράτος, µειώνει τα έσοδα του και ευθύνεται σε µεγάλο ποσοστό για το έλλειµµα
του δηµόσιου τοµέα. Επίσης, όσον αφορά τους πολίτες, δηµιουργεί ανισότητες
µεταξύ των τυπικών στις υποχρεώσεις τους φορολογουµένων και αυτών που
φοροδιαφεύγουν, αλλά δηµιουργεί αισθήµατα ανασφάλειας και απώλειας της
εµπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του.
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Η καταπολέµηση λοιπόν της φοροδιαφυγής επιβάλλεται ως εθνική ανάγκη, για την
οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας και των πολιτών της.
Ο µεγάλος αριθµός και οι ιδιαιτερότητες του κάθε φόρου, η επαγγελµατική
ασχολία, οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε φορολογούµενου αλλά και οι ποικιλία των
τρόπων διάπραξης φοροδιαφυγής καθιστούν δύσκολο τον προσδιορισµό της έννοιας
της φοροδιαφυγής. Γενικά, η φοροδιαφυγή µπορεί να οριστεί ως η µείωση της
φορολογικής υποχρέωσης διαπράττοντας παράνοµες ενέργειες, και αποτελεί
καταστρατήγηση των φορολογικών νόµων. ∆ιάφορες µελέτες και έρευνες που έχουν
διεξαχθεί, προκειµένου να εκτιµήσουν το φαινόµενο της φοροδιαφυγής, έχουν δώσει
επιπλέον ορισµούς. Αναφέρονται ενδεικτικά, ως φοροδιαφυγή ορίζεται:
§

§

§

§

Το ποσό του φόρου εισοδήµατος, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδηµα, το οποίο,
µε βάση της ισχύουσα νοµοθεσία θα έπρεπε να δηλώνεται οικειοθελώς από
τον φορολογούµενο στις αρµόδιες φορολογικές αρχές και για διάφορους
λόγους δε δηλώνεται.
Το ποσό των άλλων άµεσων ή έµµεσων φόρων, οι οποίοι θα έπρεπε να
εισπράττονται και να αποδίδονται στο κράτος, αλλά για οποιοδήποτε λόγο
δεν εισπράττονται από το δηµόσιο ταµείο.
Οι τόκοι (ή η τιµαριθµική προσαρµογή) που αντιστοιχούν στο τµήµα εκείνο
των φόρων που καταβάλλονται µε καθυστέρηση και συνήθως µετά από
κάποια ρύθµιση.
Το ποσό των φόρων που δεν καταβλήθηκε στο κράτος λόγω της ύπαρξης
φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα για το οποίο είχε δοθεί η απαλλαγή.

4.2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Φοροδιαφυγής
Η ύπαρξη της φοροδιαφυγή έχει τεράστιες κοινωνικές αλλά και οικονοµικές
αρνητικές επιπτώσεις. Τα αίτια που προκαλούν το φαινόµενο αυτό είναι πολλαπλά
και αποδίδονται τόσο σε φορολογικούς αλλά και γενικότερους λόγους.
Αναλυτικότερα αναφέρουµε τους εξής προσδιοριστικούς παράγοντες του
φαινοµένου:
§

§

Το ύψος των φορολογικών συντελεστών και γενικότερα της φορολογικής
επιβάρυνσης. Το ύψος του φορολογικού συντελεστή και της φορολογικής
επιβάρυνσης συνδέεται θετικά µε τη φοροδιαφυγή, αφού όσο µεγαλύτερη
επιβάρυνση έχει ο φορολογούµενος, τόσο µεγαλύτερη είναι η αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος που προσκοµίζει φοροδιαφεύγοντας.
Η διάρθρωση της οικονοµίας και της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη
εκτεταµένης παραοικονοµίας εξαναγκάσει πολλές φορές σε «παράλληλη
φοροδιαφυγή» προκειµένου να µην αποκαλυφθεί η παράνοµη δραστηριότητα,
δηλαδή το αποτέλεσµα της παραοικονοµίας είναι η φοροδιαφυγή.
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§

§

§

§

Επίσης, το ποσοστό των µη µισθωτών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού
σε αντιστοιχία µε το ποσοστό του γεωργικού τοµέα στο σύνολο του ΑΕΠ,
αφού οι µη µισθωτές εργασίες είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν και να
ελεγχθούν και κατά συνέπεια συµβάλλουν στη διόγκωση του φαινοµένου της
φοροδιαφυγής.
Η οργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε το ήθος των
υπαλλήλων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η σωστή και άρτια οργάνωση των
φοροτεχνικών υπηρεσιών µε την παράλληλη ενίσχυση τους µε τα απαραίτητα
εργαλεία και µέσα αλλά και µε την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
πληροφορικής και δικτύων περιορίζουν σηµαντικά την έκταση του
φαινοµένου της φοροδιαφυγής και βοηθούν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς να
βεβαιώσουν, να εισπράξουν τους φόρους και να διασταυρώσουν τα
φορολογικά στοιχεία. Επίσης, το ήθος αλλά και οι γνώσεις και δεξιότητες των
φοροτεχνικών υπαλλήλων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την διατήρηση και
αύξηση του φαινοµένου, αφού αδυνατούν να καταγράψουν επακριβώς το
σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων φορολογουµένων και αφήνουν
περιθώρια φοροδιαφυγής.
Οι συστηµατικές ρυθµίσεις φορολογικής αµνηστίας. Με τις διαδοχικές
περαιώσεις των φορολογικών δηλώσεων που προβαίνει το κράτος, συµβάλλει
σηµαντικά στη δικαίωση των φοροφυγάδων. Η µεγάλη συχνότητα των
φορολογικών αυτών αµνηστιών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
αποκρύπτουν το πραγµατικό τους εισόδηµα, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα
τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε την έκδοση
µιας νέας απόφασης για περαίωση. Αυτό συµβάλλει στην αύξηση της
φοροδιαφυγής και στην µακροχρόνια απώλεια σηµαντικών εσόδων για το
κράτος, δεδοµένου ότι αυξάνονται οι ανισότητες µεταξύ των φορολογηθέντων
οµάδων και χαλαρώνει η φορολογική συνείδηση των πολιτών από την άδικη
αυτή µεταχείριση µεταξύ των ειλικρινών φορολογουµένων και των
φοροφυγάδων.
Το µορφωτικό επίπεδο των φορολογουµένων. Το µορφωτικό επίπεδο των
φορολογουµένων µιας χώρας επηρεάζει τη φορολογική τους συνείδηση και
εποµένως τη στάση τους απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν στο κράτος.
Όσο υψηλότερα κυµαίνεται το µορφωτικό επίπεδο των πολιτών µιας, τόσο
περισσότερο αντιλαµβάνονται την υποχρέωση καταβολής των φόρων και τη
σύνδεση τους µε την κατάλληλη αξιοποίηση τους από το κράτος και το
κοινωνικό σύνολο για επιπλέον κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες.
Ο τρόπος διακυβέρνησης µιας χώρας και διαχείρισης του
δηµοσίου χρήµατος και ιδιαίτερα του προϊόντος των φορολογιών. Το επίπεδο
των προσφεροµένων δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών που απολαµβάνει ο
κάτοικος µιας χώρας είναι σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το ύψος της
φοροδιαφυγής. Αν ο φορολογούµενος µιας χώρας νιώθει εµπιστοσύνη προς το
κράτος και ότι τα χρήµατα του αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για την αύξηση του βιοτικού του επιπέδου, τότε η πιθανότητες να
φοροδιαφύγει µειώνονται στο ελάχιστο.
70

§

§

§

Η άδικη κι αυθαίρετη µεταχείριση των φορολογουµένων από το κράτος και το
ύψος των ποινών για φορολογικές παραβάσεις.
Όταν οι φορολογούµενοι επιβαρύνονται µε υψηλά ποσοστά επιβάρυνσης στην
περίπτωση που οφείλουν, αλλά δε συµβαίνει το ίδιο όταν τους οφείλει το
κράτος. Επίσης αυτή η αίσθηση αδικίας παρατηρείται, όταν υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις και κατηγορίες φορολογουµένων οι οποίοι δικαιούνται εκπτώσεις
και απαλλαγές από το νόµο. Το φαινόµενο αυτό εντείνεται όταν πρόκειται για
επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τις νόµιµες
εκπτώσεις είναι περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση µε αυτές που δε
δικαιούνται, οι όποιες έχουν την τάση να φοροδιαφεύγουν για να παραµείνουν
ανταγωνιστικές.
Το επίπεδο ανάπτυξης της οικονοµίας και το στάδιο του οικονοµικού κύκλου
που βρίσκεται, επηρεάζει το επίπεδο της φοροδιαφυγής αφού όσο πιο
ανεπτυγµένη και οργανωµένη είναι µια οικονοµία τόσο πιο εύκολα ελέγχει τις
συναλλαγές µεταξύ των φορολογούµενων οµάδων και αξιοποιεί καλυτέρα
τους ελεγκτικούς της µηχανισµούς.
Η ύπαρξη εκτεταµένης φοροδιαφυγής αποτελεί ταυτόχρονα και ένα λόγο
επιπλέον
φοροδιαφυγής.
Υπάρχουν
δηλαδή
περιπτώσεις,
όπου
φορολογούµενοι εξαναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο στη διάπραξη
φοροδιαφυγής. Το φαινόµενο ατό παρατηρείται κυρίως στις βεβαιώσεις
αποδοχών και στις ασφαλιστικές παροχές προς τους εργαζοµένους από τους
εργοδότες, που αποφεύγουν να τους παράσχουν τις νόµιµες βεβαιώσεις.

4.3. Μέθοδοι Φοροδιαφυγής
Η εξέλιξη της οικονοµικής πολιτικής, η αλλαγή πολλών νοµοθετικών
διατάξεων αλλά και οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα, έχουν
ως αποτέλεσµα την παράλληλη εξέλιξη των τρόπων φοροδιαφυγής. Γενικά,
φοροδιαφυγή εντοπίζεται:
§
§

Στους άµεσους όσο και στους έµµεσους φόρους.
Στο φόρο εισοδήµατος (φυσικών και νοµικών προσώπων), όπου συγκεντρώνει
ίσως τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής, ως άµεσος φόρος. Ειδικότερα η
φοροδιαφυγή στη φορολογία εισοδήµατος εστιάζεται:

1) Στις µισθωτές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις δηλαδή αδήλωτης κύριας εργασίας µε
τη µορφή πρόσθετης αµοιβής αλλά και σε τυχόν δεύτερη παράλληλη αδήλωτη
δραστηριότητα.
2) Στους ελεύθεροι επαγγελµατίες, όταν δεν εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών ή το
εκδίδουν µε αναγραφόµενο µικρότερο ποσό αµοιβής από το πραγµατικό ή
παραχωρούν την έκδοση σε τρίτα πρόσωπα.
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3) Γεωργικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων χωρίς
έκδοση φορολογικού παραστατικού (µε υποχρέωση από το ΚΒΣ έκδοσης) ή στη
διόγκωση δαπανών µε λήψη εικονικών τιµολογίων προκειµένου να τύχουν
επιστροφής ΦΠΑ.
4) Εισόδηµα από ενοίκια, όταν δεν κατατίθεται µισθωτήριο συµβόλαιο για απόκρυψη
εισοδήµατος από την ενοικίαση του ακινήτου ή σε περίπτωση δήλωσης ενοικίου
µικρότερου από αυτό που εισπράττεται ή µη δήλωσης δευτερευουσών κατοικιών ή
λοιπών ακινήτων ως κενά ώστε να αποφεύγεται η τεκµαρτή τους φορολόγηση.
5) Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις:
§

§

§

Στις περιπτώσεις µη έκδοσης-ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, ή
λήψης ανακριβών φορολογικών στοιχείων αγορών, δαπανών και υπηρεσιών,
ή έκδοσης-λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, µε
συνέπεια την αποφυγή καταβολής άµεσων φόρων και την αποφυγή καταβολής
ή του συµψηφισµού των έµµεσων φόρων, κυρίως στο Φ.Π.Α. Επίσης στις
περιπτώσεις υποτίµησης της αξίας των απογραφέντων ειδών ως και
εµφάνισης αυξηµένων ή πλαστών δαπανών µε σκοπό τη µείωση των
φορολογητέων κερδών.
Στις περιπτώσεις άσκησης παραεµπορίου. Εκδηλώνεται µε τη διάθεση
παράνοµων ειδών τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη,
Ταϊβάν, Κορέα κ.λπ.) και εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών- µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν έχουν
εκδώσει τα προβλεπόµενα νόµιµα παραστατικά. Το παραεµπόριο ασκείται
κυρίως σε µη στεγασµένους χώρους όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, σε
εµπορικούς δρόµους ή κοντά σε σταθµούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε
πεζόδροµους κ.λπ.
Σε διάφορους τοµείς εµπορικής δραστηριότητας, όπως κατασκευών,
τουρισµού και ψυχαγωγίας και σε πολυεθνικές και εξωχώριες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται:
6) Στον κατασκευαστικό τοµέα. Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης διαµερισµάτων
δεν εµφανίζουν την πραγµατική αξία των ακινήτων αλλά την αντικειµενική, µε
συνέπεια οι οικοδοµικές επιχειρήσεις να φορολογούνται µε χαµηλότερα κέρδη, ενώ
οι αγοραστές να αποδίδουν αντίστοιχα µικρότερο τεκµήριο αγοράς και φόρο
µεταβίβασης ακινήτου. Επίσης, απασχολούµενοι µηχανικοί στην οικοδοµή δηλώνουν
αµοιβές µικρότερες από τις πραγµατικά εισπραττόµενες. Τέλος τα φυσικά πρόσωπα
που ανεγείρουν οικοδοµή δηλώνουν ως δαπάνη ανέγερσης «το ελάχιστο κόστος
οικοδοµής», µε αποτέλεσµα να φορολογούνται για µικρότερο ποσό ανέγερσης, οι δε
απασχολούµενοι στην οικοδοµή να δηλώνουν ως εισόδηµα ή τα ελάχιστα
καταβαλλόµενα ηµεροµίσθια ή να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για ποσό
ίσο µε το προβλεπόµενο στο «ελάχιστο κόστος οικοδοµής».
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7) Στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρείται µέθοδος διπλών συµβολαίων µε
συµβόλαια µεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού
και εσωτερικού, προκειµένου να εµφανίσουν µικρότερα έσοδα από τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, και µέρος των αποκρυβέντων εσόδων να παραµένει σε λογαριασµούς στο
εξωτερικό. Επίσης µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την
παροχή υπηρεσιών και τις παρεπόµενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (χρήση θαλάσσιων
µέσων ψυχαγωγίας, οµπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λπ.) Πολλές από τις
παραπάνω υπηρεσίες, επισήµως εµφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην
πραγµατικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίµηµα το οποίο και δεν εµφανίζεται.
8) Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή µέσω της πρακτικής των
υπερτιµολογήσεων - υποτιµολογήσεων. Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη
συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού οµίλου µέσω του
καθορισµού µη πραγµατικών τιµών των µεταξύ τους συναλλαγών. Επίσης
φοροδιαφυγή εντοπίζεται µέσω των διογκούµενων δαπανών (management fees) και
των αυξηµένων ποσοστών δικαιωµάτων (royalties), που τιµολογούνται µεταξύ των
εταιρειών του οµίλου.
9) Στις εξωχώριες εταιρείες (offshore) οι οποίες ιδρύονται µε απώτερο σκοπό την
απόκρυψη εσόδων και κερδών από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυµα µαύρου
χρήµατος, λαθρεµπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη µικρότερη δυνατή
φορολογική επιβάρυνση και κατ’ επέκταση την απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα
της µόνιµης διαµονής τους.
Εκτός του φόρου εισοδήµατος, αυξηµένη φοροδιαφυγή εντοπίζεται στον Φ.Π.Α. σε
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, δασµούς και τέλη και ενεργειακά προϊόντα.
Οι συνηθέστερες µέθοδοι φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ έχουν ως εξής:
§

§
§

§
§

Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών
Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και
καταχώρηση αυτών στα τηρούµενα βιβλία.
Καταχώρηση αυξηµένων δαπανών µε σκοπό την επιστροφή, την έκπτωση ή
το συµψηφισµό του ΦΠΑ.
∆ιακίνηση και τιµολόγηση εµπορευµάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) µε πλαστά παραστατικά ή από ανύπαρκτες εταιρείες ή
εµφάνιση συναλλαγών από τρίτες χώρες ως δήθεν ενδοκοινοτικές.
Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις
οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης.
Παρατηρείται επίσης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ η οργανωµένη απάτη τύπου
Carousel, διαδοχικών δηλαδή συναλλαγών που οδηγούν στη µη καταβολή
ΦΠΑ ή την αδικαιολόγητη απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ.
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Εκτεταµένο λαθρεµπόριο και φοροδιαφυγή παρατηρείται:
§
§

§

Στον τοµέα υγρών καυσίµων, είτε µε παράνοµη εισαγωγή και διακίνηση
καυσίµων είτε µε νόθευση αυτών.
Σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών (µπαρ, κέντρα διασκέδασης,
καφετέριες, ταβέρνες κλπ) κυρίως µέσω λαθραίων και νοθευµένων
αλκοολούχων ποτών.
Στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα µέσω λαθραίας εισαγωγής, διακίνησης και
διάθεσης προϊόντων καπνού.

Τέλος, φαινόµενα φοροδιαφυγής παρατηρούνται και στη µη απόδοση άλλων φόρων
(µη υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. και παρακρατουµένων φόρων), καθώς και στη
φορολογία κεφαλαίου (φόροι µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιάς, δωρεών και
γονικών παροχών, φόρος ακίνητης περιουσίας). Η τελευταία συνδέεται κυρίως µε τη
διαφορά µεταξύ πραγµατικής και δηλούµενης αξίας ακινήτων ειδικά σε περιοχές που
δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού των αξιών και
προσδιορίζονται µε συγκριτικά στοιχεία.(Tax Heaven, 2011)

4.4. Συνέπειες Φοροδιαφυγής
Οι συνέπειες του φαινοµένου της φοροδιαφυγής είναι τεράστιες µε
οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις που πλήττουν τόσο το κράτος, όσο και τον
κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αποτελεί µάστιγα του κοινωνικού συνόλου, αφού
υπονοµεύει τα συµφέροντά του και υποθηκεύει το µέλλον της χώρας. Παρακάτω
αναφέρονται αναλυτικότερα οι κυριότερες συνέπειες αυτού του φαινοµένου.
§

§

Η δηµιουργία ανισοτήτων µεταξύ των φορολογουµένων. Βασικός σκοπός του
φορολογικού συστήµατος αποτελεί η αύξηση των εσόδων του κράτους µέσω
της δίκαιης κατανοµής των φορολογικών βαρών, ανάλογα δηλαδή µε τη
φοροδοτική ικανότητα του κάθε ατόµου. Έτσι, όταν συγκεκριµένες οµάδες
φορολογουµένων έχουν τη δυνατότητα φοροδιαφυγής ή τυγχάνουν νόµιµων
εκπτώσεων και απαλλαγών, ενώ άλλες όχι, δηµιουργούνται ανισότητες και
απώλεια της φορολογικής συνείδησης των πολιτών. Επίσης, λόγω της
µείωσης των εσόδων του κράτους οι φόροι γίνονται επαχθέστεροι και
συνήθως αυτή την επιπρόσθετη επιβάρυνση τη χρεώνονται οι µη
φοροδιαφεύγοντες.
Όσον αφορά και τον επιχειρηµατικό τοµέα, η φοροδιαφυγή δηµιουργεί
νόθευση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, αφού οι επιχειρήσεις
που φοροδιαφεύγουν ή τυγχάνουν εκπτώσεων και απαλλαγών αποκτούν
συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων. Επίσης, αυτή η στάση
φοροδιαφυγής που διατηρούν οι επιχειρήσεις, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
των κινήτρων για περαιτέρω ανάπτυξή τους, µε την ανάληψη νέων ρίσκων και
καινούργιων επιχειρηµατικών ιδεών, αφού µπορούν µέσω της φοροδιαφυγής
να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
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§

§

§
§

Μια πολύ σηµαντική επίπτωση που προκαλεί η φοροδιαφυγή αφορά την
επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών, αφού η κυβέρνηση δεν έχει τη
δυνατότητα να συλλέξει το ποσό των εσόδων που απαιτείται προκειµένου να
προσφέρει στους πολίτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η φοροδιαφυγή
υποβαθµίζει µε αυτόν τον τρόπο τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, το
οποίο µε τη σειρά του δεν εκπληρώνει την αποστολή του στους τοµείς της
υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας κ.λπ.. Εµποδίζει την αναδιανοµή του
πλούτου της χώρας, µέσω της οικονοµικής πολιτικής της πολιτείας για τη
βελτίωση της θέσης των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων.
Αποδυναµώνει την άσκηση των απαραίτητων µέτρων για την καταπολέµηση
της ανεργίας, την εκτέλεση έργων υποδοµής και γενικά την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
Η φοροδιαφυγή αποτελεί αν όχι τη σοβαρότερη, µια πολύ σηµαντική αιτία για
το µεγάλο δηµόσιο έλλειµµα που αντιµετωπίζει ένα κράτος, µε αποτέλεσµα
την περιορισµένη δυνατότητα χρηµατοδότησης των δαπανών αλλά και
ελέγχου του δηµοσίου χρέους. Το δηµόσιο έλλειµµα οδηγεί τις εκάστοτε
κυβερνήσεις σε εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων, προκείµενου να
αντλήσουν έσοδα. Έτσι, το κράτος οδηγείται στο δανεισµό, είτε εξωτερικό
είτε εσωτερικό. Ο δανεισµός, µόνο αρνητικές συνέπειες για το κράτος αλλά
και το κοινωνικό σύνολο µπορεί να έχει. Με τον εξωτερικό δανεισµό, η
ανεξαρτησία και ελευθερία επιλογών της κάθε χώρας υποβαθµίζεται,
αυξάνεται το δηµόσιο χρέος και το κράτος επιβάλλει στους πολίτες επαχθή
µέτρα προκείµενου να αντεπεξέλθει στα υψηλά επιτόκια δανεισµού. Ο
εσωτερικός δανεισµός έχει ως αποτέλεσµα τη δέσµευση ιδιωτικών
κεφαλαίων, τη µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη µείωση της
ανταγωνιστικότητας και γενικότερα εµποδίζει την ανάπτυξη της χώρας και
εντείνει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της.
Συρρικνώνει τον δηµόσιο πλούτο, ο οποίος παράνοµα συσσωρεύεται σε
αυτούς που φοροδιαφεύγουν, οι οποίοι είναι οι µόνοι κερδισµένοι, µε µόνιµα
χαµένους αυτούς που πληρώνουν στο κράτος αυτά που τους αντιστοιχούν.
Η ύπαρξη µεγάλου ποσοστού φοροδιαφυγής, δηµιουργεί ταυτόχρονα και
υψηλά κόστη δηµιουργίας, συγκρότησης και εκπαίδευσης του κατάλληλου
ελεγκτικού µηχανισµού προκειµένου να εντοπίσει και να πατάξει τη
φοροδιαφυγή. Επίσης, η θέσπιση των ειδικών νόµων και ρυθµίσεων, οι οποίοι
θα καταστούν αποτελεσµατικοί και θα κάνουν τη φοροδιαφυγή σχεδόν
ακατόρθωτη, συνεπάγεται υψηλό κόστος για την κυβέρνηση. Τέλος, σπατάλη
χρηµάτων σε µη παραγωγικές δραστηριότητες γίνεται και από την πλευρά των
επιχειρήσεων, αφού πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
προκείµενου να φοροδιαφύγουν επιτυχηµένα και αυτό συνεπάγεται
παράλληλα, υψηλό κόστος για την επιχείρηση.

4.5. Τρόποι Αντιµετώπισης της Φοροδιαφυγής
Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα επιδείνωσης της
οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, αφού έχει συµβάλλει δραστικά στην αύξηση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
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Έτσι, θεωρείται επιτακτική ανάγκη να βρεθούν τρόποι αντιµετώπισης και εξάλειψης
αυτού του φαινοµένου, προκειµένου να επανέλθει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και
ευηµερίας.
Αρχικά, είναι πολύ σηµαντικό να γίνει αναβάθµιση των ελεγκτικών
υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών προκείµενου να αποκτήσουν τα κατάλληλα
µέσα και εργαλεία για τη δραστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Η αναβάθµιση
αυτή, θα πρέπει να περιλαµβάνει ενέργειες, όπως τη στελέχωση των ελεγκτικών
µηχανισµών µε µορφωµένα και έµπειρα στελέχη, την αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και τη διάχυση της γνώσης σε
όλους τους εργαζοµένους.
Επίσης, η υιοθέτηση ενός απρόσωπου συστήµατος συναλλαγών µεταξύ
ελεγκτικών µηχανισµών και φορολογουµένων, θα βοηθήσει να µειωθούν στο
ελάχιστο τα φαινόµενα διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Παράλληλα, µε την αξιοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας, της πληροφορικής και των δικτύων TaxisNet, internet
και Elenxis, οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα για άµεση
προσβασιµότητα στο σύνολο της διαθέσιµης πληροφορίας για την εκτίµηση της
συνολικής εικόνας και της οικονοµικής δραστηριότητας της ελεγχόµενης επιχείρησης
καθώς και για την αξιοποίηση στοιχείων, διασταυρώσεων και συγκρίσεων των
αποτελεσµάτων µε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις.
Η θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης προς τους κρατικούς και
ελεγκτικούς µηχανισµούς αποτελεί πρωτεύον παράγοντα µείωσης της φοροδιαφυγής.
Οι πολίτες πρέπει να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη τους προς το κράτος και να
σιγουρευτούν µέσω συνεχών ενηµερώσεων από τη κυβέρνηση ότι οι φόροι που
πληρώνουν καταλήγουν στη των βελτίωση συνθηκών επιβίωσης τους, στη στήριξη
του κοινωνικού κράτους, στη χρηµατοδότηση σχολείων και νοσοκοµείων, σε άλλες
σχετικές δράσεις όπως πράσινη ανάπτυξη και καταπολέµηση της καλπάζουσας
ανεργίας.
Η διενέργεια συχνών τακτικών ελέγχων σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις µε
βάση το προφίλ των ατόµων που είναι πιθανότερο ή διαπράττουν συχνότερα
φοροδιαφυγή, αλλά και βάση τυχαίας επιλογής, έτσι ώστε να καλυφθεί µεγαλύτερο
δείγµα είναι ένας ακόµη τρόπος αντιµετώπισης του φαινοµένου. Επίσης, η διενέργεια
στοχευµένων ελέγχων κατόπιν καταγγελιών αλλά και βάση κριτηρίων, όταν υπάρχει
αυξηµένος κίνδυνος απόκρυψης εισοδήµατος, µη απόδοσης Φ.Π.Α., µη υποβολής
δηλώσεων και ουσιαστικών παραβάσεων του Κ.Β.Σ., µε την παράλληλη παροχή
κινήτρων και προστασία σε όσους καταγγέλλουν πράξεις ανοµίας.
Τέλος, είναι υψίστης σηµασίας η θέσπιση µέτρων και η αυστηροποίηση των
ήδη υπαρχόντων εναντίων αυτών που φοροδιαφεύγουν εις βάρος των συµπολιτών
τους αλλά και της κράτους. Επίσης, η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής όταν
πρόκειται για αποκρύψεις µεγάλων ποσών και οι αυστηρές ποινές σους κατά
σύστηµα φοροφυγάδες, λειτουργεί θετικά προς την δηµιουργία αντικινήτρων για τη
διάπραξη της.
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Γενικότερα, το φορολογικό σύστηµα πρέπει να είναι απλό, κατανοητό στους
πολίτες, σταθερό και χωρίς συνεχόµενες µεταρρυθµίσεις, δίκαιο και αποτελεσµατικό.
Να αποτρέπει τους φορολογούµενους στη διάπραξη φοροδιαφυγής, δίνοντας τους
κίνητρα και καλλιεργώντας τη φορολογική τους συνείδηση. Πρέπει να αποτρέπει τη
ροπή προς φοροδιαφυγή, µειώνοντας τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και
εφαρµόζοντας ένα απόλυτα δίκαιο φορολογικό σύστηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
5.1. Επισκόπηση Αρθρογραφίας
Το κοµµάτι της εµπειρικής έρευνας βασίστηκε στη µελέτη διαφόρων άρθρων και
µελετών που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε το θέµα του φορολογικού ελέγχου. Το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ελληνικής αρθρογραφίας αποτελείται από άρθρα και µελέτες
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα, τα προβλήµατα που
υπάρχουν κατά το φορολογικό έλεγχο και τους τρόπους αναβάθµισης του, τη
φοροδιαφυγή και τρόπους αντιµετώπισης της, καθώς και τη σύνδεση µεταξύ της
τωρινής κρίσης και του φορολογικού ελέγχου. Παρατηρώντας ότι το ενδιαφέρον της
κοινής γνώµης βασίζεται πάνω σε τέτοια θεµατολογία, οι ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου προσαρµόστηκαν ανάλογα.
Αρχικά, αναφέρουµε τη µελέτη της Χατζηπαναγιώτου Ευανθίας,
«Προβλήµατα κατά τον Φορολογικό Έλεγχο και Προτάσεις προς τη Φορολογική
∆ιοίκηση», όπου επισηµαίνει τα κυριότερα προβλήµατα του φορολογικού ελέγχου
και στη συνέχεια προτείνει ρεαλιστικές και υλοποιήσιµες πρακτικές για τη βελτίωση
του. Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις εστιάζονται σε προβλήµατα 4 τοµέων: στην
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, στη
διάχυση γνώσης προς τους εργαζοµένους µε την παράλληλη πληροφόρηση προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, στη θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης και στην
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, αναφέρει την πρόταση της για την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας του φορολογικού ελέγχου, όπου στηρίζεται στην
κοινωνική θεωρία περί «διαχείρισης οµάδων», όπου προσφέρει πολλά
πλεονεκτήµατα όπως, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού, διεύρυνση της επαγγελµατικής γνώσης και εµπειρίας, αύξηση του
επιπέδου εµπλοκής των ατόµων µε ταυτόχρονη µείωση της πιθανότητας εµφάνισης
διαφθοράς κ.α.
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Έτσι προτείνει ένα υπόδειγµα εργασίας που στηρίζεται σε οµάδες στον τοµέα του
φορολογικού ελέγχου και µπορεί να εφαρµοστεί πειραµατικά για ένα χρόνο
προκειµένου να αξιολογηθεί η χρήση του.
Στη συνέχεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 3 καθηγητών, του Βαγιανού,
του Βέττα και του Μεγήρ, «Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθµίσεις και
ευκαιρίες σε µία κρίσιµη συγκυρία». Το άρθρο αναφέρει τις αιτίες της οικονοµικής
κρίσης της Ελλάδας, καθώς και προτείνει µεταρρυθµίσεις απαραίτητες για να
ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Από το
συνολικό άρθρο, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο κοµµάτι των δηµοσίων οικονοµικών
και συγκεκριµένα στο κοµµάτι για τη φοροδιαφυγή. Αναφέρουν ως επιπτώσεις της
φοροδιαφυγής την αύξηση του ελλείµµατος, την ανισότητα που προκαλεί στο
φορολογικό σύστηµα και ενισχύει τη χαµηλή τεχνολογία και τη χαµηλή ανάπτυξη. Τα
µέτρα που προτείνουν για το περιορισµό και την πάταξη του φαινοµένου είναι η
αύξηση των τακτικών ελέγχων σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, µε βάση το προφίλ των
φοροφυγάδων και την τυχαία επιλογή και την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας
διασταύρωσης των αποδείξεων και των φορολογικών δηλώσεων.
Προτάσεις για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος προτείνει και
το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος µε την οµώνυµη εργασία που δηµοσίευσε τον
Ιανουάριο του 2010. Αρχικά, αναφέρεται στο φορολογικό σύστηµα γενικά και τι
ισχύει σήµερα. Στη συνέχεια, τονίζει την ανάγκη που έχει το φορολογικό µας
σύστηµα για αναβάθµιση, αφού έχει γίνει πολύπλοκο, άδικο, αναποτελεσµατικό και
µε µεγάλο κόστος διαχείρισης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προτάσεων του
συνοψίζονται στην δηµιουργία ενός απλού, αποτελεσµατικού, σταθερού, κοινωνικά
δίκαιου φορολογικού συστήµατος, στην κατάλληλη διαµόρφωση των πολιτικών που
αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, στην επανεξέταση και
τον εξορθολογισµό του θεσµού των τεκµηρίων ώστε να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή, στην αναµόρφωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων µε βάση των φορολογικών συστηµάτων που ισχύουν στο κράτη µέλη
της Ε.Ε., έτσι ώστε να στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων µέσα από τους
συντελεστές φορολόγησης των επιχειρηµατικών κερδών. Επίσης, προτείνεται η
αλλαγή της σχέσης άµεσων – έµµεσων φόρων µέσω της ενίσχυσης των εσόδων από
τους άµεσους φόρους και µέσω της µείωσης των έµµεσων, η επαναφορά του Φ.Α.Π.
σε ισχύ και τη µεταφορά του και όλων των φορολογιών που σχετίζονται µε αυτή στην
Αυτοδιοίκηση και η επανεξέταση του συνόλου των φοροαπαλλαγών, των κινήτρων
και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων ως προς τη σκοπιµότητα και τη δίκαιη
κατανοµή τους από µηδενική βάση. Επιπλέον, προτείνει ιδέες για την αποδοτικότερη
λειτουργία της φορολογικής διοίκησης µε ένα αξιόπιστο φορολογικό µηχανισµό
µέσω διαρθρωτικών αλλαγών στις διαδικασίες και στα είδη του φορολογικού ελέγχου
και που παράλληλα θα συντελέσει στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, όπου
αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα του φορολογικού συστήµατος.
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη, αποτελεί η εργασία του Κέντρου
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.), «Φοροδιαφυγή στις
Ανώνυµες Εταιρείες: Εκτιµήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών του Κ.Ν. Κανελλόπουλου». Η εργασία αυτή αποτέλεσε µια προσπάθεια
µέτρησης και ερµηνείας της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Στηρίχθηκε σε πραγµατικά
πρωτογενή στατιστικά στοιχεία των ανωνύµων εταιρειών της δεκαετίας του 1990 και
τα συµπεράσµατα της θεωρούνται αξιόπιστα λόγω του υπολογίσιµου µεγέθους του
δείγµατος. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αναφέρονται παρακάτω:
§
§

§
§

§

Το µέσο προϊόν φορολογικού ελέγχου ανά ελεγχθείσα οικονοµική χρήση
ανέρχεται σε τιµές του 1999 σε 88,8 εκατ. δρχ.
Το µέσο ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης, που είναι οι δηλωθέντες φόροι
προς τους δηλωθέντες συν το προϊόν φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται σε
79,6% ή άλλως το ποσοστό της φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 20,4%.
Το ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης εκτιµάται στο 87%.
Προκύπτει επίσης, ότι όσο πιο κοντά στην είσοδο της εταιρίας στο Χ.Α.Α.
αναφέρεται ο φορολογικός έλεγχος τόσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό
συµµόρφωσης, γεγονός που δείχνει ότι η φορολογική συµπεριφορά των
εταιριών επηρεάστηκε από την επικείµενη είσοδό τους στο Χ.Α.Α.
Από τα πολυµεταβλητά υποδείγµατα, προκύπτει ότι το ύψος του προϊόντος
φορολογικού ελέγχου συνδέεται θετικά µε την επίδοση της επιχείρησης είτε
αυτή µετρηθεί µε τα προ φόρων κέρδη είτε µε τα καθαρά κέρδη. Το µέγεθος
της επιχείρησης, µετρούµενο µε το ύψος του ενεργητικού, και το προϊόν
φορολογικού ελέγχου εµφανίζουν αρνητική σχέση, ενώ το τελευταίο
εµφανίζει θετική σχέση µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης
καθώς και µε το ύψος των αποσβέσεων.

5.2. Σκοπός Ερωτηµατολογίου – Περιγραφή Έρευνας
Με την παρούσα εµπειρική έρευνα, όπου για τη διεξαγωγή της χρησιµοποιήθηκε η
τεχνική των ερωτηµατολογίων, µελετάται η στάση και η άποψη υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονοµικών όσον αφορά, το φορολογικό έλεγχο, τις πρόσφατες
µεταρρυθµίσεις σε νοµοθετικά πλαίσια και τις εξελίξεις στην οικονοµική πολιτική
που ακολουθεί το κράτος. Σκοπός της έρευνας είναι η άντληση πληροφοριών για την
καλύτερη κατανόηση και παρουσίαση θεµάτων που αφορούν το φορολογικό έλεγχο
και τη φοροδιαφυγή επιχειρήσεων και ιδιωτών στην Ελλάδα και η εξαγωγή σχετικών
συµπερασµάτων. Μέσα από τις απαντήσεις ανθρώπων που έρχονται σε καθηµερινή,
άµεση επαφή και ένα µέρος από αυτούς ασκεί το φορολογικό έλεγχο, παρουσιάζονται
ενδιαφέροντα αποτελέσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εντοπισµό
προβληµάτων, αδυναµιών του ελεγκτικού µηχανισµού του κράτους που συνεπάγεται
στην καλυτέρευση του, µέσα από τον εντοπισµό προτάσεων και λύσεων.
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Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δοµηµένο, σύντοµο,
σαφές και να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους ερωτώµενους στις
απαντήσεις τους. Για τη συµπλήρωση του χρειάζονται περίπου 5 λεπτά και
απαρτίζεται συνολικά από 20 ερωτήσεις. Επίσης, πρέπει να τονίσουµε ότι είναι
εµπιστευτικό και ανώνυµο, καθώς τα στοιχεία του χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά
για στατιστική ανάλυση.
Για τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν 3 µορφές
ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου, δηλαδή ο ερωτώµενος στις συγκεκριµένες
ερωτήσεις καλείται να απαντήσει:
Ναι
Όχι

Επίσης οι ερωτήσεις βαθµολογικής κλίµακας, όπου ο ερωτώµενος έχει να επιλέξει
ανάµεσα στις εξής απαντήσεις:
Καθόλου

Λίγο

Ούτε πολύ/
Ούτε Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Τέλος, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει µια ερώτηση, (την 3η του Β΄ µέρους
συγκεκριµένα), όπου υπάρχουν καθορισµένες, προκατασκευασµένες απαντήσεις,
όπου ερωτώµενος πρέπει να επιλέξει µια από αυτές.
Το ερωτηµατολόγιο, απαρτίζεται από 2 µέρη. Το Α΄ µέρος, όπως θα
εξετάσουµε λεπτοµερέστερα παρακάτω, περιλαµβάνει γενικές ερωτήσεις που
αφορούν τα χαρακτηριστικά του δείγµατος και σκιαγραφούν το προφίλ του
ερωτώµενου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο
και τα χρόνια εµπειρίας. Το Β΄ και κυρίως µέρος αφορά το φορολογικό έλεγχο.
Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τις κύριες ερωτήσεις, προκειµένου να αντληθούν οι
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις στάσεις, τις απόψεις και τις συµπεριφορές
των εφοριακών σχετικά µε το θέµα του ελέγχου και της φοροδιαφυγής.

5.3. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου
Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση
του προγράµµατος SPSS17.0 (Statistical Package for Social Sciences), το οποίο είναι
ένα ολοκληρωµένο στατιστικό πακέτο λογισµικού. Επίσης, για την κωδικοποίηση
των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε το Microsoft Office Excel
2007. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε µε τη χρήση ποιοτικών µεταβλητών,
δηλαδή µεταβλητών που αναφέρονται σε κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό, όπως
είναι το επίπεδο µόρφωσης, η καταγωγή και το φύλο. Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκαν
οι µεταβλητές :
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§

§

Κατηγορίας (nominal), όπου η µόνη προσδιορισµένη σχέση µεταξύ των
κατηγοριών είναι απλά η ύπαρξη διαφοράς. Το σύνολο των τιµών τέτοιων
µεταβλητών δεν έχει καµία ιδιότητα, σηµασία έχουν µόνο οι διαφορετικές
τιµές που µπορεί να πάρει η µεταβλητή.
∆ιάταξης (ordinal). Σε αντίθεση µε τις µεταβλητές κατηγορίας, στις
µεταβλητές αυτές µπορεί να οριστεί µια σειρά κατάταξης για το σύνολο των
τιµών τους.

Στη συνέχεια, προκειµένου να διαπιστώσουµε την εξάρτηση µεταξύ των
ποιοτικών µεταβλητών τόσο των µεταβλητών κατηγορίας µεταξύ τους και των
µεταβλητών διάταξης µεταξύ τους, αλλά και έλεγχοι µεταξύ µεταβλητών κατηγορίας
και διάταξης, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας (independency test) µε τη
βοήθεια του δείκτη Pearson Chi Square(Χ2). Ο 3ος έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε,
ήταν έλεγχος συσχέτισης (Pearson’s Correlation Test), όπου έγινε σύγκριση µεταξύ
των µεταβλητών διάταξης. Ο 4ος και τελευταίος έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε είναι
ο έλεγχος ANOVA (Analysis of Variance), όπου πρόκειται για µια στατιστική
µέθοδο, µε σκοπό την κατανόηση της σηµαντικότητας των διαφορετικών πηγών
προέλευσης των απαντήσεων του δείγµατος µας, δηλαδή τις διαφορετικές εφορίες,
έτσι ώστε να δούµε κατά πόσο η εφορία που ανήκει ο καθένας επηρεάζει τις
απαντήσεις που έχει δώσει.

5.4.Χαρακτηριστικά ∆είγµατος - ∆ειγµατοληψίας
Στη συγκεκριµένη έρευνα, το δείγµα µας αποτέλεσαν υπάλληλοι του Υπουργείου
Οικονοµικών και συγκεκριµένα εφοριακοί, όλων των βαθµίδων και ειδικοτήτων. Η
έρευνα έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, τα ερωτηµατολόγια
συµπληρώθηκαν από εφοριακούς των:
§
§
§
§
§

∆ΟΥ Τούµπας,
της Ζ΄∆ΟΥ,
της ∆΄ ∆ΟΥ,
της ∆ΟΥ Νεάπολης και
του Σ.∆.Ο.Ε.

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την απάντηση των ερωτηµατολογίων ήταν η
προσωπική συνέντευξη, αφού στο συγκεκριµένο δείγµα κρίθηκε η πιο
αποτελεσµατική. Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 68 άτοµα από τα 75
στα οποία δόθηκε, άνω των 20 ετών και αναµένεται να οδηγήσει σε ασφαλή
συµπεράσµατα. Η έρευνα διήρκησε 5 µέρες και συγκεκριµένα από τις 24/10/2011
έως τις 28/10/2011.
Συνεχίζοντας την ανάλυση για τα χαρακτηριστικά του δείγµατος µας,
αναφέρουµε ότι αποτελείται από 40 γυναίκες και 28 άντρες. Η αναλογία γίνεται
αντιληπτή µε τη βοήθεια του παρακάτω σχήµατος και πίνακα.
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Όπου µε το µπλε χρώµα απεικονίζονται οι γυναίκες και µε το πράσινο
πράσιν οι άντρες.
Παρατηρούµε λοιπόν, ότι η πλειοψηφία του δείγµατος είναι γυναίκες.

∆ιάγραµµα 1. Συχνότητα Φύλλου
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

QA1-- Συχνότητα φύλλου
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

40

58,8

58,8

58,8

2

28

41,2

41,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

Η ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος διαφαίνεται παρακάτω, όπου µε το µπλε χρώµα
η ηλικία των ερωτωµένων κυµαίνεται µεταξύ 20-30,
20
µε το πράσινο 30--40, µε το µπεζ
40-50
50 και µε το φουξ >50 αντίστοιχα. Συµπεραίνουµε λοιπόν,
λοιπόν ότι η πλειοψηφία των
ατόµων που απάντησαν είναι πάνω από 40 χρονών.

∆ιάγραµµα 2. Ηλικιακή Κατανοµή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

QA2 - Ηλικιακή Κατανοµή
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

3

4,4

4,4

4,4

2

18

26,5

26,5

30,9

3

23

33,8

33,8

64,7

4

24

35,3

35,3

100,0

Total

68

100,0

100,0

Η 3η ερώτηση αφορά το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος. Η ερώτηση
περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες :
Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος Επαγγελµατικών Σχολών
Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Απόφοιτος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται
παρουσιάζ
µε το µπλε χρώµα οι απόφοιτοι λυκείου, µε το
πράσινο οι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και µε το µπεζ οι κάτοχοι µεταπτυχιακού
διπλώµατος. Η κατανοµή του µορφωτικού επίπεδου των ερωτωµένω
ερωτωµένων παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού παρατηρούµε ότι κανένας από το δείγµα µας δεν είναι
απόφοιτος επαγγελµατικών σχολών, ούτε κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Η
πλειοψηφία του δείγµατος 69,1% είναι απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ,, ενώ αρκετοί (19,1%)
είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το µορφωτικό
επίπεδο του δείγµατος µας είναι υψηλό και θα επηρεάσει αναλόγως τα αποτελέσµατα.

∆ιάγραµµα 3. Μορφωτικό Επίπεδο ∆είγµατος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

QA3 – Μορφωτικό Επίπεδο ∆είγµατος
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

8

11,8

11,8

11,8

3

47

69,1

69,1

80,9

4

13

19,1

19,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

Η 4η ερώτηση αυτής της κατηγορίας αφορά την εργασιακή εµπειρία του
δείγµατος,, η ερώτηση σε σχέση µε το διάγραµµα διαµορφώνεται ως εξής:
0-5 χρόνια
5-15
15-25
>25

µπλε
πράσινο
µπεζ
φουξ

∆ιαπιστώνουµε ότι το δείγµα αποτελείται από άτοµα µε µεγάλη εργασιακή εµπειρία,
αφού το 69,1% έχει στο εργασιακό ενεργητικό του πάνω από 15 χρόνια εµπειρίας.
Κατά την άποψη µου, αυτό θα έχει θετικά αποτελέσµατα στην εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων, αφού όσα περισσότερα χρόνια εµπειρίας έχει κάποιος, τόσες
τ
πιο
πολλές καταστάσεις έχει αντιµετωπίσει στην εργασιακή του ζωή και έχει
περισσότερες γνώσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων.

∆ιάγραµµα 4. Εργασιακή Εµπειρία ∆είγµατος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

QA4 – Εργασιακή Εµπειρία ∆είγµατος
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

1

1,5

1,5

1,5

2

20

29,4

29,4

30,9

3

23

33,8

33,8

64,7

4

24

35,3

35,3

100,0

Total

68

100,0

100,0

5.5. Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων Έρευνας
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, καθώς και η διεξαγωγή συµπερασµάτων
πραγµατοποιήθηκε µε τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης, µε τη χρήση 2
µεταβλητών, τις µεταβλητές κατηγορίας και τις µεταβλητές διάταξης.
Αρχικά, προσπαθήσαµε να δούµε πως συµπεριφέρεται το δείγµα,
πραγµατοποιώντας έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2) ανάµεσα στις µεταβλητές κατηγορίας
και τις µεταβλητές διάταξης, για να διαπιστώσουµε αν και σε ποιες ερωτήσεις
υπάρχει σχέση εξάρτησης µεταξύ τους. Με λίγα λόγια, συγκρίνουµε τις ερωτήσεις
του Α΄ µέρους µε αυτές τους Β΄ µέρους. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα στις περιπτώσεις που υπάρχει εξάρτηση, δηλαδή τους πίνακες µε
στατιστική σηµαντικότητα. Θεωρούµε την εξάρτηση µεταξύ των µεταβλητών, όταν ο
συντελεστής Χ2 < 0,05.
v Η 1η εξάρτηση παρατηρείται ανάµεσα στη µεταβλητή «Φύλλο» και την
ερώτηση 6 του Β΄ µέρους, « Το τελευταίο διάστηµα το Υπουργείο
Οικονοµικών έχει νοµοθετήσει και εφαρµόσει το φορολογικό έλεγχο µε τη
διαδικασία της περαίωσης. Πιστεύετε ότι αυτός o τρόπος του φορολογικού
ελέγχου είναι αποτελεσµατικός για την αύξηση των εσόδων του κράτους;».
Έτσι, σύµφωνα µε τον πίνακα 6, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει
εξάρτηση µεταξύ του φύλου, µε την πλειοψηφία των αντρών να υποστηρίζουν
ότι η περαίωση δεν αποτελεί την αποτελεσµατικότερη λύση για την αύξηση
των εσόδων του κράτους.
Crosstab QΑ1 – QΒ6

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
Count

QΒ6

QA1

1

2

Total

1

14

20

34

2

5

23

28

Total

19

43

62
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.
Chi-Square Tests QA1 – QΒ6

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

3,929a

1

,047

Continuity Correction

2,908

1

,088

Likelihood Ratio

4,067

1

,044

Linear-by-Linear Association

3,865

1

,049

N of Valid Cases

62

Pearson Chi-Square
b

Fisher's Exact Test

v Η 2η εξάρτηση παρατηρείται ανάµεσα στην µεταβλητή «Ηλικία» και στην
ερώτηση 10 του Β΄ µέρους, «Σε ποιο ποσοστό πιστεύετε πως συµβάλλουν οι
µισθωτοί - συνταξιούχοι, ως φορολογούµενοι, στα έσοδα του κράτους;».
Παρατηρούµε λοιπόν, ότι οι πιο µεγάλοι ηλικιακά υποστηρίζουν ότι, σε
αρκετά και πολύ µεγάλο βαθµό οι µισθωτοί και συνταξιούχοι, συµβάλλουν τα
µέγιστα στα έσοδα του κράτους. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουµε ότι οι ηλικίες
< 40 αποτελούν και την πλειοψηφία του δείγµατος, οπότε το συµπέρασµα
διαµορφώνεται από αυτά τα άτοµα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.

Crosstab QA2 - QΒ10

Count

QΒ10

QA2

2

3

4

5

Total

1

0

1

1

1

3

2

0

0

7

8

15

3

2

0

10

11

23

4

0

0

11

11

22

Total

2

1

29

31

63

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.

Chi-Square Tests QA2 - QΒ10
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

23,910a

9

,004

Likelihood Ratio

10,579

9

,306

Linear-by-Linear
Association

,289

1

,591

N of Valid Cases

63
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.

Crosstab QΑ3 – QΒ5

Count

QΒ5

QA3

1

2

3

4

5

Total

1

1

0

2

1

1

5

3

0

6

8

19

12

45

4

0

0

5

3

5

13

Total

1

6

15

23

18

63

v Η 3η εξάρτηση βρίσκεται στη µεταβλητή που αφορά το «Μορφωτικό
Επίπεδο» των ερωτηθέντων και στην ερώτηση 5 του Β΄ µέρους, «Σε ποιο
βαθµό κατά την άποψη σας, συµβάλει το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) στην αύξηση των εσόδων του κράτους σε σχέση µε
τους υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς;». Από τα αποτελέσµατα του
SPSS, βλέπουµε ότι τα άτοµα που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, στην
πλειοψηφία τους συνηγορούν στην άποψη ότι το Σ.∆.Ο.Ε., σε µεγάλο και
πολύ µεγάλο βαθµό συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.

Chi-Square Tests QΑ3 – QΒ5
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

18,459a

8

,018

Likelihood Ratio

13,475

8

,097

Linear-by-Linear Association

2,176

1

,140

N of Valid Cases

63

v Η 4η εξάρτηση αφορά τη µεταβλητή «Μορφωτικό Επίπεδο» των ερωτηθέντων
και την ερώτηση 8 του Β΄ µέρους, «Σε ποιο βαθµό συµφωνείται µε τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των Α.Ε και Ε.Π.Ε. από Νόµιµους
Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία (ΠΟΛ.1159/2011);». Παρατηρούµε ότι, οι
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διαµορφώνουν πάλι το αποτέλεσµα
αφού πρόκειται για τη µεγαλύτερη οµάδα του δείγµατος. Έτσι, στην
πλειοψηφία τους είναι αντίθετοι µε την απόφαση του Υπουργείου να
µεταβιβάσει τα ελεγκτικά καθήκοντα του κράτους σε Νόµιµους Ελεγκτές και
ελεγκτικά γραφεία. Αυτό µπορούµε να υποθέσουµε ότι συµβαίνει επειδή η
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απόφαση αυτή τους επηρεάζει άµεσα και ίσως να φοβούνται σε πιθανή
υποβάθµιση των καθηκόντων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.

Crosstab QΑ3 – QΒ8

Count

QΒ8

QA3

1

2

3

4

5

Total

1

4

0

0

0

1

5

3

35

6

1

2

0

44

4

8

2

2

0

0

12

Total

47

8

3

2

1

61

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.

Chi-Square Tests QΑ3 – QΒ8
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

17,202a

8

,028

Likelihood Ratio

11,291

8

,186

Linear-by-Linear
Association

,327

1

,567

N of Valid Cases

61

v Η 5η εξάρτηση λαµβάνει χώρα ανάµεσα στη µεταβλητή «Εργασιακή
Εµπειρία» και την 3η ερώτηση του Β΄ µέρους, «Ποιος φορολογικός έλεγχος
είναι ο πιο ενδεδειγµένος, για τη διαπίστωση της τήρησης των εκάστοτε
φορολογικών διατάξεων, Α) ο τακτικός έλεγχος, Β) ο προσωρινός έλεγχος ή
Γ) ο προληπτικός έλεγχος;». Αρχικά, όσον αφορά αυτή την ερώτηση πρέπει
να αναφέρουµε ότι είχε µεγάλο ποσοστό ατόµων που δεν απάντησαν. Ίσως
δεν διατυπώθηκε σωστά ή πιθανόν υπήρχαν παραπάνω από 2 προτεινόµενες
απαντήσεις και οι ερωτώµενοι προτίµησαν να µη διαλέξουν µόνο 1 απάντηση.
Παρατηρούµε ότι, όσο µεγαλύτερη εργασιακή εµπειρία έχει κάποιος,
υποστηρίζει ότι ο πιο

ενδεδειγµένος έλεγχος για την τήρηση των

φορολογικών διατάξεων είναι ο προληπτικός. Παράλληλα όµως µεγάλο
ποσοστό υποστηρίζει και τον τακτικό έλεγχο σαν ενδεδειγµένη µορφή
ελέγχου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.

Crosstab QΑ4 – QΒ3

Count

QΒ3
1

2

3

Total

1

0

1

0

1

2

9

1

10

20

3

7

2

13

22

4

9

1

14

24

Total

25

5

37

67

QA4

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Chi-Square Tests QΑ4 – QΒ3
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

13,685a

6

,033

Likelihood Ratio

6,550

6

,364

Linear-by-Linear
Association

,305

1

,581

N of Valid Cases

67

v Τέλος, εξάρτηση υπάρχει ανάµεσα στη µεταβλητή «Εργασιακή Εµπειρία»
και την 10η ερώτηση του Β΄ µέρους, «Σε ποιο ποσοστό πιστεύετε πως
συµβάλλουν οι µισθωτοί - συνταξιούχοι, ως φορολογούµενοι, στα έσοδα του
κράτους;». Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι, η πλειοψηφία των ατόµων µε
15 έως 25 χρόνια εµπειρίας, υποστηρίζουν ότι οι µισθωτοί και οι
συνταξιούχοι συµβάλλουν πολύ στα έσοδα του κράτους, ενώ τα άτοµα που
εµπειρία τους ξεπερνά τα 25 χρόνια εργασίας είναι πιο απόλυτοι στην ίδια
άποψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.

Crosstab QΑ4 – QΒ10

Count

QΒ10

QA4

2

3

4

5

Total

1

0

0

1

0

1

2

1

1

6

9

17

3

0

0

18

4

22

4

1

0

4

18

23

Total

2

1

29

31

63
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Chi-Square Tests QΑ4 – QΒ10
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

23,996a

9

,004

Likelihood Ratio

25,823

9

,002

Linear-by-Linear
Association

3,375

1

,066

N of Valid Cases

63

Ο δεύτερος έλεγχος µε τη χρήση του SPSS, έγινε για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
εξάρτηση µεταξύ των ερωτήσεων του Β΄ µέρους, δηλαδή των βασικών ερωτήσεων
ερωτηµατολογίου. Ο έλεγχος της εξάρτησης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως στον 1ο
έλεγχο, δηλαδή µε τη βοήθεια του συντελεστή Χ2 και όταν Χ2< 0,05. Έτσι παρακάτω
αναφέρουµε τα αποτελέσµατα που εντοπίστηκε αυτή η εξάρτηση:
v Η 1η εξάρτηση εντοπίζεται µεταξύ των ερωτήσεων 2 και 9, όπου αντίστοιχα
είναι: «Πιστεύετε ότι τα µέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί είναι επαρκή για την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου;» και
«Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του κράτους
προέρχεται από τη φορολογική διαδικασία, πιστεύετε ότι αυτού του είδους η
«ιδιωτικοποίηση»

του

ελέγχου

θα

συµβάλλει

στην

ταυτόχρονη

«ιδιωτικοποίηση» του κράτους;». Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι από αυτή
την εξάρτηση προκύπτει ότι., όσοι πιστεύουν ότι τα µέσα και τα εργαλεία των
ελεγκτικών µηχανισµών δεν είναι επαρκή, συνηγορούν στην άποψη ότι η
ανάθεση του φορολογικού ελέγχου σε Νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά
γραφεία θα οδηγήσει σε ταυτόχρονα «ιδιωτικοποίηση» του κράτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.

Crosstab QΒ2 – QΒ9

Count

QΒ9

QΒ2

1

2

Total

1

0

2

2

2

45

15

60

Total

45

17

62
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18.

Chi-Square Tests QΒ2 – QΒ9
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

5,471a

1

,019

Continuity Correctionb

2,351

1

,125

Likelihood Ratio

5,356

1

,021

Linear-by-Linear
Association

5,382

1

,020

N of Valid Cases

62

Fisher's Exact Test

v Η 2η εξάρτηση, όπως διαφαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες βρίσκεται
ανάµεσα στις ερωτήσεις 3 και 10, δηλαδή στις «Ποιος φορολογικός έλεγχος
είναι ο πιο ενδεδειγµένος, για τη διαπίστωση της τήρησης των εκάστοτε
φορολογικών διατάξεων, Α) ο τακτικός έλεγχος, Β) ο προσωρινός έλεγχος ή
Γ) ο προληπτικός έλεγχος;» και Σε ποιο ποσοστό πιστεύετε πως συµβάλλουν
οι µισθωτοί - συνταξιούχοι, ως φορολογούµενοι, στα έσοδα του κράτους;».
Συνεπάγεται ότι, τα άτοµα που υποστηρίζουν τον τακτικό έλεγχο ως την
καταλληλότερη µορφή φορολογικού ελέγχου, πιστεύουν σε µεγάλο βαθµό ότι
οι µισθωτοί και συνταξιούχοι συµβάλλουν τα µέγιστα στα έσοδα του κράτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.

Crosstab QΒ3 – QΒ10

Count

QΒ10

QΒ3

2

3

4

5

Total

1

0

1

5

16

22

2

1

0

3

1

5

3

1

0

20

14

35

Total

2

1

28

31

62

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.

Chi-Square Tests QΒ3 – QΒ10
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

14,585a

6

,024

Likelihood Ratio

13,639

6

,034

Linear-by-Linear Association

2,759

1

,097

N of Valid Cases

62
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v Η 3η εξάρτηση όσον αφορά αυτού του είδους τον έλεγχο παρατηρείται
ανάµεσα στις ερωτήσεις 7, «Πιστεύετε ότι ο φορολογούµενος είναι
ενηµερωµένος για τα δικαιώµατα του κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού
ελέγχου;» και 5, «Σε ποιο βαθµό κατά την άποψη σας, συµβάλει το Σώµα
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) στην αύξηση των εσόδων του
κράτους σε σχέση µε τους υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς;». Εδώ
παρατηρούµε ότι οι γνώµες των ερωτηθέντων είναι µοιρασµένες ανάµεσα στις
απαντήσεις. Τα άτοµα που πιστεύουν ότι οι φορολογούµενοι δε γνωρίζουν τα
δικαιώµατα τους, τείνουν προς την άποψη ότι το Σ.∆.Ο.Ε. σε σχέση µε τους
υπόλοιπους µηχανισµούς συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων του κράτους.
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν ότι οι
φορολογούµενοι είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε τα δικαιώµατα τους είναι πιο
απόλυτοι σχετικά µε τη θετική επιρροή του Σ.∆.Ο.Ε. στα έσοδα του κράτους.
Έτσι, όσο ενισχύεται η άποψη των φορολογουµένων για την 5η ερώτηση,
τόσο πιο πολύ η κατανοµή των απαντήσεων για τα δικαιώµατα των
φορολογουµένων είναι είτε θετική, είτε αρνητική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.

Crosstab QB7 – QΒ5

Count

QΒ5

QΒ7

1

2

3

4

5

Total

1

1

0

3

12

9

25

2

0

6

12

10

9

37

Total

1

6

15

22

18

62

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.

Chi-Square Tests QB7 – QΒ5
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

10,659a

4

,031

Likelihood Ratio

13,331

4

,010

Linear-by-Linear Association

3,945

1

,047

N of Valid Cases

62

v Στην ερώτηση 7 παρατηρείται µια ακόµη εξάρτηση, αυτή µε την ερώτηση 9,
«Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του κράτους
προέρχεται από τη φορολογική διαδικασία, πιστεύετε ότι αυτού του είδους η
«ιδιωτικοποίηση»

του

ελέγχου

θα

συµβάλλει

στην

ταυτόχρονη

«ιδιωτικοποίηση» του κράτους;».
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Σε αυτή την εξάρτηση παρατηρούµε ότι, τα άτοµα που πιστεύουν ότι ο
φορολογούµενος δε γνωρίζει τα δικαιώµατα του κατά τη διάρκεια ενός
φορολογικού ελέγχου, παράλληλα υποστηρίζουν ότι η ανάθεση του ελέγχου
σε ιδιώτες συµβάλλει στην ταυτόχρονη «ιδιωτικοποίηση» του κράτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.

Crosstab QΒ7 – QΒ9

Count

QΒ9

QΒ7

1

2

Total

1

15

10

25

2

30

6

36

Total

45

16

61

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.

Chi-Square Tests QΒ7 – QΒ9
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

4,151a

1

,042

Continuity Correction

3,033

1

,082

Likelihood Ratio

4,113

1

,043

Linear-by-Linear Association

4,083

1

,043

N of Valid Cases

61

Pearson Chi-Square
b

Fisher's Exact Test

v Η τελευταία εξάρτηση των ερωτήσεων του Β΄ µέρους βρίσκεται ανάµεσα
στην 13η ερώτηση, «Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η µείωση του
αφορολογήτου, η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων σε συνδυασµό µε
την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων θα οδηγήσει σε ισόποση
αύξηση των εσόδων του κράτους;» και στη 14η, «Σε ποιο βαθµό η θετική
µεταστροφή της κοινής γνώµης και η απόκτηση εµπιστοσύνης από τους
πολίτες προς το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, θα συµβάλλει
στην αύξηση των εσόδων του κράτους;». Σε αυτή την περίπτωση
παρατηρούµε ότι τα µέτρα της κυβέρνησης για να πετύχει αύξηση των εσόδων
δε βρίσκουν σύµφωνους την πλειοψηφία των εφοριακών, όπου παράλληλα
είναι πολύ έως πάρα πολύ υποστηρικτές της άποψης ότι η θετική µεταστροφή
της κοινής γνώµης θα συµβάλλει στην επιδιωκόµενη αύξηση των εσόδων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.

Crosstab QΒ13 – QΒ14

Count

QΒ14

QΒ13

1

2

3

4

5

Total

1

0

2

1

3

2

8

2

2

1

3

27

27

60

Total

2

3

4

30

29

68

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.

Chi-Square Tests QΒ13 – QΒ14
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

10,405a

4

,034

Likelihood Ratio

6,883

4

,142

Linear-by-Linear
Association

3,218

1

,073

N of Valid Cases

68

Ο 3ος έλεγχος ανεξαρτησίας αφορά την εξέταση εξάρτησης µεταξύ των
µεταβλητών διάταξης µεταξύ τους, (Pearson’s Correlation test) και για τις ερωτήσεις
του Β΄ µέρους. Το αποτέλεσµα του ελέγχου παρουσιάζεται µε τη µορφή µήτρας.
Παροµοίως, όταν το significance είναι µικρότερο από 0,05 και θετικός αριθµός, τότε
υπάρχει θετική συσχέτιση και προβαίνουµε σε άλλο test. Στον πίνακα 27
παρατηρούµε 5 συσχετίσεις. H 1η, αφορά την θετική συσχέτιση µεταξύ της ερώτησης
11 και 5. Το αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο, αφού είναι λογικό τα άτοµα που
πιστεύουν ότι το Σ.∆.Ο.Ε. συµβάλλει στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, να
πιστεύουν ότι συντελεί και στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Η 2η συσχέτιση
είναι µεταξύ των ερωτήσεων 14 και 11. Αυτό σηµαίνει ότι η θετική µεταστροφή της
κοινής γνώµης προς το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς σχετίζεται θετικά
µε τη συµβολή του Σ.∆.Ο.Ε. σε σχέση µε τους υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Η 3η εξαρτώµενη σχέση, βρίσκεται µεταξύ
των ερωτήσεων 15 και 5. Έτσι, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας η οποία
σύµφωνα µε την πλειοψηφία του δείγµατος µας θα συµβάλλει θετικά στην
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής σχετίζεται µε την θετική συµβολή του Σ.∆.Ο.Ε.
στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Μια ακόµη εξάρτηση υπάρχει µεταξύ των
ερωτήσεων 15 και 11.
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Βλέπουµε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η συµβολή του Σ.∆.Ο.Ε. στην
καταπολέµηση

της

φοροδιαφυγής,

συνδέονται.

Αυτή

η

διαπίστωση

είναι

αναµενόµενη, αφού η εξάρτηση αυτή παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά
της συσχέτισης των ερωτήσεων 15 και 5. Η τελική διαπίστωση του συγκεκριµένου
ελέγχου, αποτελεί η συσχέτιση µεταξύ των ερωτήσεων 15 και 14. Η συσχέτιση αυτή
είναι λογική και αναµενόµενη, αφού η θετική άποψη των ερωτηθέντων όσον αφορά
την µεταστροφή της κοινής γνώµης για την αύξηση των εσόδων σχετίζεται µε την
αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον εντοπισµό και την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.

Correlations QΒ5 – QΒ8 – QΒ10 – QΒ11
QΒ5

QΒ5

QΒ8

,074

,001

63,000

61

63

62

63

63

Pearson Correlation

,087

1,000

,005

,085

,129

,192

Sig. (2-tailed)

,507

,972

,520

,321

,139

61

61,000

61

60

61

61

Pearson Correlation

,115

,005

1,000

,094

-,073

-,020

Sig. (2-tailed)

,371

,972

,468

,567

,878

63

61

63,000

62

63

63

,830**

,085

,094

1,000

,319*

,342**

,000

,520

,468

,011

,006

62

60

62

62,000

62

62

Pearson Correlation

,227

,129

-,073

,319*

1,000

,547**

Sig. (2-tailed)

,074

,321

,567

,011

63

61

63

62

68,000

68

,412**

,192

-,020

,342**

,547**

1,000

,001

,139

,878

,006

,000

63

61

63

62

68

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

N
QΒ15

,412**

,000

N

QΒ14

,227

,371

N

QΒ11

,830

QΒ15

,507

N

QΒ10

QΒ14
**

,115

Sig. (2-tailed)

QΒ8

QΒ11

,087

Pearson Correlation

1,000

QΒ10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,000

68,000
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Τέλος, πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του SPSS, ο έλεγχος ANOVA
(Analysis of Variance) που είναι µια στατιστική µέθοδος, µε την οποία η
µεταβλητότητα που υπάρχει σε ένα σύνολο δεδοµένων χωρίζεται στις επιµέρους
συνιστώσες της. Σκοπός αυτού του έλεγχου αποτελεί η κατανόηση της
σηµαντικότητας των διαφορετικών πηγών προέλευσης της, µέσω της επέκτασης της
σύγκρισης µέσων τιµών µεταβλητών ανάµεσα σε δείγµατα. Έτσι, όσον αφορά την
παρούσα έρευνα, το δείγµα µας χωρίστηκε σε υποκατηγορίες ανάλογα µε την εφορία
που ανήκει ο κάθε ερωτώµενος.
Το ANOVA test δείχνει συµπεριφορές, οπότε ελέγχοντας τα υποδείγµατα βλέπουµε
τις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση απόψεων ανάλογα µε την εφορία
του καθενός. Όταν η επίδραση του παράγοντα «Εφορία», δεν είναι σηµαντική τότε η
µεταβλητότητα εξηγείται µονό από το γενικό µέσο όρο (grand mean), ενώ σε
αντίθεση περίπτωση οι διάφορες των µέσων τιµών των οµάδων (group mean) από το
γενικό µέσο όρο πρέπει να είναι µεγάλες. Από τα δεδοµένα του πίνακα 28, θεωρείται
ότι όταν το «sig.» είναι µικρότερο του 0,05 τότε υπάρχει απόκλιση απόψεων, ενώ σε
αντίθεση περίπτωση οι ερωτώµενοι απαντούν µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα της
εφορίας που δουλεύουν.
Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 2, 5, 14, και 15 µε
ανεξάρτητη µεταβλητή το tax=εφορίες, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι θα παρουσιάσουν
τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσµατα γι αυτό και επιλέχθηκαν. Παρατηρούµε ότι, στις
ερωτήσεις 2 και 15 οι απόψεις των ερωτηθέντων συγκλίνουν ανεξάρτητα από την
εφορία στην οποία δουλεύουν, δηλαδή η πλειοψηφία των εφοριακών υποστηρίζει ότι
τα εργαλεία που διαθέτουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι ανεπαρκή και ότι η
επίδραση της τεχνολογίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής συντελεί σε µεγάλο
βαθµό στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Αντιθέτως, στις ερωτήσεις 5 και 14 οι
απαντήσεις των ερωτηθέντων τείνουν να αποκλίνουν. Αυτό σηµαίνει ότι, η εφορία
στην οποία εργάζεται ο καθένας επηρεάζει και την άποψη του πάνω στα
συγκεκριµένα θέµατα που θέτουν οι ερωτήσεις αυτές. Έτσι, για την ερώτηση 5,
µπορούµε να πούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα, αφού οι υπάλληλοι του
Σ.∆.Ο.Ε. είναι λογικό να υποστηρίξουν σε µεγάλο βαθµό το ρόλο του τµήµατος τους
στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Επίσης, στην ερώτηση 14 τείνει να υπάρχει
απόκλιση, αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό αφού το sig=0,058, το οποίο είναι λίγο
µεγαλύτερο από το 0,05. Οπότε, η θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης προς τους
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ελεγκτικούς µηχανισµούς θα έχει θετική επιρροή στην αύξηση των εσόδων του
κράτους, εξαρτάται σε µικρό βαθµό από την εφορία που ανήκει κάποιος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28.

TAX =ΕΦΟΡΙΕΣ
Frequency

Valid

Percent

1

16

23,5

23,5

23,5

2

14

20,6

20,6

44,1

3

13

19,1

19,1

63,2

4

17

25,0

25,0

88,2

5

8

11,8

11,8

100,0

68

100,0

100,0

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 29.

ANOVA
Sum of Squares

QΒ2

QΒ5

QΒ14

QΒ15

Valid Percent

Cumulative
Percent

df

Mean Square

Between Groups

,138

4

,034

Within Groups

1,804

63

,029

Total

1,941

67

Between Groups

16,536

4

4,134

Within Groups

47,179

58

,813

Total

63,714

62

Between Groups

8,036

4

2,009

Within Groups

52,479

63

,833

Total

60,515

67

Between Groups

2,659

4

,665

Within Groups

21,150

63

,336

Total

23,809

67

F

Sig.

1,202

,319

5,082

,001

2,412

,058

1,980

,108
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5.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό κοµµάτι, παραθέτω τα συνολικά συµπεράσµατα σε
συνδυασµό µε προτάσεις που απορρέουν από αυτά για την αναβάθµιση και καλύτερη
λειτουργία του φορολογικού ελέγχου µέσα από τα “µάτια” των ανθρώπων που
συµµετέχουν ενεργά στη καθηµερινή διεξαγωγή του. Αρχικά, αναφέρω ότι η
πλειοψηφία του δείγµατός µου αποτελείται από γυναίκες, άνω των 40, απόφοιτοι
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και µε περισσότερα από 15 χρόνια εργασιακής εµπειρίας.
Όσον αφορά το φορολογικό έλεγχο, η στατιστική ανάλυση έδειξε τα παρακάτω
αποτελέσµατα:
§

§

§

§

Οι αρµοδιότητες των ∆.Ο.Υ. πρέπει να σταµατήσουν να επικεντρώνονται
στην πρωτογενή εξυπηρέτηση των πολιτών και να στρέψουν την
παραγωγικότητα τους σε άλλες δραστηριότητες, όπως τη διεξαγωγή
περισσότερων ελέγχων. Έτσι, οι αρµοδιότητες των ∆.Ο.Υ. και ως επέκταση οι
αρµοδιότητες των υπαλλήλων τους, πρέπει να απελευθερωθούν από τα
γραφειοκρατικά τους καθήκοντα, ώστε να ασκούν τα αναγκαία για την
πάταξη της φοροδιαφυγής.
Επίσης, τα µέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί για
την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι επαρκή, σύµφωνα µε το
97,1% των ερωτηθέντων. Οπότε, το κράτος πρέπει να εστιάσει στον
εκσυγχρονισµό και της εξασφάλιση όλων των απαραίτητων µέσων για την
επιτυχηµένη διεξαγωγή των ελέγχων.
Η πλειοψηφία των εφοριακών, σε ποσοστό 54,4%, υποστηρίζει ότι ο τακτικός
έλεγχος είναι ο πιο ενδεδειγµένος για τη διαπίστωση της τήρησης των
εκάστοτε διατάξεων, καθώς και σε ποσοστό 69,1%, ότι το σπουδαιότερο
κριτήριο προκειµένου να ελεγχθεί µια υπόθεση αποτελούν οι ουσιαστικές
παραβάσεις του Κ.Β.Σ. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη, πρέπει να αυξηθούν οι
τακτικοί έλεγχοι σε βάρος ίσως άλλων και να ελέγχονται κυρίως υποθέσεις
παράβασης του Κ.Β.Σ., αφού αυτό θεωρείται και το σπουδαιότερο κριτήριο
ανά σειρά προτεραιότητας, προκειµένου να ελεγχθεί µια υπόθεση. Αυτό
µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
και στην αύξηση των εσόδων του κράτους.
Κύριος σκοπός του φορολογικού ελέγχου αποτελεί, όπως έχουµε
προαναφέρει, η συγκέντρωση εσόδων, έτσι πολλές ερωτήσεις αναφέρονται
στο πως µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα αυτός ο σκοπός. Έτσι, σύµφωνα µε το
60,3% των ερωτηθέντων, το Σ.∆.Ο.Ε. συµβάλλει πολύ και πάρα πολύ στην
αύξηση των εσόδων του κράτους, σε σχέση µε τους υπόλοιπους ελεγκτικούς
µηχανισµούς. Επιπλέον, οι συνεχείς περαιώσεις δεν είναι επιτυχηµένος τρόπος
συγκέντρωσης εσόδων, ποσοστό 63,2%, σε αντίθεση µε τη µεγάλη συµβολή
των µισθωτών και συνταξιούχων σε αυτό τον τοµέα, όπου ποσοστό 88,2%
υποστηρίζουν πολύ και πάρα πολύ αυτή την άποψη.
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§

§

§

Το αποτέλεσµα αυτό είναι λογικό, αφού οι περαιώσεις έχουν βραχυπρόθεσµο
χαρακτήρα στη συγκέντρωση χρηµάτων αλλά µακροχρόνια το κράτος
ζηµιώνεται ακολουθώντας την τακτική αυτή, σε αντίθεση µε τους µισθωτούς
και συνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν µια σίγουρη και σταθερή πηγή
εσόδων για το κράτος. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η µείωση
του αφορολογήτου, η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων σε συνδυασµό
µε την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων δε θα οδηγήσει σε ισόποση
αύξηση των εσόδων του κράτους σύµφωνα µε το 88,2% των ερωτηθέντων,
ενώ η θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης και η απόκτηση εµπιστοσύνης
από τους πολίτες προς το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, θα
συµβάλλει τα µέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή, σύµφωνα µε το 86,7 που
υποστηρίζει πολύ και πάρα πολύ αυτή την άποψη.
Η ανάθεση του φορολογικού ελέγχου σε ιδιώτες, βρίσκει αντίθετους τους
εφοριακούς σε ποσοστό 69,1%, αφού πιστεύουν ότι µια τέτοια πολιτική θα
οδηγήσει σε ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση του κράτους, σε ποσοστό 66,2%.
Εδώ πρέπει να ανaφέρουµε ότι δεν βρέθηκε κάποιου είδους εξάρτηση
ανάµεσα σε αυτές τις ερωτήσεις, δηλαδή την Β8 και την Β9, όπως θα
περιµέναµε.
Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε το 44,1% συντελείται σε
µεγάλο βαθµό από το Σ.∆.Ο.Ε. Όµως, η άποψη ότι η αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας, πληροφορικής και δικτύων συµβάλλει στον
εντοπισµό και την πάταξη του φαινοµένου της φοροδιαφυγής βρίσκει
απόλυτα και σε µεγάλο βαθµό σύµφωνους το 97% των εφοριακών.
Μερικά ακόµη ενδιαφέροντα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Το 70,6% των
εφοριακών συµφωνεί µε τη δηµοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών προς το
δηµόσιο από το Υπουργείο Οικονοµικών ως µέτρο για την είσπραξη των
ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ενώ, το 60,3 πιστεύει ότι η αύξηση της
φοροδιαφυγής αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα επιδείνωσης της ύφεσης
στη χώρα µας. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό
ρόλο παίζει η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, όπου συνεπάγεται και την
τιµωρία των φοροδιαφευγόντων εις βάρος των ειλικρινών φορολογουµένων,
ώστε αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η εµπιστοσύνη των πολιτών
στο κράτος.

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της
οικονοµικής πολιτικής του κράτους, όπου αφορά και επηρεάζει το σύνολο των
πολιτών µιας χώρας. Είναι ζωτικής σηµασίας να εξυπηρετεί το σκοπό του, αφού από
αυτόν εξαρτάται η σωστή αξιοποίηση των εσόδων του κράτους για την οικονοµική
ευηµερία και βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Ένα φορολογικό σύστηµα πρέπει
να συµβάλλει στην άριστη διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, καθώς και στη
δίκαια κατανοµή των παραγωγικών πόρων, αφού µέσα από αυτό, διαφαίνεται και το
σύστηµα αξιών µιας κοινωνίας.
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Επίσης, οι µεταρρυθµίσεις του φορολογικού συστήµατος ασκούν σηµαντικές
επιδράσεις στη βασική διάρθρωση του οικονοµικού συστήµατος και επηρεάζουν τα
δοµικά στοιχεία της οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης του. Οι συνεχείς λοιπόν
τροποποιήσεις και προσθήκες που έχει δεχθεί το φορολογικό σύστηµα τα τελευταία
χρόνια, αποτελούν σηµάδια για την ανάγκη µια ριζικής, σταθερής, ρεαλιστικής και
δηµοκρατικής αλλαγής.
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Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιµέλεια Σύνταξης : Ζώη Μαρία
Επιβλέπων Καθηγητής : Ταχυνάκης Παναγιώτης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6977494227
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Το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο αποτελεί µια ερευνητική προσπάθεια στα πλαίσια της
διπλωµατικής µου εργασίας στο τµήµα της Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στόχος του ερωτηµατολογίου είναι η άντληση πληροφοριών, η
εξαγωγή συµπερασµάτων και η κατανόηση θεµάτων και απόψεων που αφορούν το
φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο απευθύνεται στον ευρύτερο ελεγκτικό µηχανισµό του
Υπουργείου Οικονοµικών.
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Το ερωτηµατολόγιο είναι άκρως εµπιστευτικό και ανώνυµο, καθώς και τα στοιχεία του θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση χωρίς περαιτέρω γνωστοποίηση σε
τρίτους. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου απαιτεί 4 µε 5 λεπτά από τον χρόνο σας.
ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
1) Φύλο :
Γυναίκα
Άνδρας
2) Ηλικία :
20-30
30-40
40-50
>50
3) Μορφωτικό Επίπεδο :
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος Επαγγελµατικών Σχολών
Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Απόφοιτος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος

4) Εργασιακή Εµπειρία :
0-5 χρόνια
5-15
15-25
>25

ΜΕΡΟΣ Β΄ – Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
1) Οι αρµοδιότητες των ∆.Ο.Υ. πρέπει να επικεντρώνονται στην πρωτογενή
εξυπηρέτηση των φορολογουµένων ;
Ναι
Όχι

2) Πιστεύετε ότι τα µέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι
επαρκή για την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου;
Ναι
Όχι

3) Ποιος φορολογικός έλεγχος είναι ο πιο ενδεδειγµένος, για τη διαπίστωση της
τήρησης των εκάστοτε φορολογικών διατάξεων, Α) ο τακτικός έλεγχος, Β) ο
προσωρινός έλεγχος ή Γ) ο προληπτικός έλεγχος;
Α
Β
Γ
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4) Οι ουσιαστικές παραβάσεις (Κ.Β.Σ.) αποτελούν το σπουδαιότερο κριτήριο
προκειµένου να ελεγχθεί µια υπόθεση;
Ναι
Όχι

5) Σε ποιο βαθµό κατά την άποψη σας, συµβάλει το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) στην αύξηση των εσόδων του κράτους σε σχέση µε τους
υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς;
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο

6) Το τελευταίο διάστηµα το Υπουργείο Οικονοµικών έχει νοµοθετήσει και εφαρµόσει
το φορολογικό έλεγχο µε τη διαδικασία της περαίωσης. Πιστεύετε ότι αυτός o τρόπος
του φορολογικού ελέγχου είναι αποτελεσµατικός για την αύξηση των εσόδων του
κράτους;
Ναι
Όχι

7) Πιστεύετε ότι ο φορολογούµενος είναι ενηµερωµένος για τα δικαιώµατα του κατά τη
διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου;
Ναι
Όχι
8) Σε ποιο βαθµό συµφωνείται µε τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των Α.Ε και
Ε.Π.Ε. από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία (ΠΟΛ.1159/2011);
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο

9) Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του κράτους
προέρχεται από τη φορολογική διαδικασία, πιστεύετε ότι αυτού του είδους η
«ιδιωτικοποίηση» του ελέγχου θα συµβάλλει στην ταυτόχρονη «ιδιωτικοποίηση» του
κράτους;
Ναι
Όχι

10) Σε ποιο ποσοστό πιστεύετε πως συµβάλλουν οι µισθωτοί - συνταξιούχοι, ως
φορολογούµενοι, στα έσοδα του κράτους;
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο
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11) Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι συµβάλλει το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα του φορολογικού ελέγχου, στην καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής;
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο

12) Συµφωνείτε µε τη δηµοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών προς το δηµόσιο από το
Υπουργείο Οικονοµικών ως µέτρο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών;
Ναι
Όχι

13) Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η µείωση του αφορολογήτου, η αύξηση
των φορολογικών επιβαρύνσεων σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση των
φορολογικών ελέγχων θα οδηγήσει σε ισόποση αύξηση των εσόδων του κράτους;
Ναι
Όχι

14) Σε ποιο βαθµό η θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης και η απόκτηση
εµπιστοσύνης από τους πολίτες προς το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς,
θα συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων του κράτους;
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο

15) Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, πληροφορικής και δικτύων θα συµβάλλει
στον εντοπισµό και την πάταξη του φαινοµένου της φοροδιαφυγής;
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ/
Πολύ
Πάρα πολύ
Ούτε Λίγο

16) Κατά την άποψη σας, η αύξηση της φοροδιαφυγής αποτελεί το σπουδαιότερο
παράγοντα επιδείνωσης της ύφεσης στη χώρα µας;
Ναι
Όχι

Ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας και τον πολύτιµο χρόνο που διαθέσατε για τη
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.
Με εκτίµηση,
Επιβλέπων καθηγητής : Ταχυνάκης Παναγιώτης
Φοιτήτρια : Ζώη Μαρία
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