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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Η  έκδοση  ,     διακίνηση   ,   λήψη    και  χρήση     πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   

συναντάται    σε όλους  τους  τοµείς    της   οικονοµικής   δραστηριότητας,   στην   παραγωγή ,  στο  εµπόριο   

αγαθών,   στην   παροχή  υπηρεσιών,   στο χώρο   των   κατασκευών,   στους   ελεύθερους   επαγγελµατίες,  κ.λ.π.  

 Ο   κυριότερος    σκοπός    της   λήψης - χρήσης   εικονικών   και   πλαστών   φορολογικών στοιχείων   

είναι   η  αποφυγή  της   καταβολής   έµµεσων    και   άµεσων   φόρων .   Επίσης    σε  µικρότερο   βαθµό     

σκοπός   της   έκδοσης   και   λήψης   είναι      προκειµένου   να   τακτοποιηθούν    φορολογικές   απάτες  και  

παράνοµες  συναλλαγές  µεταξύ   διαφόρων   επιχειρήσεων.   

 Η   µη  καταβολή   έµµεσων   φόρων   ή   η καταβολή   µειωµένου   ποσού   φόρου   εστιάζεται  κυρίως 

στο Φ.Π.Α. µε τη διόγκωση (µε εικονικά   φορολογικά στοιχεία κυρίως για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες)  του 

Φ.Π.Α. των εισροών , ο οποίος συµψηφίζεται µε το Φ.Π.Α. των εκροών. 

               Η  µη καταβολή   ή   η µείωση της   καταβολής   άµεσων φόρων   επιδιώκεται µέσω της µείωσης των 

κερδών, µε την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του κόστους πωληθέντων προϊόντων ή εµπορευµάτων ή 

παρασχεθέντων υπηρεσιών,   µε φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές.   

              Επίσης   στις  ενδοκοινοτικές συναλλαγές διαπιστώνεται ότι  εκδίδονται  πλήθος  εικονικών  φορολογικών  

στοιχείων ,     µεταξύ   επιχειρήσεων   οι   οποίες   εµπλέκονται   σε   απάτη   τύπου «Καρουζέλ»,    µε  µοναδικό    

σκοπό  τη  µη  απόδοση   ή   την  είσπραξη   παράνοµων   επιστροφών    Φ.Π.Α. 

 

Κατά   τους   φορολογικούς ελέγχους   που  διενεργούν   οι   ελεγκτικές   υπηρεσίες  ( προληπτικούς, 

προσωρινούς και τακτικούς)   , διαπιστώνονται   πλήθος    υποθέσεων    έκδοσης   πλαστών   και εικονικών   

φορολογικών   στοιχείων   . Η  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  που   αποκαλύπτονται  όµως,      αφορούν  

φορολογικά  στοιχεία  που  εκδόθηκαν  τουλάχιστον  4-5  χρόνια   πρίν ,  και  συχνά   παλαιότερα.  Ακόµα  όµως  

και   στις  περιπτώσεις   αυτές,     οι  ελεγκτικές  Υπηρεσίες  λόγω  της   αδυναµίας   να  ελέγξουν  κάθε   χρόνο   

µεγάλο  αριθµό  επιχειρήσεων,  και  λόγω  της  έλλειψης  προσωπικού,  αδυνατούν   να  προβούν   άµεσα  σε  

έλεγχο  των   επιχειρήσεων   που   εξέδωσαν  ή  έλαβαν  τα   εν  λόγω   εικονικά  ή  πλαστά  φορολογικά   στοιχεία ,    

καθώς  και  των  επιχειρήσεων  που  συναλλάχθηκαν  µε  αυτές. 

 Μέχρι   να  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος  και  να  καταλογισθούν  οι  παραβάσεις  που  προκύπτουν  σε  βάρος  

των  εµπλεκοµένων  σε  µία  υπόθεση  επιχειρήσεων   και  προσώπων   (π.χ.  για   µία   επιχείρηση    που  

λαµβάνει   και   εκδίδει   πολλά   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία ,  για    τους   προµηθευτές   της,   για   τους   

πελάτες   της,    καθώς   και  για   τα  λοιπά   εµπλεκόµενα  πρόσωπα     ,  δηλαδή    υποκρυπτόµενους-
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συναυτουργούς  ή   συνεργούς   εάν  υπάρχουν)  ,  απαιτείται   χρονικό  διάστηµα  πολλών  µηνών   ,  κυρίως  εάν  

είναι  απαραίτητη     η  διενέργεια  ελέγχου  και  από  άλλες  Υπηρεσίες   (∆.Ο.Υ.,   Σ.∆.Ο.Ε., Αστυνοµία,  κλπ)   .     

 Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσµα    ο   χρόνος   µεταξύ   της   ηµεροµηνίας   έκδοσης   των   εικονικών   και   

πλαστών   φορολογικών   στοιχείων   και   της   ηµεροµηνίας      καταλογισµού   από   την  ελεγκτική   Υπηρεσία    

των   αντίστοιχων   παραβάσεων   σε  βάρος   των   εµπλεκοµένων   επιχειρήσεων   και   προσώπων,   να  

πλησιάζει  και  πολλές   φορές   να  υπερβαίνει    ακόµη  και  τα  δέκα  (10)   έτη.  

Επίσης   στο  ανωτέρω   γεγονός,    συντελούν  και  τα  εξής  :  ο  µεγάλος    αριθµός   των   υποθέσεων,   

η   έλλειψη   προσωπικού   στις   ελεγκτικές   Υπηρεσίες,   η   ελλειπής   επιµόρφωση   -  εκπαίδευση   του   

προσωπικού   ,  η   ελλειπής   οργάνωση   των   ελεγκτικών   υπηρεσιών,   και   συχνά   η    αδυναµία   

συντονισµού   των   ελεγκτικών  υπηρεσιών   µεταξύ   τους. 

 Επίσης,   συχνά   οι   υποθέσεις   αυτές    καθυστερούν   να  ολοκληρωθούν   διότι  υπάρχει   αδυναµία   

εντοπισµού   κάποιων   εµπλεκοµένων   σε   αυτές   προσώπων ,    οι  µαρτυρίες  των  οποίων  είναι   απαραίτητες  

για  τη  συνέχιση  του  ελέγχου,  ή   πρέπει  να  εντοπισθούν  για  να  προσκοµίσουν  βιβλία  και  στοιχεία  Κ.Β.Σ.  

διαφορών    επιχειρήσεων  για   τις  οποίες   διενεργείται  έλεγχος.  Πολύ  συχνά   τα  πρόσωπα  που  αναζητούνται   

είναι  αγνώστου  διαµονής,  είναι  έγκλειστοι  στις  φυλακές,  ή  έχουν  διαφύγει  στο  εξωτερικό.     

 

 Το   µέγεθος  της  φοροδιαφυγής  από  την   έκδοση  ,  λήψη   και  χρήση    εικονικών   και   πλαστών 

φορολογικών   στοιχείων  ,   είναι    τεράστιο. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΠΡΩΤΟ  

1.1 .  ΕΝΝΟΙΕΣ    ΠΛΑΣΤΟΥ  ,   ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ   ΚΑΙ   ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ   

   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

 

Στο  άρθρο   19  παρ.  3  και  4   του  Ν.  2523/97   ορίζονται  οι  έννοιες   του  πλαστού  και  του  

εικονικού  φορολογικού  στοιχείου.   

Πλαστό  φορολογικό  στοιχείο 

Στο     άρθρο   19  παρ.  3   ορίζεται  οτι: 

  «  Θεωρείται   ως  πλαστό   και  το  φορολογικό  στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγισθεί µε οποιονδήποτε 

τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής 

του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.  

Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του 

πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου ». 

Από  την  ανωτέρω  διάταξη   στην   οποία   ορίζεται     οτι   : «θεωρείται   ως   πλαστό   και   το  

φορολογικό  στοιχείο ...G»,   συνάγεται   ότι ,  πέραν  των   περιπτώσεων   που   ρητά   ορίζονται  στο  άρθρο   19  

παρ.  3   ,  υπάρχουν   και   άλλες   περιπτώσεις   για   τις  οποίες   ένα   φορολογικό   στοιχείο   µπορεί   να  

χαρακτηριστεί ως   πλαστό . 

 

Εικονικό  φορολογικό  στοιχείο 

Στο     άρθρο   19  παρ.  4   ορίζεται  οτι: 

 « Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής   ή για 

συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε   από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το 

ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς  πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του 

επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 

στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία  .   Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή 

έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από φυσικό 

πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην 

τελευταία αυτή περίπτωση  η σχετική  διοικητική  κύρωση  επιβάλλεται,  καθώς   και η ποινική δίωξη ασκείται κατά 

του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής 
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κατώτερη της πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για   τους  σκοπούς   του  παρόντος   νόµου   ως ανακριβή, ενώ τα 

φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το 

 µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας  ».  

 

Τα  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  διακρίνονται   ως  εξής  :   

1)   Εικονικά    ως   προς  τη  συναλλαγή :   είναι  τα   φορολογικά   στοιχεία  που  εκδίδονται για συναλλαγή 

ανύπαρκτη στο σύνολό της .  

π.χ.  Ο  ΑΛΦΑ  εκδίδει  προς  τον  ΒΗΤΑ  ένα  φορολογικό  στοιχείο  αξίας  10.000,00  ευρώ  για  την  

πώληση   πέντε  (5)     ηλεκτρονικών  υπολογιστών.   Από  τον  έλεγχο  διαπιστώνεται  οτι  ο  ΑΛΦΑ   ουδέποτε  

είχε   στην  κατοχή  του  τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  και  ουδέποτε  τους  πούλησε  στον  ΒΗΤΑ.   Κατά  

συνέπεια   το  εκδοθέν    φορολογικό  στοιχείο  ,  είναι   εικονικό   και    αφορά   ανύπαρκτη   συναλλαγή    .    

Εκδόθηκε  µε  µοναδικό  σκοπό  να  αυξήσει  ο  ΒΗΤΑ   τις  αγορές   των  παγίων  του  .  

2)  Μερικώς  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία   :  είναι τα  φορολογικά   στοιχεία   που  εκδίδονται   µε    αξία  

µεγαλύτερη     της   πραγµατικής .   Στην  περίπτωση  αυτή ,    η  εικονική    αξία  του  φορολογικού  στοιχείου   είναι  

η     µεγαλύτερη     της  πραγµατικής .  

π.χ.  Ο  ΑΛΦΑ   εκδίδει  προς  τον  ΒΗΤΑ   ένα  φορολογικό  στοιχείο  (Τιµολόγιο   παροχής  υπηρεσίας)    

αξίας  100.000,00  ευρώ  πλέον   ΦΠΑ,   για  διαφήµηση   . Από  τον  έλεγχο  διαπιστώνεται  οτι   η   διαφήµηση      

πραγµατοποίηθηκε  µεν  ,   όµως    είχε   αξία   60.000,00  ευρώ   πλέον   ΦΠΑ,   και   το  φορολογικό  στοιχείο  

εκδόθηκε   µε  µεγαλύτερη   αξία  από   την  πραγµατική ,   προκειµένου   ο  ΒΗΤΑ   να  αυξήσει  τις   δαπάνες  του.   

Το   εν  λόγω  φορολογικό   στοιχείο    είναι   µερικώς   εικονικό  ,  και   η  µερικώς   εικονική   αξία   του   είναι    

40.000,00   ευρώ   πλέον   ΦΠΑ.      

3)   Εικονικά  ως προς το πρόσωπο του  αντισυµβαλλόµενου   : είναι τα  φορολογικά   στοιχεία   που 

εκδίδονται   για συναλλαγή  που  πραγµατοποιήθηκε  µεν,   αλλά     από πρόσωπα  διαφορετικά  από αυτά που 

αναγράφονται   στα φορολογικά   στοιχεία  . 

π.χ.  Ο   ΑΛΦΑ   αγόρασε    από  τον   ΒΗΤΑ    εµπορεύµατα    αξίας    10.000,00  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ.   Ο    

Β   για   τα  εµπορεύµατα    που   πούλησε    στον  ΑΛΦΑ,   εξέδωσε   ένα  φορολογικό   στοιχείο   εκδόσεως    της   

επιχείρησης   ∆ΕΛΤΑ.  

               Το  εν  λόγω  φορολογικό  στοιχείο ,  για  τον  ΑΛΦΑ    είναι  εικονικό   ως  προς  το  πρόσωπο   του  

αντισυµβαλλόµενου,  διότι   πραγµατοποίησε   συναλλαγή     µε    τον   ΒΗΤΑ,   και   όχι   µε  τον   ∆ΕΛΤΑ   ο   

οποίος    φέρεται   ως      εκδότης    του   φορολογικού   στοιχείου. 
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Νοθευµένο  φορολογικό  στοιχείο 

Eίναι   το  φορολογικό   στοιχείο    στο  οποίο    έγινε   επέµβαση   σε   µεταγενέστερο χρόνο  ,    από   το   

χρόνο έκδοσής του,    παραποιώντας   ένα   ή   περισσότερα  από  τα  στοιχεία   των αντισυµβαλλοµένων   ή   των   

στοιχείων  της συναλλαγής  . 

π.χ.  Η    επιχείρηση  «Α»   εκδίδει   ένα   φορολογικό   στοιχείο   συνολικής   αξίας    1.000,00   ευρώ   µε  

λήπτη   τον   «Β»    ,   το  οποίο   αφορά   πραγµατική   συναλλαγή.   Ο   λήπτης   «Β»    για  να  αυξήσει   τις   

δαπάνες  του,    προσθέτει   στη   συνολική   αξία     του   φορολογικού   στοιχείου   ένα  επιπλέον  νούµερο   ,  και   

µετατρέπει    τα   1.000,00   ευρώ,   σε   10.000,00   ευρώ  .  Στη  συνέχεια     καταχωρεί    το   φορολογικό   

στοιχείο    στα  τηρούµενα   βιβλία  του,  µε  αξία     10.000,00   ευρώ .  Στην  περίπτωση  αυτή  το  φορολογικό  

στοιχείο  είναι  νοθευµένο   διότι   η  επέµβαση  σε  αυτό  έγινε  από  τον  λήπτη  του,    µετά  την  έκδοση  του,  µε  

µοναδικό   σκοπό   o   εν  λόγω   να  αυξήσει   τις   δαπάνες  του.   

 

 

1.2.   ΤΡΟΠΟΙ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΠΛΑΣΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1.  Παράνοµη   διάτρηση   σε    διατρητική  µηχανή  της  ∆.Ο.Υ  (λαθροδιάτρηση) 

Στην   περίπτωση  αυτή  : 

α)  θεωρούνται   παράνοµα   -   λαθραία    στη  ∆.Ο.Υ.  ολόκληρα  στελέχη-µπλόκ  χειρόγραφων  

φορολογικών  στοιχείων,    ή 

  β)  συρράπτονται σ΄ ένα στέλεχος-  µπλοκ  φορολογικών  στοιχείων που πρόκειται να θεωρηθεί   στη   

∆.Ο.Υ.   ,  λευκά   φορολογικά   στοιχεία    (χωρίς  συνήθως   τα  στοιχεία  του  εκδότη),   τα οποία   στη   συνέχεια   

αφαιρούνται   από   το  µπλόκ   , τίθενται   σε    αυτά    σφραγίδες  µε στοιχεία   κάποιας  επιχείρησης  και   

εκδίδονται   για    εικονικές   συναλλαγές. 

         Εάν  τα  πλαστά   φορολογικά   στοιχεία  έχουν  θεωρηθεί  στη  ∆.Ο.Υ.  όπου  ανήκει   η  επιχείρηση  που  

αναγράφεται  ως  εκδότης   ,  είναι   δύσκολο   να  διαπιστωθεί   η   πλαστότητα   τους   σε  τυχαίο  έλεγχο   των  

ελεγκτικών    αρχών  ,  διότι    στον  κωδικό   διάτρησης   τους,   τα   τέσσερα   ψηφία   που  αντιστοιχούν   στον  

κωδικό   της  ∆.Ο.Υ.   είναι   τα   πραγµατικά,  και  έτσι  δεν  δηµιουργούν  υπόνοιες   στα   ελεγκτικά  όργανα.   

Εάν  τα  πλαστά   φορολογικά   στοιχεία  έχουν  θεωρηθεί  σε  άλλη    ∆.Ο.Υ.  και  όχι   σε  αυτήν    όπου  

ανήκει   η  επιχείρηση  που  αναγράφεται  ως  εκδότης   ,  υπάρχουν  πολλές  πιθανότητες     να  διαπιστωθεί   η   

πλαστότητα   τους   ,  σε  τυχαίο  έλεγχο   των  ελεγκτικών    αρχών  . 
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2.   Παράνοµη  διάτρηση  εκτός  ∆.Ο.Υ  µε  καρφίτσες,  ραπτοµηχανές,   και άλλα αντικείµενα . 

Στην  περίπτωση  αυτή   , τα   φορολογικά  στοιχεία    φέρουν  διάτρηση    όµοια  ή   σχεδόν  όµοια   µε  

αυτήν  που  πραγµατοποιείται   από   τις   διατρητικές   µηχανές   των    ∆.Ο.Υ.,  πλην  όµως   η  διάτρηση  έγινε   

παράνοµα,   µε  καρφίτσες,    ραπτοµηχανές,   µηχανές   τυπογραφείου  ,  κλπ.  

Παλαιότερα   σε  ελέγχους    που  διενεργούνταν   από  τις  ελεγκτκές  αρχές    διαπιστώνονταν    πλήθος  

πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,  στα  οποία  ο  κωδικός  διάτρησης  ήταν  εµφανές  οτι  δεν  είχε   διατρηθεί   

από  τη   ∆.Ο.Υ.  

Σήµερα   οι  κατασκευαστές  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,  έχουν  βελτιώσει  κατά   πολύ  τις  

µεθόδους   που  ακολουθούν   για   τη   διάτρηση  των  φορολογικών  στοιχείων,  µε  αποτέλεσµα  να    είναι   όλο   

και  δυσκολότερος   ο  εντοπισµός   τους.    

 

3. Παράνοµη  χρήση  των  επί  πλέον  θεωρηµένων αντιτύπων   των  φορολογικών  στοιχείων  

        Τα  στελέχη  -µπλόκ   των  χειρόγραφων   φορολογικών   στοιχείων   που   θεωρούνται   στη  ∆.Ο.Υ.    είναι  

τουλάχιστον   διπλότυπα  (συχνά  είναι  τριπλότυπα ),  και  στο  καθένα  αναγράφεται   εντύπως  ή  µε  σφραγίδα  ο  

προορισµός  του  (για  τον  πελάτη,  για  το  λογιστήριο,  στέλεχος)  .     

  Συχνά   παρατηρείται   το  φαινόµενο  ,   ο    επιτηδευµατίας    να     εκδίδει   το   κάθε  αντίτυπο  του  ιδίου   

φορολογικού  στοιχείου   ως  πρωτότυπο,   δηλαδή    να  το  εκδίδει   προς    διαφορετικούς   λήπτες,  µε  

διαφορετική  αξία  κλπ.   

π.χ.   το  υπ  αριθµόν  100   Τιµολόγιο  πώλησης- ∆.Αποστολής  το  οποίο  είναι  τριπλότυπο ,  ο   

επιτηδευµατίας   ως  εξής:   

α)   το  πρώτο  αντίτυπο   µε  λήπτη  την  επιχείρηση  ΑΛΦΑ   µε  αξία  1.000,00   ευρώ,     

β)    το   δεύτερο   αντίτυπο   µε  λήπτη  την  επιχείρηση    ΒΗΤΑ     µε  αξία  2.000,00   ευρώ,  και       

γ)   στο  τρίτο  αντίτυπο   το  οποίο  είναι  το  στέλεχος  ,  ο   επιτηδευµατίας   αναγράφει   τη   µία   από   τις   

δύο  συναλλαγές,  ή   κάποια  άλλη  µε πολύ  µικρότερη  αξία.  

 

4.  Έκδοση   πλαστών   φορολογικών  στοιχείων  πώλησης   εξωτερικού (ΙΝVOICE),  στα  οποία  το   

πρωτότυπο   είναι   διαφορετικό   από  το  αντίγραφο. 

Στην  περίπτωση  αυτή   τα  φορολογικά   στοιχεία   εκδίδονται  ως   εξής:  το  ίδιο  ΙΝVOICE  (το   οποίο    

σύµφωνα   µε  τις   διατάξεις  του  Π.∆. 186/92  - Κώδικα  Βιβλίων και  στοιχείων,    είναι   αθεώρητο)    εκδίδεται  

δύο   φορές  µε   τον  ίδιο   αριθµό,  την  ίδια   ηµεροµηνία,   τον  ίδιο   λήπτη    κλπ,   αλλά   µε   διαφορετικές  

αξίες.    
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Το  ΙΝVOICE  µε   τη  µεγάλη  αξία ,   η  ελληνική   επιχείρηση  το  καταχωρεί  στα  τηρούµενα  βιβλία   της ,  

ενώ  το   ταυτάριθµο   ΙΝVOICE   µε  τη  µικρή   αξία  (η  οποία  είναι  η  πραγµατική)     το   παραλαµβάνει     ο  

πελάτης-λήπτης .    Με  τον   τρόπο  αυτό,  η   ελληνική   επιχείρηση     εµφανίζει   οτι  πραγµατοποιεί    εξαγωγές   

ή  ενδοκοινοτικές   παραδόσεις   µεγάλης   αξίας  (οι  οποίες  δεν  είναι   πραγµατικές)  ,   και   εισπράττει   από  τη  

∆.Ο.Υ.   στην   οποία   ανήκει   ,   παράνοµες   επιστροφές   Φ.Π.Α.     

Το   ταυτάριθµο  ΙΝVOICE   µε  τη  µικρή   αξία  ,  ο  πελάτης -λήπτης     το  καταθέτει   στο  αρµόδιο  

τελωνείο  κατά  την  είσοδο  του  στη  χώρα   προορισµού  και   καταβάλλει   τους  αναλογούντες  δασµούς  και  

φόρους   (εάν  πρόκειται  για  χώρα  εκτός  Ευρωπαικής  ένωσης),  ή  το  καταχωρεί  στα  βιβλία  του  κατευθείαν  

(εάν  πρόκειται  για  ενδοκοινοτική  παράδοση)  .  

Με  τη  µεθοδολογία   αυτή,   πολλές  ελληνικές  επιχειρήσεις   κατά   το  χρονικό   διάστηµα   1996-2001    

εµφάνισαν  εξαγωγές  πολύ  µεγάλης  αξίας,  και  εισέπραξαν  παράνοµα   επιστροφές   Φ.Π.Α.  δισεκατοµµυρίων   

δραχµών .     

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι κατασκευαστές   πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,   συνήθως    στα  φορολογικά  στοιχεία   που   εκδίδουν,    

αναγράφουν  ως  εκδότες   :   

   -   ανύπαρκτες   επιχειρήσεις  , 

  -   τα   πλήρη    στοιχεία   υπαρκτών   επιχειρήσεων   , 

-  Α.Φ.Μ. υπαρκτής επιχείρησης ,  αλλά  παρεµφερή επωνυµία και αντικείµενο εργασιών,  

-     στοιχεία   υπαρκτής   επιχείρησης   µε   ανύπαρκτο   Α.Φ.Μ.  

Στις   περιπτώσεις   που  τα  πλαστά  φορολογικά   στοιχεία   αναγράφουν   πλήρη   στοιχεία  υπαρκτής 

επιχείρησης,   ο  κυριότερος   στόχος   είναι   να   µην   προκαλέσουν   υπόνοιες   στα  ελεγκτικά  όργανα,   και  να  

είναι  δύσκολος   ο  εντοπισµός  τους.    Εάν   διαπιστωθεί   από   τις  ελεγκτικές   αρχές   η   ύπαρξη   τέτοιων  

πλαστών   φορολογικών   στοιχείων  ,   διενεργείται   έρευνα  στις   υπαρκτές   επιχειρήσεις    που  αναγράφονται  

ως  εκδότες,   προκειµένου   να  διαπιστωθεί   εάν     συµµετείχαν   στην  απάτη,  ή  εάν  τα  φορολογικά   στοιχεία    

εκδόθηκαν  εν  αγνοία   τους,  και  δεν  είχαν  καµία   συµµετοχή   στην    έκδοση   τους  . 

 

 

1.3.   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΑΚΥΡΩΘΕΙ , 

ΕΧΕΙ  ∆ΗΛΩΘΕΙ   ΣΤΗ  ∆.Ο.Υ. Η  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΤΟΥΣ, 

Η    ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 



 13

 

1.  Ακύρωση   θεωρηµένων   φορολογικών    στοιχείων   από  τα οποία  έχουν   αποσπαστεί    ορισµένα,   

για να εκδοθούν   για  παράνοµες  συναλλαγές .  

              Στην  περίπτωση   αυτή,    η   επιχείρηση   υποβάλλει  δήλωση    διακοπής   εργασιών   στη   ∆.Ο.Υ. ,  και   

ακυρώνει   τα  φορολογικά    στοιχεία   της ,  από  τα  οποία  όµως   έχει αποσπαστεί    ένας   αριθµός   

πρωτότυπων     στοιχείων,   προκειµένου   να  τα  εκδοθούν    στη  συνέχεια   για  παράνοµες   συναλλαγές.     

         Στη   συνέχεια,   εάν    διενεργηθεί  έλεγχος  από   τις  ελεγκτικές   αρχές    ,  η  επιχείρηση     που   

αναγράφεται   ως  εκδότης  των  φορολογικών  στοιχείων   ,  επικαλείται   οτι   υπέβαλλε   δήλωση   διακοπής  

εργασιών,   και  οτι  είναι   αµέτοχη  στην  έκδοση  των  εν  λόγω   φορολογικών  στοιχείων.   

 

2.  Χρησιµοποίηση    φορολογικών  στοιχείων,     για  τα  οποία   ο  εκδότης  τους  έχει  υποβάλλει   στη 

∆.Ο.Υ.    δήλωση    απώλειας   τους. 

     Είναι   σύνηθες ,    επιχειρήσεις   οι  οποίες    εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά  στοιχεία,   να    δηλώνουν  

στη  ∆.Ο.Υ.  απώλεια   των  βιβλίων  και  στοιχείων  ΚΒΣ   (λόγω  κλοπής,  κλπ)   ,  και  στη  συνέχεια   να   

εκδίδουν   τα  στοιχεία   αυτά,  για   παράνοµες   συναλλαγές  µεγάλης  αξίας.   

Στην  πλειοψηφία   τους   τα  φορολογικά  στοιχεία  που  εκδίδονται   µετά  τη   δήλωση  απώλειας   που   

υποβάλλει   η    επιχείρηση   στη  ∆.Ο.Υ.     ,  είναι  εικονικά .     

Στην  περίπτωση   που  από   τις  ελεγκτικές   αρχές   ανευρεθούν    τέτοια  φορολογικά  στοιχεία,   η   

εκδότρια    επιχείρηση     επικαλείται     οτι  είναι   αµέτοχη   στην  έκδοση   τους,  διότι   είχε  δηλώσει   την  

απώλεια   τους,     σε    χρόνο   προγενέστερο  της  ηµεροµηνίας   έκδοσης  τους   . 

 

3.  Έκδοση φορολογικών  στοιχείων  από φορολογικούς  µηχανισµούς του Ν. 1809/1988   

παραποιηµένους.    

         Ως φορολογικός µηχανισµός σύµφωνα µε το Ν. 1809/1988, χαρακτηρίζεται κάθε συσκευή ή σύστηµα το 

οποίο χρησιµοποιείται για την έκδοση, την πιστοποίηση και διαφύλαξη στοιχείων, διαθέτει ασφαλή φορολογική 

µνήµη, κατάλληλο λογισµικό, θύρες διασύνδεσης, καθώς και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται 

και εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και διαθέτει επίσης άδεια 

καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του νόµου 1809/1988.  

          Εάν  από  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  οτι  εκδόθηκαν  φορολογικά  στοιχεία  από   παραποιηµένο    

φορολογικό  µηχανισµό,  τότε  διενεργείται   έλεγχος   για  εικονικότητα,  και  για  πλαστότητα. 

π.χ.  Εκδόθηκαν  φορολογικά  στοιχεία  από  την  επιχείρηση  «Α»,  τα  οποία   αναγράφουν   τα  στοιχεία   της    

επιχείρησης      «Α»,     αλλά   φέρουν   σήµανση    από   φορολογικό  µηχανισµό  ο  οποίος    ανήκει  στην  
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επιχείρηση   «Β».  Από  τον  έλεγχο  διαπιστώνεται  οτι  η  επιχείρηση   «Α»  αγόρασε   φορολογικό  µηχανισµό   ,  

τον  οποίον   δεν  δήλωσε    στη    ∆.Ο.Υ.,     και  στη  συνέχεια   τον  παραποίησε  µε  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  τα  

φορολογικά  στοιχεία  που  εκδίδονται  από    αυτόν ,   να   αναγράφουν  (να   έχουν   σήµανση)  τον  αριθµό  

µητρώου   του  φορολογικού   µηχανισµού  της  επιχείρησης  «Β».   Η    επιχείρηση   «Α»   δεν  καταχωρεί  στα  

τηρούµενα   βιβλία   της  τα    φορολογικά  στοιχεία  που   εκδίδει   µε  τον  τρόπο   αυτό   ,  δεν  τηρεί  τις  

φορολογικές  της  υποχρεώσεις,  και  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο,  δεν  εισπράττει  τους  αναλογούντες  φόρους  

(Φ.Π.Α.,  φόρο  εισοδήµατος,   κλπ)   .        

 

 

1.4.   ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ   ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΙ   ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Οι   κυριότερες  ενδείξεις  εικονικότητας  και   πλαστότητας    στα  φορολογικά  στοιχεία   είναι  οι  εξής: 

 1)  Εάν   προκύπτει   οτι   ο  εκδότης  των  προς  έλεγχο  φορολογικών  στοιχείων   είναι  πρόσωπο  

άγνωστο  στις  φορολογικές  αρχές  (δηλαδή   δεν  υπέβαλλε   δήλωση   έναρξης  εργασιών    στη  ∆.Ο.Υ.,  και   

δεν  θεώρησε  φορολογικά  βιβλία   και   στοιχεία  Κ.Β.Σ.  ),  ή  εάν  από  τον  Α.Φ.Μ.  του ,   προκύπτει  οτι  είναι  

ανύπαρκτο  πρόσωπο.   

 

2)   Εάν   υπάρχουν   αλλοιώσεις   σε   φορολογικά  στοιχεία   ( όπως    διορθώσεις,   διαγραφές,   

ξυσίµατα,    σβησήµατα,   µουντζούρες ,   µπλάνκο  )  ,   οι   οποίες   εµφανώς    αλλοιώνουν    το   περιεχόµενό 

των   στοιχείων,      ως   προς  την  ηµεροµηνία,   την  επωνυµία   του  λήπτη,    τις ποσότητες   και   τις   αξίες   των   

εµπορευµάτων   κ.λπ..    

 

3)  Εάν  η    επιχείρηση    που  αναγράφεται   ως   εκδότης    των   φορολογικών  στοιχείων   ,  εµφανίζεται  

οτι  πουλάει  εµπορεύµατα  ή   παρέχει  υπηρεσίες,  οι  οποίες   δεν  είναι   συναφείς   µε  το   αντικείµενο  

εργασιών  της.  π.χ .   

-     επιχείρηση   µε   αντικείµενο   εργασιών  την  πώληση   ενδυµάτων    ,  εκδίδει   φορολογικά  στοιχεία  για  την  

πώληση  σιδηρικών   , 

-     επιχείρηση   µε   αντικείµενο   εργασιών    επισκευές   αυτοκινήτων    ,   εκδίδει   φορολογικά  στοιχεία   για  

οικοδοµικές  εργασίες.  
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4)  Εάν   η   επιχείρηση   που  αναγράφεται   ως   εκδότης    των   φορολογικών  στοιχείων    ,  εµφανίζει   

οτι   έχει    πολλά  αντικείµενα   εργασιών,   διαφορετικά   µεταξύ  τους   

  π.χ.  αναγράφεται   στη   σφραγίδα   της   επιχείρησης   « Εισαγωγές-εξαγωγές,    οικοδοµικές   επιχειρήσεις,    

εµπορία   αγροτικών  προιόντων,   εµπορία   λιπαντικών    ,  εµπορία   ελαιολάδου   ,   επισκευές  αυτοκινήτων » .   

 

5)   Εάν    σε  φορολογικά   στοιχεία    αγορών    της  επιχείρησης     αναγράφονται  ποσότητες   

εµπορευµάτων    ιδιαίτερα   µεγάλες,  οι  οποίες  δεν  συνάδουν   µε  το  µέγεθος  και  τα  λοιπά  οικονοµικά  

στοιχεία  της   επιχείρησης.   

  π.χ.   επιχείρηση     εµπορίας   ενδυµάτων  λιανικώς  µε  ακαθάριστα  έσοδα  100,000,00   ευρώ  το  

χρόνο  ,   εµφανίζεται  να  αγοράζει  µε  ένα  φορολογικό  στοιχείο  ενδύµατα  αξίας   60.000,00  ευρώ.    

 

6)   Εάν   η   επιχείρηση   εµφανίζει   στο  τέλος   του  έτους     (κυρίως  κατά   τους   µήνες    Νοέµβριο- 

∆εκέµβριο)       να   λαµβάνει    φορολογικά    στοιχεία    για    αγορές  εµπορευµάτων   µεγάλης   αξίας,  τα  οποία   

στη  συνέχεια   δεν  προκύπτει    οτι   τα    πούλησε  µέχρι   το  τέλος  του  έτους ,  και  δεν   τα   απογράφει    στην   

απογραφή    που   συντάσσει     µε  ηµεροµηνία   31  ∆εκεµβρίου. 

 

7)   Εάν  σε  Τιµολόγια   παροχής  υπηρεσίας   (Τ.Π.Υ.)      αναγράφεται   ασαφής   αιτιολογία  για   τις   

παρεχόµενες   υπηρεσίες,  και  δεν  συντάχθηκε   σχετικό   ιδιωτικό  συµφωνητικό  µεταξύ  των  

αντισυµβαλλοµένων   επιχειρήσεων,     από  το  οποίο  να  προκύπτει  το  είδος  των  υπηρεσιών  που  

παρασχέθηκαν.       

                 Στην   περίπτωση   που   έχει   συνταχθεί   ιδιωτικό  συµφωνητικό  ,  για  να  παράγει  ένοµµο  

αποτέλεσµα   πρέπει  να  έχει  κατατεθεί  εντός  των  οριζόµενων  προθεσµιών,  στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  

 

8)    Εάν    σε  φορολογικά   στοιχεία    δαπανών      της  επιχείρησης     αναγράφονται  δαπάνες      

ιδιαίτερα   µεγάλες,    οι  οποίες  δεν  συνάδουν   µε  το  µέγεθος  και  τα  λοιπά  οικονοµικά  στοιχεία  της   

επιχείρησης.   

π.χ. επιχείρηση    µε  ακαθάριστα  έσοδα  100,000,00   ευρώ  το  χρόνο  ,   εµφανίζει   οτι   έκανε   

διαφήµιση   σε  ένα  έτος     αξίας   50.000,00  ευρώ.    

  

9)   Εάν   η   επιχείρηση    εµφανίζεται   να  παρέχει   υπηρεσίες   για  τις  οποίες  απαιτείται   εξιδικευµένο      

προσωπικό   και    µηχανολογικός   εξοπλισµός,       τα  οποία  η   ίδια   η   επιχείρηση   δεν  διαθέτει,   και  ούτε   

έλαβε   σχετικές   υπηρεσίες   από  τρίτα   πρόσωπα  ή   από   τρίτες  επιχειρήσεις . 
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 π.χ.    επιχείρηση   εκδίδει   Τιµολόγιο  παροχής  υπηρεσίας   για  φορτοεκφορτώσεις,    ενώ    δεν  απασχολεί    

προσωπικό,  δεν  έχει   µηχανήµατα   (κλάρκ  κλπ)   ,  ούτε  έλαβε   σχετικές   υπηρεσίες  από  άλλες  επιχειρήσεις.   

 

  10)   Εάν    για   Τιµολόγια   πώλησης  εµπορευµάτων   ,  δεν   έχουν  εκδοθεί     αντίστοιχα  φορολογικά   

στοιχεία   διακίνησης     (∆ελτία  Αποστολής)  .    

 

11)  Εάν   στα  φορολογικά  στοιχεία  διακίνησης  εµπορευµάτων  (∆.Αποστολής ,  Τιµολόγια   πώλησης-

∆.Αποστολής)    δεν  αναγράφεται   ο  αριθµός  κυκλοφορίας    του   πρώτου   φορτηγού   αυτοκινήτου (Φ.∆.Χ., 

Φ.Ι.Χ.)   ή   του ονόµατος  του   πλωτού µέσου,   το  οποίο    έκανε  τη  µεταφορά.   

 

12)    Εάν  οι  αντισυµβαλλόµενες   επιχειρήσεις  (πωλητής   και   αγοραστής)    δεν διαθέτουν  οι  ίδιες  

µεταφορικά   µέσα ,   και   από  τον  έλεγχο   διαπιστώνεται   οτι  ,   δεν  υπάρχουν  αντίστοιχες   φορτωτικές   από   

φορτηγά  Φ.∆.Χ.,   από   τις  οποίες   να  προκύπτει   οτι     έγιναν   οι   µεταφορές  των   εµπορευµάτων  που  

αναγράφονται   στα  φορολογικά  στοιχεία  .   

 

13)   Εάν  η  επιχείρηση     εµφανίζει  οτι  αγοράζει  εµπορεύµατα  ή  δέχεται    υπηρεσίες   από 

επιχειρήσεις   οι  οποίες  έχουν  έδρα   πολύ  µακριά   από   αυτήν  ,  ενώ   θα  µπορούσε  να   αγοράσει  τα  ίδια  

εµπορεύµατα  ή  να  λάβει   τις  ίδιες  υπηρεσίες,    από  επιχειρήσεις   που   βρίσκονται   πιο  κοντά   στην  έδρα  

της,  µε  µικρότερο   κόστος  µεταφορικών,  κ. λ.π.   

 π.χ.    

 -    επιχείρηση   µε  έδρα   τη  Θεσ/νίκη  λαµβάνει  φορολογικά  στοιχεία  για  αγορά   ειδών  καθαριότητας    από    

επιχείρηση    µε  έδρα    το   Ηράκλειο  Κρήτης  ,   

-  επιχείρηση    µε  έδρα  την  Αθήνα    δέχεται  υπηρεσίες  για   τοποθετήση   γυψοσανίδων  από   επιχείρηση    µε  

έδρα    την    Αλεξανδρούπολη. 

.   

             14)   Εάν   η   επιχείρηση     εµφανίζει   οτι   εξοφλεί  φορολογικά   στοιχεία   αξίας  (Τιµολόγια   παροχής  

υπηρεσίας,   Τιµολόγια  πώλησης - ∆.Αποστολής   , κλπ)    µε  µετρητά  ,  χωρίς   την  οριζόµενη   από  το   άρθρο  

18  παρ. 2  του  Π.∆. 186/92  (ΚΒΣ)     διαδικασία    .  Στη  συγκεκριµένη  διάταξη   καθορίζεται   ο  τρόπος    

εξόφλησης   των   φορολογικών  στοιχείων    : 

-    αξίας   άνω  των   15.000,00  ευρώ   (εάν  αυτά    εκδόθηκαν    κατά  το  χρονικό  διάστηµα  από  20-3-02  έως  

1-6-10) ,         
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-   αξίας    άνω   των  3.000,00  ευρώ   (εάν  αυτά    εκδόθηκαν   κατά  το  χρονικό  διάστηµα  από   1-6-10    και   

έπειτα  ),  και    

   -  αξίας    άνω   των  1.000,00  ευρώ   (εάν  αυτά   αφορούν   αγορές   αγροτικών   προιόντων  ,   και    εκδόθηκαν  

κατά  το  χρονικό  διάστηµα  από   1-6-10  και   έπειτα ).  

 

15 )   Εάν   χειρόγραφα    φορολογικά  στοιχεία   εκδόθηκαν  µε  ηµεροµηνία   προγενέστερη   της  

ηµεροµηνίας   θεώρησης  τους   από  την   αρµόδια   ∆.Ο.Υ.    (το   ανωτέρω  προκύπτει   από   τον  κωδικό   

διάτρησης   της  ∆.Ο.Υ. , ο   οποίος   υπάρχει   στα   φορολογικά   στοιχεία)    . 

π.χ.   στέλεχος  µπλόκ   Τιµολογίων   πώλησης- ∆.Αποστολής    (Τ.∆.Α. )    µε  αρίθµηση   1-50   θεωρήθηκε  στη  

∆.Ο.Υ.  στις   1-6-11,  και  εκδόθηκαν  στη  συνέχεια  από  αυτό ,   τα  υπ  αριθµόν    1-10  Τ.∆.Α.  µε  ηµεροµηνία   

έκδοσης   10-4-11.   

 

16)   Εάν   η   επιχείρηση     εµφανίζει   οτι   προµηθεύται   εµπορεύµατα   σε υπερβολικά  υψηλές   τιµές     

ή    σε   υπερβολικά    χαµηλές   τιµές  ,   σε   σχέση   µε   αυτές   που   επικρατούν   στην   αγορά. 

 

17)  Εάν   υπάρχουν   σε   φορολογικά  στοιχεία   πολλά    ορθογραφικά  λάθη,   και  δυσανάγνωστος  

γραφικός  χαρακτήρας,  τα   οποία  δεν  συνάδουν   µε  το   είδος   της   επιχείρησης .  

π.χ.  διενεργείται   έλεγχος   για  φορολογικά   στοιχεία   τα  οποία  φέρεται   οτι   εξέδωσε   επιχείρηση       

εµπορίας   Ηλεκτρονικών  υπολογιστών   ,  τα   οποία    αναγράφουν  « ένας  ιλεκτωνικός  ιπολωγιστής».    

  

             18)   Εάν   σε   φορολογικά   στοιχεία  εκδόσεως   του  ιδίου  προµηθευτή  ,   υπάρχει   ανακολουθία   

µεταξύ   της    αρίθµησης,   και   της  ηµεροµηνίας   έκδοσης   τους     

π.χ.  το    υπ  αριθµόν   201   Τιµολόγιο  πώλησης-   δελτίο  αποστολής   έχει  ηµεροµηνία  έκδοσης    4-5-2011  ,  

και   το   υπ  αριθµόν   205      έχει  ηµεροµηνία    έκδοσης  10-3-2011.    

 

19)  Εάν    από   τον  κωδικό   διάτρησης    ο  οποίος     υπάρχει  στα  φορολογικά   στοιχεία  ,   είναι   

εµφανές   οτι   η  διάτρηση   δεν  έγινε   από   µηχανή   της    ∆.Ο.Υ.,  αλλά   µε  άλλο  µέσο,    π.χ.   µε  καρφίτσα   . 

 

  20)   Εάν   υπάρχει    ο    ίδιος    γραφικός   χαρακτήρας     σε   χειρόγραφα    φορολογικά   στοιχεία     

εκδόσεως     διαφορετικών   προµηθευτών   .  

   Στις   περιπτώσεις  των  «κυκλωµάτων »  που  εκδίδουν   και   διακινούν   πλαστά   και  εικονικά  

φορολογικά   στοιχεία    εκδόσεως   διαφόρων   επιχειρήσεων    ,  είναι  σύνηθες   τα    φορολογικά   στοιχεία   να   
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τα    συντάσσουν     τα  ίδια   πρόσωπα  ( συνήθως   υπάλληλοι  των   επιχειρήσεων   του  «  κυκλώµατος»  ,   

λογιστές  ,   και   σπανιότερα    οι   ίδιοι  οι  εκδότες  και  διακινητές    των   φορολογικών   στοιχείων  ),    µε   

αποτέλεσµα   να  υπάρχει      ο    ίδιος    γραφικός   χαρακτήρας     σε   χειρόγραφα    φορολογικά   στοιχεία     

εκδόσεως     διαφορετικών   προµηθευτών   .   

 

   21)   Εάν   σε  φορολογικά   στοιχεία   που  έλαβε  η  επιχείρηση   από   τον  ίδιο   προµηθευτή,    υπάρχει    

συνεχόµενη  αρίθµηση  

π.χ.   τα    Τιµολόγια  πώλησης-∆.Αποστολής   που   έλαβε   η  επιχείρηση    από  τον   προµηθευτή    

ΑΛΦΑ,  έχουν   αρίθµηση    10/10-1-10,   11/30-3-10,  12/14-5-10   και    13/18-5-10,   γεγονός  που  υποδηλώνει   

οτι   ο  ΑΛΦΑ  δεν   είχε   άλλους   πελάτες   κατά  το  χρονικό  διάστηµα   από  10-1-10   έως  18-5-10.     

 

   22)   Εάν  από  τον    κωδικό  διάτρησης  που  υπάρχει   στα  φορολογικά  στοιχεία ,   προκύπτει   οτι   τα   

τέσσερα   ψηφία   που  αντιστοιχούν   στον  κωδικό   της  ∆.Ο.Υ.   ,  δεν  ανήκουν  στη  ∆.Ο.Υ.  στην  αρµοδιότητα   

της   οποίας     ανήκει     η   εκδότρια  επιχείρηση  .   

π.χ.  διενεργείται  έλεγχος  για  φορολογικά  στοιχεία  που  φέρεται  οτι  εξέδωσε  η  επιχείρηση  «ΑΛΦΑ  

ΑΕ»   αρµοδιότητας  της  ∆.Ο.Υ.  ΦΑΕ  Θεσ/νίκης  (η  οποία  δεν  έχει  υποκαταστήµατα),   ,   και  τα  φορολογικά    

στοιχεία  δεν  φέρουν  διάτρηση  της  ∆.Ο.Υ.  ΦΑΕ  (κωδικός   4224 ),  αλλά  της  ∆.Ο.Υ.  Πολυγύρου    (κωδικός  

4922 ).   

    

              23)  Εάν  ο  εκδότης  των  φορολογικών  στοιχείων,   είναι  πρόσωπο   γνωστό   στις  ελεγκτικές  αρχές  ,    

ως  εκδότης    ή  λήπτης   ή  διακινητής  εικονικών  ή  πλαστών   φορολογικών  στοιχείων .   

 

 

1.5.  ΠΟΙΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ    ΚΑΙ  ΠΟΙΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ   

ΕΙΚΟΝΙΚΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι   εκδότες    εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   για   πωλήσεις   ή  για   παροχή   υπηρεσίας,   είναι  : 

1)   Επιχειρήσεις     οι  οποίες   έκαναν   έναρξη   στη  ∆.Ο.Υ.  νοµότυπα   ,   θεώρησαν   βιβλία   και   

στοιχεία  του   Κ.Β.Σ.,    αλλά     δεν  ασκούν  καµία   δραστηριότητα    και  έχουν   ως  µοναδικό   σκοπό   την   

έκδοση    εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.  Οι  επιχειρήσεις   αυτές   εγκαταλείπουν  την  έδρα   τους  σε  

σύντοµο  χρονικό  διάστηµα   από  την  έναρξη  τους,   και  δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  (δεν  
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υποβάλλουν  δηλώσεις   ΦΠΑ,   φόρου   εισοδήµατος,  κλπ)   .  Συνήθως    είναι   ατοµικές  επιχειρήσεις ,   ή   

µονοπρόσωπες   ΕΠΕ.  

          Τέτοιες   επιχειρήσεις    απασχολούν    συνεχώς   τις   ελεγκτικές  αρχές ,   και   είναι    δύσκολος   ο  

εντοπισµός   των     προσώπων  που  συµµετέχουν  σε  αυτές,  διότι   : 

-  είτε   κρύβονται   διότι  εκκρεµούν  σε  βάρος  τους  εντάλµατα  σύλληψης,      

-  είτε   διαµένουν   σε   άγνωστη   διεύθυνση    και    συχνά    σε  άλλες   πόλεις   από  αυτές  που  

δηλώνουν  ως   έδρα   της    επιχείρησης  τους    ή  ως   τόπο  κατοικίας   τους   ,  

-    είτε   διαφεύγουν  στο  εξωτερικό,   κλπ. 

Ακόµη  όµως  και  στην  περίπτωση  που  εντοπιστούν,   σχεδόν  ποτέ  δεν  προσκοµίζουν  στις  ελεγκτικές  

αρχές  τα  βιβλία  και  τα  στοιχεία  Κ.Β.Σ.  των  επιχειρήσεων  τους     (τα  οποία   είχαν  θεωρήσει  στη  ∆.Ο.Υ.)  ,  

µε  αποτέλεσµα  να  είναι   δυσχερής   ο  φορολογικός   έλεγχος   . 

 

            2)   Εικονικές   επιχειρήσεις ,  τις   οποίες   ίδρυσαν   επιτήδειοι   ,  µε   τη  βοήθεια   σε  πολλές  

περιπτώσεις    λογιστών,    εξαπατώντας   τις    ∆.Ο.Υ.    

              Στις  περιπτώσεις  αυτές   οι   επιτήδειοι   πήγαν  στη  ∆.Ο.Υ.   ,   και   έκαναν  έναρξη   επιτηδεύµατος     

επιχειρήσεις    ,     σε  ονόµατα  προσώπων   υπαρκτών   (εν  αγνοία   τους )  ή  προσώπων    ανύπαρκτων   :  

  α)   µε  πλαστές   ή  κλεµµένες   αστυνοµικές   ταυτότητες  ή   διαβατήρια    υπαρκτών    προσώπων,  ή  

προσώπων  που  απεβίωσαν  ,  ή    

  β)   µε   πλαστές  ταυτότητες  ανύπαρκτων  προσώπων     ,    

             και   στη   συνέχεια   θεώρησαν   στη   ∆.Ο.Υ.     για   τις   επιχειρήσεις      αυτές  ,    βιβλία  και  στοιχεία  

Κ.Β.Σ. ,  µε  µοναδικό  σκοπό   να  εκδώσουν    εικονικά   φορολογικά   στοιχεία ,  µεγάλης   αξίας.      

             Κατά  τους  ελέγχους  που  διενεργούνται   από  τις  ελεγκτικές   αρχές   για  τις  εικονικές   επιχειρήσεις     ,   

συνήθως    κατονοµάζονται    τα  πρόσωπα  που   ίδρυσαν   τις  επιχειρήσεις     αυτές    ,   είτε   από   τους    

λήπτες   των  φορολογικών  στοιχείων,    είτε    από    τρίτα    άτοµα    τα  οποία  εµπλέκονται   στα  «κυκλώµατα    

έκδοσης   και   διακίνησης    πλαστών  -  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων » ( όπως  λογιστές,  

υποκρυπτόµενους  εκδότες  φορολογικών  στοιχείων  άλλων  επιχειρήσεων,  κλπ)   .  

             Ακόµη  όµως  και  στην  περίπτωση  που   κατονοµαστούν  τα   πρόσωπα   που  ίδρυσαν  τις  επιχειρήσεις   

αυτές   ,  είναι   δύσκολο   να  εντοπιστούν,   και    σχεδόν    ποτέ  δεν  προσκοµίζουν  στις  ελεγκτικές  αρχές  τα  

βιβλία  και  τα  στοιχεία  Κ.Β.Σ.  των   επιχειρήσεων  αυτών,    µε  αποτέλεσµα  να  είναι   δυσχερής   ο  

φορολογικός   έλεγχος   . 
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3)  Πρόσωπα   τα   οποία   ασχολούνται   µε  το  εµπόριο  φορολογικών   στοιχείων    εκδόσεως  διαφόρων  

επιχειρήσεων.  Τα  πρόσωπα  αυτά  ιδρύουν  επιχειρήσεις   σε  ονόµατα  άλλων  ( στις  οποίες   δεν  συµµετέχουν  

οι  ίδιοι  ) ,  µε  µοναδικό  σκοπό   της  απόκτηση   ίδιου   οικονοµικού   οφέλους.   Στην  περίπτωση  αυτή,  συχνά    

τα   φορολογικά   στοιχεία   που  εκδίδονται  ,   εκτός   από  εικονικά,   είναι  και   πλαστά.    

Τα     πρόσωπα  αυτά ,   χαρακτηρίζονται   ως  υποκρυπτόµενοι  - συναυτουργοί  ,  διότι : 

α)   υποκρύπτονται   στην   ίδρυση   των   επιχειρήσεων  αυτών   ,   και  ασκούν  οι  ίδιοι   τη  διοίκηση  

τους  ,  ή   

β)   υποκρύπτονται   στην  έκδοση   ή  λήψη   ορισµένων  µόνο  φορολογικών  στοιχείων  των   

επιχειρήσεων   αυτών  .      

             (Για  τους  υποκρυπτόµενους  - συναυτουργούς    ,  θα  αναφερθούµε  αναλυτικά   στη  συνέχεια). 

 

4)  Υπαρκτές  επιχειρήσεις   µε   νόµιµες   συναλλαγές,  οι  οποίες   εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά  

στοιχεία   για  να  εξυπηρετήσουν  κάποιο  σκοπό  . 

π.χ. : 

-  για   να  αυξήσουν  τα  ακαθάριστα  έσοδα  τους  και    να  πάρουν  µεγαλύτερα   δάνεια  από  τις  Τράπεζες,    

-  για   να   «τακτοποιήσουν  την αποθήκη  τους»,  δηλαδή   εκδίδουν   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   για  να   

εξάγουν  από  την  αποθήκη  τους  εµπορεύµατα    τα  οποία    πούλησαν   χωρίς  να εκδώσουν   φορολογικά  

στοιχεία,  κλπ.  

 

5)  Επιχειρήσεις    που  εµπλέκονται  σε  κυκλώµατα   τύπου  CAROYZEL.  Για   τις    επιχειρήσεις   αυτές ,  

θα  αναφερθούµε  αναλυτικά   στη  συνέχεια. 

 

 

Οι   επιχειρήσεις   οι  οποίες  λαµβάνουν  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  αγορών ,   δαπανών   και  

παγίων ,   είναι   κυρίως    επιχειρήσεις     οι  οποίες     : 

1)      είτε θέλουν να  αυξήσουν  τις  δαπάνες  τους  για   να  εµφανίσουν   λιγότερα   ακαθάριστα  έσοδα,   

και   κατά  συνέπεια   λιγότερα   κέρδη,   προκειµένου  να    µειώσουν   τον   αναλογούντα    φόρο  εισοδήµατος  

τους   ,    

2)     είτε   θέλουν   να   αυξήσουν   το   Φ.Π.Α.  των  εισροών   τους   (δηλαδή   το   Φ.Π.Α.   των  αγορών  -

δαπανών-παγίων)   ,  για   να      καταβάλουν   λιγότερο  ή   καθόλου   Φ.Π.Α.,  κατά  την  αντίστοιχη   φορολογική   

περίοδο  ,   
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3)    είτε  είναι  σε  προγράµµατα  επιδοτήσεων  -   επιχορηγήσεων  ,     και  λαµβάνουν  εικονικά  

φορολογικά  στοιχεία   παγίων,  προκειµένου  να  επιδοτηθούν, 

4)    είτε   είναι  «ενδιάµεσες  επιχειρήσεις    »   σε  κυκλώµατα   τύπου  CAROYZEL,  οι  οποίες  : 

-    λαµβάνουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  από  επιχειρήσεις      « του  κυκλώµατος »  ,  και  στη  

συνέχεια , 

 -   εκδίδουν  προς   άλλες   επιχειρήσεις      « του  κυκλώµατος » ,    εικονικά  φορολογικά  στοιχεία    µε   

τα  οποία  φέρεται   οτι  πουλούν   τα  εµπορεύµατα  που  φέρεται  οτι  αγόρασαν ,    µε  µοναδικό    σκοπό  τη  

µετακύλιση  του  ΦΠΑ,  από  τη  µία  επιχείρηση  του  «κυκλώµατος»   προς  την  άλλη.     

 

 

1.6.  ΣΚΟΠΟΣ   ΤΗΣ    ΕΚ∆ΟΣΗΣ    ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ   ΠΛΑΣΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Οι   επιχειρήσεις     εκδίδουν     εικονικά   και     πλαστά    φορολογικά  στοιχεία,  για  να  εξυπηρετήσουν   

διάφορους   σκοπούς,   οι  κυριότεροι   από  τους   οποίους,   είναι   οι  κάτωθι  :  

 

1)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΑΠΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΤΗΡΟΥΝ  ΒΙΒΛΙΟ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ,   ΓΙΑ   ΝΑ  «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ » 

ΤΗΝ   ΑΠΟΘΗΚΗ   ΤΟΥΣ. 

Πολλές  επιχειρήσεις  οι   οποίες   τηρούν   βιβλίο   αποθήκης  του  άρθρου   8  του  Π.∆.   186/92  (ΚΒΣ),  

πουλούν   εµπορεύµατα   χωρίς   να  εκδίδουν   φορολογικά  στοιχεία  πώλησης.  Στη  συνέχεια,   για  το  λόγο  οτι   

οι   ποσότητες  των  εµπορευµάτων   που  προκύπτουν   από  τα  τηρούµενα  βιβλία   της  επιχείρησης   πρέπει   

να   είναι  ίσες  µε  τις ποσότητες  των  εµπορευµάτων   που  υπάρχουν   στην  αποθήκη  της  επιχείρησης  (φυσική   

καταµέτρηση   εµπορευµάτων)     , εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία  πώλησης ,  προκειµένου   να  

«τακτοποιήσουν  την  αποθήκη  τους »  ,   και   να   εξάγουν   από  αυτήν  τα  εµπορεύµατα   που   είχαν   πουλήσει   

χωρίς   να  εκδώσουν   αντίστοιχα   φορολογικά  στοιχεία .    

Τα   φορολογικά  στοιχεία  που  εκδίδονται   στις   περιπτώσεις   αυτές,   συνήθως   έχουν  µικρότερη    

αξία   από   την  πραγµατική   ,   και   έχουν   λήπτες   : 

-   είτε    επιχειρήσεις      που    θέλουν   να  αυξήσουν   τις  δαπάνες   ή  τις   αγορές   τους  (είναι   το  πιο  

σύνηθες )   , 

-   είτε   σπανιότερα,   ανύπαρκτους πελάτες .     
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2)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΑΠΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     ΜΕ  ΥΨΗΛΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΧΑΜΗΛΕΣ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πολλές  επιχειρήσεις  κατά   τη  διάρκεια   του  έτους   , δεν  εκδίδουν    φορολογικά  στοιχεία   πώλησης   

για    τα   εµπορεύµατα   που   πουλούν,   µε  αποτέλεσµα   στο  τέλος  του  έτους   να  εµφανίζουν   υψηλές  

αγορές  και   χαµηλές  πωλήσεις.    Για   το   λόγο   αυτό   είναι  σύνηθες  οι   επιχειρήσεις  αυτές   ,    τους   

τελευταίους  µήνες   του   έτους   να   εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία  πώλησης   ,   µε  λήπτες    

διάφορες   επιχειρήσεις,  προκειµένου   να   αυξήσουν  τις   πωλήσεις  τους   ,  για  να   παρουσιάζουν   καλύτερα   

οικονοµικά   αποτελέσµατα   (  π.χ.   διότι    θέλουν   να   µπούν   σε  προγράµµατα   επιδοτήσεων -    

επιχορηγήσεων,    κ.λ.π).  

 

3)   ΠΡΟΣ   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   ΤΡΙΤΩΝ  ,   ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ    Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ  ΝΑ  ΕΚ∆ΟΣΟΥΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε  πολλές   περιπτώσεις   µία   επιχείρηση   εκδίδει    εικονικά  φορολογικά   στοιχεία   πώλησης    ή  

παροχής   υπηρεσίας    προς  εξυπηρέτηση   κάποιων,     οι  οποίοι   αδυνατούν   να  εκδώσουν   δικά   τους   

φορολογικά  στοιχεία.       Ενδεικτικά   αναφέρουµε   τις  κάτωθι  περιπτώσεις   :  

-   Mία   επιχείρηση   ή  ένας    ελεύθερος   επαγγελµατίας    εκδίδει   φορολογικά   στοιχεία   , αντί   για    

κάποιον   ο  οποίος   δεν  έχει  υποβάλλει   δήλωση  έναρξης  εργασιών   στη  ∆.Ο.Υ.  (π.χ.  ο  Γ   είναι   

ελαιοχρωµατιστής,    και    εκδίδει  ένα    Τιµολόγιο  παροχής  υπηρεσίας,   µε   λήπτη   την  επιχείρηση    Β  ,      

αξίας   1.000,00   ευρώ   ,   διότι:    «θέλει    να   εξυπηρετήσει   τον    Α»  ,    ο  οποίος    είναι    φίλος   του ,    

εργάζεται   ως   ελαιοχρωµατιστής  χωρίς   να  έχει    υποβάλλει  δήλωση  έναρξης     εργασιών   στη   ∆.Ο.Υ.,  και      

παρείχε     υπηρεσίες   στην    επιχείρηση    Β  ,  έναντι   1.000,00   ευρώ,   για   βαφή   του  καταστήµατος  της  )  .      

- Mία   επιχείρηση     εκδίδει   φορολογικά   στοιχεία   αντί   για    µία  επιχείρηση    η   οποία    έχει  οφειλές  

στο  ∆ηµόσιο ,   και  ο   Προιστάµενος   της   ∆.Ο.Υ.  αρνείται  σύµφωνα   µε  τα   οριζόµενα   στο  άρθρο   36   

παράγραφος  8   του   Π.∆.  186/92  (Κ.Β.Σ.)  να  της  θεωρήσει   φορολογικά  στοιχεία  πώλησης . 

Τα  φορολογικά  στοιχεία  που  εκδίδονται  στις  περιπτώσεις  αυτές,   συνήθως  αφορούν   πραγµατικές 

συναλλαγές,   και   είναι   εικονικά   ως  προς το πρόσωπο  του  εκδότη  (δηλαδή   ως  προς  την  

αντισυµβαλλόµενη   επιχείρηση    )  .  Οι  συναλλαγές   που  αφορούν,     πραγµατοποιήθηκαν   µεταξύ   : 

α)   των  προσώπων   ή   των    επιχειρήσεων   που  αδυνατούσαν   να  εκδώσουν  φορολογικά  στοιχεία    , και         

β)   των    ληπτών   των     φορολογικών   στοιχείων . 

 

4)   ΓΙΑ   ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ 

Είναι   σύνηθες,   να  εκδίδονται   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία    για   την  κάλυψη   παράνοµων  

ενεργειών,  όπως   είναι   η   τοκογλυφία.   
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Στις   περιπτώσεις  αυτές,   συχνά   οι   τοκογλύφοι    χρησιµοποιούν     επιχειρήσεις  δικών   τους  

συµφερόντων    για  «κάλυψη»,    από  τις  οποίες     εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά  στοιχεία,  µε  τα  οποία  

φέρεται  οτι   πουλούν  εµπορεύµατα  στους   επιχειρηµατίες   στους  οποίους  δανείζουν  χρήµατα,.    

Ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  κάτωθι  παράδειγµα :  

    Ο  «Α»  δανείζει  στον  επιχειρηµατία   «Β»  ένα   χρηµατικό   ποσό   και   λαµβάνει    από   αυτόν,   

συνήθως   ,  επιταγές    µεγαλύτερης    αξίας    από    το  ποσό   που   του   δάνεισε  .   Ταυτόχρονα   εκδίδει   προς   

αυτόν,  ένα  εικονικό    Τιµολόγιο  πώλησης  ,  αξίας   ίσης  µε  τις  επιταγές   που    πήρε,    µε   το  οποίο   φέρεται   

οτι  του  πουλάει   εµπορεύµατα.      Στην    περίπτωση   που    ο  «Β»  δεν  του  επιστρέψει  το  ποσό  που  του  

οφείλει ,    ο  «Α»  πέραν   των  λοιπών   παράνοµων   ενεργειών  που  θα   κάνει,   θα  σφραγίσει  στην   Τράπεζα    

λόγω  έλλειψης    υπολοίπου    ,   τις  επιταγές   του    «Β»   ,  και    θα    στραφεί  νοµικά  εναντίον  του  για   να  

διεκδικήσει   τα  ποσά   των  επιταγών .  Στο  ∆ικαστήριο   θα   ισχυρισθεί    ότι    έλαβε   τις  επιταγές    για  

εξώφληση   της  αξίας   των   εµπορευµάτων   που  του   πούλησε.  

 

5)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΑΠO   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΘΕΛΟΥΝ   ΝΑ   ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ  Η΄   ΝΑ  ΠΑΡΟΥΝ  ΜΠΛΟΚ  

ΕΠΙΤΑΓΩΝ    

α)  Πολλές  επιχειρήσεις   εκδίδουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  ,  προκειµένου   να     εµφανίσουν   

µεγάλα  ακαθάριστα  έσοδα,   µε  σκοπό    να   πάρουν    µπλόκ  επιταγών  από  διάφορες    Τράπεζες  ,  για  να  

εκδώσουν    «ακάλυπτες»  επιταγές.     

Οι   επιχειρήσεις    αυτές   αγοράζουν    εµπορεύµατα  ή   άλλα   αγαθά   ,  και   εκδίδουν    προς   τους   

προµηθευτές   τους    «ακάλυπτες»   επιταγές   από  τα   µπλόκ   που  πήραν,   δηλαδή   επιταγές    τις  οποίες    

στη  συνέχεια   δεν   θα   εξοφλήσουν .  

 

β)   Μέχρι   και  πριν  από    2-3  χρόνια  που  ο  δανεισµός   των  επιχειρήσεων   από  τις   Τράπεζες   

γίνονταν   εύκολα  (χωρίς   αυστηρά  κριτήρια) ,    πολλές  επιχειρήσεις    εξέδιδαν   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  

µεγάλης   αξίας   ,  για   ανύπαρκτες   συναλλαγές,    έτσι   ώστε  να  εµφανίζουν   µεγάλα  ακαθάριστα  έσοδα,    

και   στη  συνέχεια   βάση   των  ακαθαρίστων   εσόδων  τους,   ζητούσαν   και   λάµβαναν    µεγάλα   ποσά    

δανείων    από  τις  Τράπεζες    . 

Με  τον  τρόπο  αυτό  ενεργούσαν   επιχειρηµατίες : 

-  oι   οποίοι    είχαν    σκοπό   να   µην   αποπληρώσουν   ποτέ  τα  δάνεια  που  έπαιρναν,  ή   

- σπανιότερα   επιχειρηµατίες  οι  οποίοι   αντιµετώπιζαν  οικονοµικές   δυσχέρειες  ,   και   προσπαθούσαν   µε  τα   

δάνεια   να    καλύψουν   τις    βραχυπρόθεσµες    υποχρεώσεις    των   επιχειρήσεων   τους. 
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6)  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΩΘΟΥΝ  ΤΑ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ   ΕΣΟ∆Α    

ΤΗΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

  Ορισµένες   επιχειρήσεις,   στο  τέλος  του  έτους,    εάν   εµφανίσουν   µεγάλα  ακαθάριστα  έσοδα,   

εκδίδουν   εικονικά    πιστωτικά   τιµολόγια   για  την   επιστροφή    εµπορευµάτων ,   ή   για  εκπτώσεις    επί    

συγκεκριµένων   τιµολογίων,   προκειµένου   να  µειώσουν   τα     ακαθάριστα  έσοδα   τους  .   

Σκοπός   της  έκδοσης  των  πιστωτικών   τιµολογίων,  είναι  : 

α)     είτε  η  επιχείρηση      να  µειώσει    τα    κέρδη  της    ,  και  κατά  συνέπεια   να  πληρώσει   λιγότερο   φόρο  

εισοδήµατος  ,   

β)    είτε  η  επιχείρηση   να   µειώσει    τον   ΦΠΑ  των  εκροών  της,   και    να  καταβάλει    έτσι   λιγότερο   ή  και  

καθόλου    ΦΠΑ,  την  αντίστοιχη  χρονική   περίοδο,   

γ)    είτε   να  µην   ξεπεράσει   το  όριο  που ορίζουν   οι  διατάξεις  του  άρθρου   6  παράγραφος   6   του  Π.∆.  

186/92 - Κ.Β.Σ.  ( όπως   τροποποιήθηκε   και  ισχύει)  ,      για    την υποχρέωση  σύνταξης   απογραφής   για   τις  

επιχειρήσεις   που  τηρούν   βιβλία  Β΄ κατηγορίας   του  Κ.Β.Σ.   (δηλαδή   ετήσια   ακαθάριστα   έσοδα   άνω   των   

150.000,00  ευρώ      )    ,   

 δ)    είτε   να  µην   ξεπεράσει   το  όριο  που ορίζουν   οι  διατάξεις  του  άρθρου   8  παράγραφος   1   του  Π.∆.  

186/92 - Κ.Β.Σ.  ( όπως   τροποποιήθηκε   και  ισχύει)  ,      για    την   τήρηση   βιβλίου  αποθήκης , 

ε)  είτε   να  µην   ξεπεράσει   το  όριο  των   ακαθαρίστων   εσόδων  που ορίζουν   οι  διατάξεις  του άρθρου   4  

παράγραφος   7   του  Π.∆.  186/92 - Κ.Β.Σ.  ( όπως   τροποποιήθηκε   και  ισχύει)  ,       για  την υποχρέωση 

τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας   από   αυτήν   που  ήδη   τηρεί   η  επιχείρηση  (από  Β΄ κατηγορίας   σε  Γ΄ 

κατηγορίας  του  Κ.Β.Σ.  το  όριο   των   ακαθαρίστων   εσόδων  είναι   1.500.000,00   ευρώ ).  

 

7)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    ΜΕ   ΛΗΠΤΕΣ    ΑΓΡΟΤΕΣ ,  ΓΙΑ   ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ   

ΣΚΟΠΟΥΣ  (ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ   ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ,   ΜΗ  ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ   ΦΟΡΩΝ,  Κ.Λ.Π.)    

Είναι   σύνηθες  να  εκδίδονται   πλήθος   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   από   επιχειρήσεις    

Εµπορίας   Αγροτικών  Προϊόντων ,  µε  λήπτες  αγρότες.  Για   τα   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   αυτής   της   

κατηγορίας,   αναλυτικά   θα  αναφερθούµε   στη   συνέχεια   της  παρούσας.   

 

8)   ΕΚ∆ΟΣΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΓΙΑ  ΝΑ  ∆ΙΑΚΙΝΗΘΟΥΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  ΠΟΥ   

∆ΕΝ  ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ  ΜΕ  ΝΟΜΙΜΟ  ΤΡΟΠΟ ,  Η  ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΑ. 

Πολλές   φορές   εκδίδονται   εικονικά  και   πλαστά    φορολογικά   στοιχεία,   για  να  διακινηθούν 

εµπορεύµατα   που  δεν  αποκτήθηκαν  µε  νόµιµο  τρόπο  (π.χ.  εµπορεύµατα  κλεµµένα ,  κλπ)  . 
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Επίσης   εκδίδονται   φορολογικά  στοιχεία  για  να  διακινηθούν  εµπορεύµατα  τα  οποία  είναι  παράνοµα,  

π.χ.   

α)  διακινείται   ένα  φορτηγό  µε  λαθραία   τσιγάρα  (για  τα   οποία  δεν  έχουν  πληρωθεί   δασµοί  και  φόροι),  

και   εκδίδεται   ως  συνοδευτικό   φορολογικό  στοιχείο  για  τη  µεταφορά   του  φορτίου    ,  ένα  εικονικό    

Τιµολόγιο  πώλησης-∆.Αποστολής,      για  πώληση  φωτοτυπικού  χαρτιού .  

β)   διακινείται   ένα    φορτηγό   γεµάτο  µε  ναρκωτικές  ουσίες ,   ή  όπλα    και   εκδίδεται  ως  συνοδευτικό   

φορολογικό  στοιχείο  για  τη  µεταφορά   του  φορτίου  ,    ένα   εικονικό   Τιµολόγιο  πώλησης-∆.Αποστολής    για  

πώληση   φρούτων.   .   

 

9)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΝΑΝΤΙ  ΑΜΟΙΒΗΣ  

(ΕΜΠΟΡΙΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)   

Πρόσωπα   τα  οποία   ασχολούνται   µε  την  εµπορία  φορολογικών   στοιχείων   ,  εκδίδουν    πλαστά   

και   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   εκδόσεως  διαφόρων  επιχειρήσεων  ,  µε  µοναδικό  σκοπό   την  απόκτηση 

ίδιου   οικονοµικού   οφέλους.   Συνήθως    τα  πρόσωπα   αυτά   είναι  γνωστά   στις  ελεγκτικές  Υπηρεσίες,  και  

υποκρύπτονται   στην  έναρξη  πολλών  εικονικών  επιχειρήσεων.  

  

10)   ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΑΠΌ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΠΟΥ  ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ   ΣΕ  

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ    ΤΥΠΟΥ  “CAROUSEL”    ΜΕ  ΣΚΟΠΟ   ΤΗ  ΜΕΤΑΚΥΛΥΣΗ   ΤΟΥ   Φ.Π.Α. ,  ΚΑΙ    ΤΗΝ  

ΕΙΣΠΡΑΞΗ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ  Φ.Π.Α     

Για    τις  επιχειρήσεις   αυτές,   αναλυτικά   θα  αναφερθούµε   στη   συνέχεια. 

 

 

1.7.  ΣΚΟΠΟΣ   ΤΗΣ   ΛΗΨΗΣ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ   ΠΛΑΣΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο  κυριότερος   σκοπός   της  λήψης   πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών στοιχείων,  είναι   η   µη   

καταβολή   ή   η  µείωση   της   καταβολής  των   έµµεσων    και    των    άµεσων   φόρων  (Φ.Π.Α,   Ε.Λ.Γ.Α,  φόρο   

εισοδήµατος,  κλπ)  .  

Οι   επιχειρήσεις   που  συνήθως  λαµβάνουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία ,  είναι:    
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1)   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΠΟΥ   ΘΕΛΟΥΝ    ΝΑ     ΑΥΞΗΣΟΥΝ   ΤΙΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥΣ  Η   ΤΙΣ  ΑΓΟΡΕΣ  ΤΟΥΣ   

Οι  επιχειρήσεις      οι  οποίες    τηρούν   βιβλία   Β΄  και   Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ,   προσδιορίζουν τα 

αποτελέσµατα    τους  λογιστικά,  δηλαδή    από  το  σύνολο  των  εσόδων   τους    αφαιρείται  το  σύνολο   των  

αγορών  και   των   δαπανών  τους  .   

Κατά   συνέπεια   όσο  περισσότερες   δαπάνες  καταχωρήσουν   στα  τηρούµενα   βιβλία   τους,  τόσο  

λιγότερα  κέρδη  θα  εµφανίσουν  ,  και   ως  εκ  τούτου  τόσο   λιγότερο  φόρο  εισοδήµατος  θα  πληρώσουν  .  

Αυτό    ωθεί  πολλές    επιχειρήσεις,   µικρές  και  µεγάλες,   σε  όλους   σχεδόν  τους  κλάδους  δραστηριότητας,   

να    λαµβάνουν    και  να  καταχωρούν   στα  τηρούµενα  βιβλία τους    ,  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  αγορών  

και   δαπανών. 

Αποτέλεσµα   του   γεγονότος   αυτού  ,   είναι    επιχειρήσεις   µε  µεγάλο  κύκλο  εργασιών   να  

εµφανίζουν  πολύ  µικρά    κέρδη    ή  και  ζηµίες   ακόµα  ,  γεγονός  που   δηλώνει   εµφανέστατα   οτι   

διογκώνουν  τις  δαπάνες  τους    µε  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  ή   µε  υπερτιµολογηµένα    (εκδίδονται  µε  

µεγαλύτερη   αξία  από  την  πραγµατική)  .    

    Εξάλλου   οι  ιδιαίτερα   υψηλοί    συντελεστές   φορολογίας   εισοδήµατος    ,  αποτελούν   πολύ  ισχυρό   

κίνητρο   στη  λήψη   εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.   

Κατά  τους  ελέγχους  που  διενεργούν  οι   ελεγκτικές  αρχές,  παρατηρείται  συχνά  το  φαινόµενο  οι  

επιχειρήσεις  κυρίως  τους  τελευταίους  µήνες  κάθε  έτους,  δηλαδή   κατά   τους  µήνες    από  Σεπτέµβριο   έως   

και     ∆εκέµβριο   να  λαµβάνουν  και  να   καταχωρούν   στα   βιβλία   τους    εικονικά   ή   υπερτιµολογηµένα  

φορολογικά  στοιχεία.       

Στην  πράξη,  πολλές   επιχειρήσεις     κάνουν   κατά  τη  διάρκεια   του  έτους    υπολογισµό   των  κερδών   

τους,   και   ανάλογα   µε    τα  έσοδα  και  τις  δαπάνες  που  εµφανίζουν  , φροντίζουν  να   λάβουν    στο   τέλος   

του  έτους   κυρίως,     εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   δαπανών     για   να  µειώσουν  έτσι   τα  κέρδη  τους   και  

κατά  συνέπεια    τον   αναλογούντα     φόρο  εισοδήµατος.    

 Τα   εν  λόγω  φορολογικά  στοιχεία  αφορούν  συνήθως     διαφηµίσεις,   διαφηµιστικά  έντυπα,  επισκευές    

ακινήτων,   αγορά  παγίων   (µικρής   αξίας  για  να  γίνει   εφάπαξ      απόσβεση,   ή    αγορά    ηλεκτρονικών   

υπολογιστών  και   προγραµµάτων   ηλεκτρονικών   υπολογιστών   τα  οποία  οι  επιχειρήσεις   έχουν   δικαίωµα   

να  τα  αποσβέσουν    εφάπαξ),      κλπ.    

Ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  κάτωθι   παράδειγµα  ,  από  το  οποίο  προκύπτει  πόσο  πολύ   

επηρεάζονται   τα  κέρδη   µίας   επιχείρησης  και  ο  αναλογούν  φόρος   εισοδήµατος,  από  τη  λήψη  εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων  : 
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π.χ.  Σε   οµµόρυθµη  εταιρεία   ,     από     τα   τηρούµενα  βιβλία  της  προέκυπτε   οτι  τα  καθαρά  κέρδη  

της   το  έτος  2010   ήταν    100.000,00  ευρώ  ,  και  κατά  συνέπεια   προέκυπτε  φόρος   εισοδήµατος  για  την  

εταιρεία   50.000,00  Χ  20%=  10.000,00  ευρώ ,  σύν   προκαταβολή  επόµενου  έτους  το   55%  του  φόρου  . 

Εάν   η  επιχείρηση   λάµβανε   εικονικά  φορολογικά    στοιχεία   δαπανών   80.000,00  ευρώ  στη  χρήση  

του  2010,  θα   εµφάνιζε   καθαρά  κέρδη    20.000,00  (100.000-80.000= 20.000)    ,   και  φόρο  εισοδήµατος     

10.000,00  χ20%= 2.000,00  ευρώ,  σύν   προκαταβολή  επόµενου  έτους  το   55%  του  φόρου . 

 Επισηµαίνουµε  οτι,   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   λαµβάνουν    και    πολλές    επιχειρήσεις  που  από  

τα  τηρούµενα  βιβλία  τους  προκύπτουν  µεγάλα  ποσά  ΦΠΑ  προς  καταβολή  (π.χ.   επιχειρήσεις     οι  οποίες  

έχουν  ενδοκοινοτικές   αποκτήσεις)       µε  σκοπό   να     αυξήσουν   το  ΦΠΑ   των  εισροών  τους   ,  και    να   

εµφανίζουν  έτσι  λιγότερο   ή   καθόλου   ΦΠΑ   προς  καταβολή,  την  αντίστοιχη   φορολογική   περίοδο.   

 

Στην  πράξη   η   αµοιβή  που  καθορίζεται    µεταξύ   του  εκδότη  και  του  λήπτη   των  εικονικών   

φορολογικών  στοιχείων,   για   την  έκδοση   τους,   εξαρτάται   από   το  είδος  της    επιχείρησης    που  

εµφανίζεται   ως  εκδότης  των  φορολογικών   στοιχείων  .   

Συνήθως,  η  αµοιβή   καθαρίζεται   ως  εξής: 

-   Εάν   η   επιχείρηση     που   εµφανίζεται   ως   εκδότης  ,    τηρεί   βιβλία   Κ.Β.Σ.  και  αποδίδει   τον  

ΦΠΑ   των  φορολογικών   στοιχείων  που  εκδίδει  (και  κατά  συνέπεια   είναι   δυσκολότερο   τα  εν   λόγω   

φορολογικά   στοιχεία   να  προκαλέσουν   υπόνοιες   στις   φορολογικές  αρχές    οτι   είναι  εικονικά   )   ,    τότε    

για  την  έκδοση   τους  ,   συνήθως  λαµβάνει  από  το  λήπτη   ,   όλο   το  ποσό  του  ΦΠΑ  που  αναγράφεται  

στα    φορολογικά  στοιχεία,    και  ένα  µικρό  ποσοστό     επιπλέον   ,   ανάλογα   µε    την   καθαρή  αξία  τους  

(για  τον  αναλογούντα   φόρο  εισοδήµατος   )  . 

-   Εάν   η  επιχείρηση    που   εµφανίζεται   ως   εκδότης   ,  δεν  ασκεί  πραγµατική   εµπορική    

δραστηριότητα,   και  εκδίδει  µόνο  εικονικά    φορολογικά   στοιχεία,   τότε    οι     εκδότες   των  στοιχείων   

εισπράττουν   από  τον  λήπτη   συνήθως,   µόνο   τη  µισή   αξία   του  ΦΠΑ  που  αναγράφουν  τα  φορολογικά  

στοιχεία  (διότι   δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  ,  και  δεν  θα  αποδώσουν  ποτέ  στο  Ελληνικό  

∆ηµόσιο   το  Φ.Π.Α.   των  εκδοθέντων  φορολογικών  στοιχείων)   . 

-  Εάν  τα  φορολογικά  στοιχεία  εκτός  από  εικονικά  είναι  και   πλαστά,  τότε   η   αµοιβή  για  την  

έκδοση  τους,  η   οποία   συµφωνείται   µεταξύ   του  προσώπου  που   τα  εκδίδει  (εκδότη    ή   υποκυπτόµενου)      

και    του   λήπτη    ,    είναι  ακόµα   µικρότερη   (διότι   είναι   ευκολότερο   τα  στοιχεία  αυτά    να   εντοπιστούν    

από   τις   φορολογικές  αρχές )    . 
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2)   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ   ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ   ΕΙΚΟΝΙΚΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΓΙΑ   ΝΑ   ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ  

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Οι   επιχειρήσεις   οι  οποίες  είναι  σε  προγράµµατα   είσπραξης   επιδοτήσεων  και  επιχορηγήσεων  

(κυρίως  για   αγορά   παγίων  )  ,     είναι   σύνηθες    να    λαµβάνουν  και  να   καταχωρούν   στα   τηρούµενα    

βιβλία   τους    εικονικά   ή   υπερτιµολογηµένα  φορολογικά  στοιχεία.     

Συνήθως  στις   περιπτώσεις     αυτές,   επιδοτείται  ένα   συγκεκριµένο  ποσοστό  της  αξίας  των  παγίων  

που  αγοράζουν  οι  επιχειρήσεις   (π.χ.  το  40- 60%),  και  η   υπόλοιπη   αξία    καλύπτεται   από  ίδια   συµµετοχή   

(  πληρώνουν   την   αξία   οι  ίδιες    οι   επιχειρήσεις )  .   Για  το  λόγο  αυτό,  είναι  σύνηθες ,   οι   επιχειρήσεις   

να   λαµβάνουν    φορολογικά   στοιχεία   αξίας   µεγαλύτερης   από  την  πραγµατική    αξία   των  παγίων  που   

αγοράζουν   (δηλαδή   υπερτιµολογηµένα  )  και    µε  την  επιδότηση   που   λαµβάνουν ,   να   καλύπτουν   το  

σύνολο  (ή   σχεδόν   το  σύνολο)   της  πραγµατικής   αξίας  των  παγίων  που    αγόρασαν.    

π.χ.   Η   επιχείρηση  ΑΛΦΑ     θέλει   να   αγοράσει   πάγια   τα  οποία  έχουν  πραγµατική  αξία  

100.000,00  ευρώ,    και  για  τα οποία   δικαιούται   βάση  σύµβασης,  να  λάβει    επιδότηση  για  το  60%   της  

αξίας  τους,  δηλαδή   ποσό  60.000,00  ευρώ.  Κατόπιν  συνεννόησης  µε  τον  προµηθευτή  ,  το   αντίστοιχο  

φορολογικό  στοιχείο  εκδίδεται  µε  αξία   150.000,00  ευρώ,  και  η  επιχείρηση  λαµβάνει  επιδότηση  90.000,00  

ευρώ (150.000,00 χ60%=   90.000,00  ).  Κατά  συνέπεια,  για  τα  πάγια  τα  οποία  έχουν  πραγµατική  αξία  

100.000,00  ευρώ,  η  επιχείρηση  θα  λάβει  επιδότηση  90.000,00  ευρώ,  και  θα  έχει  ίδια  συµµατοχή  µόνο  

10.000,00  ευρώ  (σύν  κάποιο  ποσό  που  θα  πληρώσει  στον  προµηθευτή   της,  ως  αντάλλαγµα   για  το  

εκδοθέν  φορολογικό  στοιχείο).   

   

Επίσης,     το  ποσό  της    επιδότησης   που  λαµβάνουν   οι  επιχειρήσεις   είναι  συγκεκριµένο   (στη   

σύµβαση    ,    ορίζεται   το  ανώτατο  ποσό  της   επιδότησης   π.χ.   η   επιχείρηση   θα  λάβει   ποσό    µέχρι    

60.000  ευρώ    το  οποίο  θα  αντιστοιχεί   σε  ποσοστό  60%  της  αξίας  των  παγίων  που   θα  αγοράσει  ).  

Απαραίτητη    προυπόθεση   βέβαια  ,  είναι    οτι    η   επιχείρηση    θα    πραγµατοποιήσει   τις    ανάλογες   

αγορές  παγίων    (που   στην   περίπτωση   αυτή   είναι   100.000  ευρώ)  .  Για  το  λόγο  αυτό,    συχνά   οι    

επιχείρησεις       για   να  συµπληρώσουν      το  ποσό   των  100.000  ευρώ,   και  να  εισπράξουν    το  σύνολο   

της  επιδότησης   που  τους   έχει  εγκριθεί,      λαµβάνουν     εικονικά    φορολογικά    στοιχεία     τα   οποία   

αφορούν   ανύπαρκτες   συναλλαγές     ,   κυρίως   για  παροχή  υπηρεσίας  ,  ή  για  αγορά   προγραµµάτων    

ηλεκτρονικών  υπολογιστών,     κατασκευή  ιστοσελίδων  κλπ. ,  τα  οποία   καταχωρούν  στα  τηρούµενα  βιβλία  

τους.    

Εάν  κατά  τους   ελέγχους  που  διενεργούν  οι  ελεγκτικές  αρχές  διαπιστωθεί  οτι  επιχειρήσεις  που  

έλαβαν   επιδοτήσεις   και  επιχορηγήσεις ,   έλαβαν   και  καταχώρησαν  στα  τηρούµενα  βιβλία  τους  εικονικά  και    
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πλαστά   φορολογικά    στοιχεία     για  τα  οποία   επιδοτήθηκαν,   οφείλουν   να  ενηµερώσουν  τις   αρµόδιες   

υπηρεσίες  που  χορήγησαν  την  επιδότηση,  και  οι  επιχειρήσεις  οφείλουν  στη   συνέχεια,    µε  βάση   την   

υπογραφείσα    σύµβαση,    να  επιστρέψουν   την  επιδότηση   που  έλαβαν,  ή   µέρος  αυτής.     

 

 

1.8  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΣΤΙΣ   ΟΠΟΙΕΣ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  

ΕΚ∆ΟΣΗ   ΚΑΙ  ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 Σε   ορισµένους  επιχειρηµατικούς    κλάδους     παρατηρείται   µεγάλη  παραβατικότητα   στην  έκδοση  και  

λήψη   εικονικών  φορολογικών   στοιχείων.   Για   το  λόγο   αυτό,   από  τις  ελεγκτικές  Υπηρεσίες  διενεργούνται  

περισσότεροι   και  πιο  ενδελεχείς  έλεγχοι   στις   επιχειρήσεις  των   κλάδων   αυτών  ,  κατά  τους  οποίους   

διαπιστώνεται  συχνά   η  έκδοση   και  η  λήψη  εικονικών  κυρίως   , αλλά  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων.   

           Οι    επιχειρήσεις   αυτές   κυρίως   είναι: 

-  ∆ιαφηµιστικές   επιχειρήσεις. 

-  Επιχειρήσεις   γραφικών   τεχνών. 

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας   σιδήρου,  σκραπλ,   και  λοιπών  µεταλλευµάτων. 

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας   αγροτικών  προιόντων ,  

-  Επιχειρήσεις   εµπορίας  χρυσού. 

 -  Επιχειρήσεις  που  έχουν  συναλλαγές  µε  το  εξωτερικό. 

-  Επιχειρήσεις     παροχής    υπηρεσίες   γενικά. 

-  Επιχειρήσεις    που   παρέχουν   υπηρεσίες   στο  ∆ηµόσιο  ή  Οργανισµούς  .  

-   Επιχειρήσεις   Τεχνικές    και    Κατασκευαστικές   .   

-  Ελεύθεροι   επαγγελµατίες . 

Στη   συνέχεια ,  αναφέρουµε   αναλυτικά   ορισµένες   από  τις   επιχειρήσεις   αυτές:  

 

1 .8.1.   ∆ΙΑΦΗΜiΣΤΙΚΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Μεταξύ   των   επιχειρήσεων  που  εµφανίζουν   τη  µεγαλύτερη   παραβατικότητα   στην  έκδοση   

εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   ,  είναι  οι  διαφηµιστικές    επιχειρήσεις.   

α)   Στον  κλάδο,  υπάρχει   µεγάλος  αριθµός  επιχειρήσεων  οι  οποίες  ιδρύονται  µε  µοναδικό   σκοπό  

την  έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  (ατοµικές  επιχειρήσεις,  µονοπρόσωπες  ΕΠΕ,   Α.Ε.  κλπ)  .  Οι  

επιχειρήσεις  αυτές  εκδίδουν  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία   για  πωλήσεις   εντύπων,  κατασκευή  µακετών,  
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καταχώρηση  διαφηµίσεων  σε  εφηµερίδες,  περιοδικά,  στο  διαδίκτυο,    σε  πινακίδες  τοποθετηµένες  στους  

δρόµους,   στα  γήπεδα,  κλπ.   ∆εν  εµφανίζουν  καθόλου  αγορές  από  άλλες   επιχειρήσεις,    ή  εµφανίζουν  

αγορές   µε  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία,  και   εκδίδουν   φορολογικά  στοιχεία  τα  οποία   αφορούν  όλα  

ανύπαρκτες  συναλλαγές.   

Κατά  τους  ελέγχους  που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες    στις   εν  λόγω    επιχειρήσεις,   

διαπιστώνεται   οτι,   δεν  τηρούν   βιβλία  ΚΒΣ   ,  και    δεν  αποδίδουν   τον   ΦΠΑ  των   φορολογικών   στοιχείων   

που  εκδίδουν .   Συνήθως  υποβάλλουν   µηδενικές  δηλώσεις  ΦΠΑ,  ή  συµψηφίζουν   τον  ΦΠΑ  των  εκροών  µε   

τον   ΦΠΑ   των   εισροών  από  τα  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  που  λαµβάνουν,    µε  αποτέλεσµα  να  

προκύπτει  µηδενικός   ΦΠΑ  προς   απόδοση  .    

Επίσης,  δεν  υποβάλλουν  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών  του  άρθρου  20   του  

Π.∆.  186/92  (ΚΒΣ) ,  µε  αποτέλεσµα  οι  ελεγκτικές  υπηρεσίες    ,  εάν  οι   επιχειρήσεις   δεν  προσκοµίσουν   

προς   έλεγχο   τα   εκδοθέντα   φορολογικά   στοιχεία   τους   (βιβλία  ΚΒΣ  κατά  κανόνα   δεν  τηρούν)   να   

προσπαθούν   να  εντοπίσουν   τους   λήπτες   των  φορολογικών   στοιχείων   που  εξέδωσαν,    µέσω  του  

ΚΕΠΥΟ,   από  τις   συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών  των  επιχειρήσεων  που  δήλωσαν  την   

ελεγχόµενη  επιχείρηση,  ως  προµηθευτή.  

Στις  περιπτώσεις  που  οι  λήπτριες   επιχειρήσεις   δεν   υποβάλλουν  συγκεντρωτικές  καταστάσεις  

πελατών-προµηθευτών,   ή  εάν   υπέβαλλαν   δεν   δήλωσαν  τις  συναλλαγές  µε  την  ελεγχόµενη   επιχείρηση,     

οι   ελεγκτικές   υπηρεσίες   είναι   πολύ     δύσκολο  να  εντοπίσουν  τα  εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   που  

εκδόθηκαν  .  

 

β)  Επίσης,   εκτός  από  τις  επιχειρήσεις  που  αναφέρθηκαν  ανωτέρω,  υπάρχουν  στον  κλάδο  των  

διαφηµηστικών  ,  και    επιχειρήσεις   οι  οποίες    πραγµατοποιούν   κυρίως   πραγµατικές   συναλλαγές   ,   

εκδίδουν   όµως   ένα   µικρό   αριθµό   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων  τα  οποία   αφορούν  ανύπαρκτες  

συναλλαγές   ,  ή      ένα   µικρό   αριθµό    φορολογικών  στοιχείων  τα  οποία   αφορούν  πραγµατικές  

συναλλαγές,  αλλά  είναι   υπερτιµολογηµένα,   δηλαδή  η  αξία  τους  είναι  µεγαλύτερη  από  την  πραγµατική.   

Στις    ανωτέρω   επιχειρήσεις   ,  και  κυρίως   στην  περίπτωση   των   υπερτιµολογηµένων   φορολογικών   

στοιχείων,    είναι   δύσκολο   να    διαπιστωθεί    από    τις    ελεγκτικές   υπηρεσίες   ποιά    είναι    η  πραγµατική   

αξία    των  φορολογικών  στοιχείων ,  και   ποιά   είναι   η  αξία  που  έχει  υπερτιµολογηθεί.   

 

 

1.8.2.  EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΤΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ  Η   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΘΕΛΟΥΝ  

ΝΑ  ∆ΙΟΓΚΩΣΟΥΝ  ΤΙΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥΣ 



 31

 Είναι   σύνηθες      ,  οι   επιχειρήσεις   που    παρέχουν   υπηρεσίες  στο  ∆ηµόσιο,  σε    Οργανισµούς,    

∆ήµους,  Ν.Π.∆.∆.,      κλπ,   (π.χ.  επιχειρήσεις  που  παρέχουν   υπηρεσίες  καθαριότητας   σε  Νοσοκοµεία,  

∆ηµόσιες  Υπηρεσίες,  Πανεπιστήµια  ),   να  λαµβάνουν   πλήθος  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  δαπανών.     

 Οι   επιχειρήσεις  αυτές    υπογράφουν   συµβάσεις   µε    το  ∆ηµόσιο  ,  τους   Οργανισµούς  κλπ.    και     

εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία ,   βάση   των   συµβάσεων  αυτών.      Για   το  λόγο   οτι     εκδίδουν    φορολογικά   

στοιχεία   για   όλες   τις   υπηρεσίες   που  παρέχουν  (διότι    είναι   προς  το  ∆ηµόσιο  )   ,    εµφανίζουν   µεγάλα    

ακαθάριστα   έσοδα      ,  και  επειδή   είναι  υπηρεσίες  παροχής  υπηρεσίας,  έχουν  λίγες  δαπάνες.    Για  το  

λόγο  αυτό  ,  συνήθως   λαµβάνουν   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  προκειµένου  να  αυξήσουν  τις  δαπάνες  

τους  ,  και  να  καταβάλλουν  λιγότερο   φόρο  εισοδήµατος,  ΦΠΑ,  κ.λ.π.        

 

1.8.3.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΠΟΥ   ΕΧΟΥΝ    ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   ΜΕ   ΤΟ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

  Είναι   συχνό  φαινόµενο   η   έκδοση   και   η    λήψη   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   τα  οποία     

αφορούν  συναλλαγές   µε   το   εξωτερικό   και   κυρίως   µε    Κράτη – Μέλη  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από   το  έτος   1993       δηµιουργήθηκε   η  ενιαία   αγορά     µεταξύ   των   Κρατών   Μελών   της   Ε.Ε.,   

η  οποία   είχε   ως  αποτέλεσµα      την    κατάργηση   των   ελέγχων   στα   Τελωνειακά   σύνορα   και   την 

απλούστευση   των    διαδικασιών .  Στη   συνέχεια   λόγω   της    αύξησης  των  µελών  της  Ε.Ε.,   και     του    

διαρκώς   αυξανόµενου   όγκου    των   ενδοκοινοτικών   συναλλαγών ,   παρουσιάσθηκε    µεγάλη   

παραβατικότητα    και  µεγάλη   φοροδιαφυγή    στις    ενδοκοινοτικές   συναλλαγές,  µε   κυριότερο   στόχο   την   

µη   απόδοση      ,  καθώς    και   την  είσπραξη   παράνοµων   επιστροφών   Φ.Π.Α. 

Η   Ευρωπαϊκή Ένωση   για   την    αντιµετώπιση   του    φαινοµένου  της    φοροδιαφυγής    και  την   

προστασία   των Κρατών Μελών,    καθιέρωσε    το   σύστηµα VIES   και τις διασταυρώσεις   µέσω   των   

υποβαλλόµενων  από   τις   επιχειρήσεις   καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.  

   

Από     τους    ελέγχους   που  διενεργήθηκαν    από   την      Ευρωπαϊκή    Ένωση     προέκυψε   ότι ,   οι      

επιχειρήσεις    των   Κρατών  -  Μελών   για    να  φοροδιαφεύγουν   ,     ακολουθούν   διάφορες    τεχνικές  ,    οι   

κυριότερες     από  τις  οποίες    είναι  οι  κάτωθι  : 

1) Επιχειρήσεις    πουλούν    εµπορεύµατα   στην    εσωτερική   αγορά   ( τα   οποία    έχουν   αγοράσει   µε  

νόµιµα    φορολογικά   στοιχεία )    χωρίς  να  εκδώσουν    φορολογικά  στοιχεία  πώλησης,    και  στη  συνέχεια    

εκδίδουν    εικονικά    φορολογικά  στοιχεία   πώλησης  εξωτερικού    (ΙNVOICE),  µε   τα  οποία     φέρεται    ότι    

κάνουν  ενδοκοινοτική   παράδοση    σε  επιχειρήσεις   άλλου  Κράτους - Μέλος της Ε.Ε. ,   τα  ίδια   εµπορεύµατα.   

Στα    ΙΝVOICE   οι   επιχειρήσεις    δεν   χρεώνουν   ΦΠΑ  (διότι   είναι   πώληση   εξωτερικού   η  οποία  

απαλλάσεται    του  Φ.Π.Α. ),   και    στη   συνέχεια   ζητούν   και   λαµβάνουν   από   την  αντίστοιχη    οικονοµική   
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υπηρεσία   του  Κράτους-Μέλους    στο  οποίο    ανήκουν,    την  επιστροφή   του  Φ.Π.Α.   που  αντιστοιχεί   στις   

ενδοκοινοτικές   παραδόσεις  που  φέρεται   ότι  πραγµατοποίησαν.     

Με  τον   τρόπο  αυτό,  το  Κράτος – Μέλος  : 

 α)   δεν   εισπράττει   τον  Φ.Π.Α.   που  αντιστοιχεί   στα  εµπορεύµατα   που  πουλήθηκαν   από   την   

επιχείρηση    στην  εσωτερική  αγορά,   και   

β)  επιστρέφει     στην  επιχείρηση   Φ.Π.Α.,   τον  οποίον  όµως   δεν  δικαιούται,  διότι   ουδέποτε   εξήγαγε   

τα  εµπορεύµατα  αυτά   σε   άλλο  Κράτος -Μέλος  . 

 

2)  Επιχειρήσεις   λαµβάνουν   εικονικά  φορολογικά   στοιχεία   για    ανύπαρκτες    συναλλαγές   ,    µε  τα  

οποία   φέρεται   ότι   αγοράζουν   εµπορεύµατα    από  την  εσωτερική  αγορά.    Στη   συνέχεια     εκδίδουν    

εικονικά    φορολογικά  στοιχεία   πώλησης  εξωτερικού    (ΙNVOICE),  µε   τα  οποία     φέρεται    ότι   πουλούν       

σε  επιχειρήσεις    άλλου    Κράτος – Μέλος  της   Ε.Ε. ,   τα  ίδια   εµπορεύµατα.   

Για   τις    ενδοκοινοτικές    παραδόσεις    που  φέρεται   ότι  πραγµατοποιούν ,    ζητούν    και  λαµβάνουν        

επιστροφή   του  Φ.Π.Α. ,   διότι   φέρεται   ότι  πλήρωσαν   Φ.Π.Α.   στον   προµηθευτή    τους,  κατά   την  αγορά   

των   εµπορευµάτων  αυτών.   

 

3)  Επιχειρήσεις "Φοίνικας".    

Στην  περίπτωση   αυτή   αναβιώνουν   επιχειρήσεις    που   είχαν   τεθεί    σε   αδράνεια   και   στη  

συνέχεια   εµφανίζουν     ότι    δραστηριοποιούνται    ξανά,    µε   µοναδικό    σκοπό   την   έκδοση   και   λήψη   

πλαστών  και  εικονικών   φορολογικών   στοιχείων . Οι    επιχειρήσεις    αυτές    εµφανίζουν    ότι     

πραγµατοποιούν     ενδοκοινοτικές    συναλλαγές      , µε   µοναδικό   σκοπό    τη   µη   απόδοση   Φ.Π.Α.    

 

4)   Επιχειρήσεις    που  λειτουργούν  µε  τη  µέθοδο   " CAROUSEL "   ( απάτη   τύπου " CAROUSEL "   ή   

κυκλική απάτη) . 

Στην   περίπτωση   αυτή  γίνεται  µετακύλιση  του  Φ.Π.Α.  από   τη  µία   επιχείρηση   προς  την  άλλη,  µε    

διαδοχικές   πωλήσεις   εµπορευµάτων.  Στις     επιχειρήσεις   αυτές,     συµµετέχουν   συνήθως   τα ίδια   άτοµα,    

και   τελικός   σκοπός   τους   είναι  η   µη  απόδοση   του   Φ.Π.Α.  ,  ή  η  είσπραξη  παράνοµων   επιστροφών  

Φ.Π.Α.   Μεταξύ   των  επιχειρήσεων  που   εµπλέκονται   στα   «κυκλώµατα»     τύπου " CAROUSEL ",  είναι   

συχνά   εικονικές   επιχειρήσεις.    Για  τις   επιχειρήσεις   αυτές,    θα  αναφερθούµε   αναλυτικά  στη  συνέχεια. 

 

Επισηµαίνουµε  οτι, στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι εµπλεκόµενοι σε  εικονικές   συναλλαγές  

επωφελούνται   από   την   καθυστέρηση   της   Αµοιβαίας   Συνδροµής   µεταξύ   των   Κρατών   Μελών.  
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1. 8.4.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΠΟΥ   ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ   ΣΕ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ   ΑΠΑΤΗΣ    ΤΥΠΟΥ   «CAROUSEL» 

 Το   φαινόµενο   της   οργανωµένης     απάτης   στον   ΦΠΑ,    εµφανίσθηκε     για   πρώτη   φορά     στο   

τέλος   της   δεκαετίας    του   1970  και   στην    αρχή   του 1980   στις    χώρες    της   BENELUX    (Βέλγιο,   

Ολλανδία,    Λουξεµβούργο).     

Η   απάτη    του    τύπου   CAROUSEL      είναι    ένας  γενικός   όρος   που χρησιµοποιείται     για   να   

προσδιορίσει    τον   τύπο   της   απάτης,   διότι  τα  ίδια    αγαθά     κάνουν       κυκλική   κίνηση     από   το   ένα 

κράτος  στο   άλλο,   χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο τελικό χρήστη.   

 Μπορεί   να  χαρακτηρισθεί   και   ως   ’’οργανωµένη  φοροδιαφυγή   ΦΠΑ’’,   διότι    τελικός   σκοπός    

είναι   η   αποφυγή   της  καταβολής   του  Φ.Π.Α.  ,  και  η  είσπραξη   παράνοµων   επιστροφών  Φ.Π.Α.       

 Στα   «κυκλώµατα»  αυτά   µετέχουν   «εξαφανισµένοι  έµποροι»  (  δηλαδή   έµποροι  ή  επιχειρήσεις   που  

έχουν   ως  µοναδικό  σκοπό  να   εκδώσουν   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,   και  να  µην   αποδώσουν   Φ.Π.Α.),    

ενδιάµεσοι  έµποροι  ,    µεσάζοντες ,   διοργανωτές   των   κυκλωµάτων  ,  κλπ.  

   

   Στη   συνέχεια ,  θα   αναφερθούµε   ενδεικτικά    σε  έναν   τους    τρόπους    λειτουργίας   των   επιχειρήσεων  

τύπου  «carousel»  :   

            1)      Συστήνεται   µία   επιχείρηση    στην   Ελλάδα     νοµότυπα   αλλά   κατ’ ουσία   είναι   εικονική,     

δηλαδή  προβαίνει  σε  έναρξη   εργασιών  ,  θεωρεί   βιβλία   και στοιχεία   στη  ∆.Ο.Υ   και   κάνει όλες   τις   

ενέργειες που απαιτούνται για την νοµιµοφανή λειτουργία της.   Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει σκοπό να αγοράσει 

και να πουλήσει κατά την συνήθη πορεία των συναλλαγών αλλά να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις του κυκλώµατος 

µε εικονικά φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους.   Την   επιχείρηση   αυτή,   θα 

µπορούσαµε να την χαρακτηρίσουµε,  ως    «µητρική» επιχείρηση.   

 Τα  χαρακτηριστικά   γνωρίσµατα   των   «µητρικών »  επιχειρήσεων   είναι   τα   εξής: 

α). το σύνολο των φορολογικών στοιχείων που έχουν θεωρήσει στη ∆.Ο.Υ ,  τα εκδίδουν αποκλειστικά και µόνο 

προς τις επιχειρήσεις του «κυκλώµατος». 

β)  δεν παρουσιάζουν  αγορές  εµπορευµάτων   από  την  εσωτερική   αγορά,  από   ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή 

από   εισαγωγές   από   τρίτες   χώρες   εκτός   Ευρωπαϊκής  Ένωσης . 

γ). δεν τηρούν  τις   φορολογικές  τους  υποχρεώσεις   (δεν  υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήµατος, 

συγκεντρωτικές  καταστάσεις πελατών-προµηθευτών κ.λ.π ) 
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2)  Στη   συνέχεια,   οι επιχειρήσεις   του «κυκλώµατος»   οι  οποίες    λαµβάνουν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία 

εκδόσεως της «µητρικής» επιχείρησης ,  λειτουργώντας   ως   «ενδιάµεσες»  επιχειρήσεις,   εκδίδουν εικονικά 

φορολογικά στοιχεία προς τις  λοιπές   επιχειρήσεις του «κυκλώµατος»,  µε  τα  οποία   φέρεται  οτι  πουλούν  τα  

εµπορεύµατα  που  αγόρασαν   από τις   «µητρικές»   επιχειρήσεις.  

Τα   χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των   «ενδιάµεσων» επιχειρήσεων,   είναι τα εξής: 

α) υποβάλλουν ψευδείς   δηλώσεις Φ.Π.Α, εισοδήµατος κ.λ.π κατά τέτοιο τρόπο ,   ώστε να φαίνεται    ότι 

λειτουργούν νοµότυπα ,   χωρίς όµως   να προκύπτουν  φόροι προς απόδοση. 

β)  το σύνολο των εµπορευµάτων που φέρεται να αγοράζουν µε εικονικά φορολογικά στοιχεία από τη  «µητρική» 

επιχείρηση, φέρεται να τα πουλάνε στις λοιπές επιχειρήσεις –τελικούς   αποδέκτες   του «κυκλώµατος». 

 

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

α)     Είτε,  τα εµπορεύµατα που φέρεται ότι αγόρασαν µε εικονικά φορολογικά στοιχεία από τις «ενδιάµεσες» 

επιχειρήσεις φέρεται να τα εξάγουν εικονικά σε   χώρες  της   Ευρωπαικής   Ένωσης   (Ε.Ε.)   ή   σε  χώρες   εκτός 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε) , εκδίδοντας   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  (Τιµολόγια  πώλησης  εξωτερικού),  και   

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

β)  Είτε   συµψηφίζουν  µεγάλα  ποσά  του    ΦΠΑ  των   εν λόγω   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   , µε   το   

ΦΠΑ   εκροών  ,   µε  αποτέλεσµα  οι   επιχειρήσεις   αυτές  να  µην  αποδίδουν  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο   τον  

ΦΠΑ   που  πραγµατικά   προκύπτει   από  τα  τηρούµενα   βιβλία  τους,   

γ)   Είτε   εκδίδουν   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   προς  την εσωτερική   αγορά  µε  τα  οποία   φέρεται   οτι  

πουλούν  τα  εµπορεύµατα  που  αγόρασαν  από  τις  «ενδιάµεσες»   επιχειρήσεις  ,  προκειµένου να 

«εξυπηρετήσουν»  άλλους  παράνοµους     σκοπούς    (τοκογλυφία,  παράνοµες   συναλλαγές   µεταξύ  των  

επιχειρήσεων  του  κυκλώµατος,    κλπ)  .   

 

Ετσι ,   µέσω  της  απάτης   µε  τη   µέθοδο   CAROUSEL, δηµιουργούνται διαδοχικά   εικονικές   

επιχειρήσεις     όπου   η   µία   εκδίδει   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία     προς   την   άλλη,    µε αποτέλεσµα    ο   

τελευταίος   αποδέκτης    είτε   να     λαµβάνει    παράνοµη    επιστροφή   ΦΠΑ   από   τις   αρµόδιες   ∆.Ο.Υ,  είτε   

να   συµψηφίζει  µεγάλα  ποσά   ΦΠΑ. 

 Τα  τελευταία   χρόνια  στην  Ελλάδα   ,  και  κυρίως  κατά  το  χρονικό   διάστηµα    1996-2001  

δηµιουργήθηκαν  πολλά  «κυκλώµατα   επιχειρήσεων»   τα  οποία  λειτουργώντας  µε  τη  µέθοδο   «carousel»,   

εξαπάτησαν  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  και  εισέπραξαν  παράνοµες  επιστροφές  ΦΠΑ  από  τις   ∆.Ο.Υ.  αξίας  

δισεκατοµµυρίων  δραχµών   .    
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1. 8. 5.  EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ   ΠΟΥ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ   ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ   ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ   

ΝΕΩΝ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Στις   επιχειρήσεις   που  δραστηριοποιούνται   στον  τοµέα  ανέγερσης  νέων  ακίνητων  ,   η    µεταβίβαση 

των οποίων   υπάγεται  σε  ΦΠΑ   από   1-1-2006   και  έπειτα     (Ν. 3427/27.12.2005) ,   παρατηρείται   

παραβατικότητα   στην     έκδοση   και    λήψη   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων.    Αυτό  οφείλεται   στο      ότι   

για   τα   νέα     ακίνητα       υφίσταται   διαφορετικό    καθεστώς  κατά   τη   µεταβίβαση   τους ,     από   αυτό   που  

ισχύει    για    τα λοιπά   ακίνητα.       

      Η  λήψη  εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   από  τις   επιχειρήσεις   του  κλάδου   αυτού  ,    οδηγεί 

σε   αύξηση των   δαπανών   τους   ,  σε   αύξηση    του     φόρου    εισροών   (Φ.Π.Α.)   που αφορά      τη   νέα   

οικοδοµή   και   κατά    συνέπεια   στην   καταβολή   λιγότερου  φόρου εισοδήµατος    και  λιγότερου   φόρου   

εκροών (Φ.Π.Α.)   για   την   εν   λόγω   οικοδοµή. 

    

1. 8. 6.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΕΜΠΟΡΙΑΣ     ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

      Η   έκδοση     εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων    στον  κλάδο  των  αγροτικών  

προιόντων  είναι   εδώ  και  πολλά   χρόνια  ,    συχνό  φαινόµενο. 

    Πλήθος   ατόµων  τα  οποία   εµφανίζονται  ως  µεσίτες,  ή   ως   εκπρόσωποι  διαφόρων  επιχειρήσεων,  

πάνε   στα  χωριά    και   συλλέγουν  από  τους  αγρότες  σιτηρά,  καθώς  και  άλλα  αγροτικά  προιόντα,  και  

εκδίδουν   προς  αυτούς   φορολογικά  στοιχεία  για   την  αγορά   των  αγροτικών  προιόντων   ,  εκδόσεως   των  

επιχειρήσεων  που  φέρεται  οτι    εκπροσωπούν   ,  οι  οποίες  είναι   «επιχειρήσεις  αχυρανθρώπων»   (ατοµικές  

ή   µονοπρόσωπες   Ε.Π.Ε.)  .  Στα  εκδοθέντα   φορολογικά  στοιχεία  αναγράφεται   παρακρατηθείς   εισφορά  

υπέρ  ΕΛΓΑ  3%    (η  οποία   πρέπει   να   παρακρατηθεί   από  τους  αγρότες,  και  να  αποδοθεί  στη  συνέχεια   

από  την  επιχείρηση - εκδότρια   του  φορολογικού   στοιχείου  στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.) .  

     Συχνά  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες,   προσφέρουν  στους  αγρότες    τιµή  ανά   κιλό   για   τα  αγροτικά   

προιόντα,     λίγο  υψηλότερη    από  αυτή  που  προσφέρουν  οι   νόµιµοι  µεσίτες  και  οι  νόµιµοι  έµποροι,   µε  

σκοπό  να  συλλέξουν  όσο  το  δυνατόν   µεγαλύτερες  ποσότητες   αγροτικών  προιόντων .      

   Σε   πολλές    περιπτώσεις  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες   συλλέγουν   τα  αγροτικά   προιόντα,    και   δεν   

πληρώνουν   στους  αγρότες   την  αξία  των   προιόντων  αυτών,       µε  αποτέλεσµα   οι   αγρότες   να   

παθαίνουν  οικονοµική  καταστροφή.  

               Σε    άλλες    περιπτώσεις  οι  φερόµενοι   ως  µεσίτες   πληρώνουν   στους  αγρότες   την  αξία  των   

προιόντων  που   αγόρασαν  ,  από  τους  οποίους  παρακρατούν   εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%,  η  οποία  όµως   

στη  συνέχεια   δεν  αποδίδεται  στη  Ελληνικό  ∆ηµόσιο,  διότι  οι  εκδότριες  επιχειρήσεις  δεν  τηρούν  τις  

φορολογικές  τους  υποχρεώσεις.   
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Στις   ανωτέρω  περιπτώσεις,  οι   ποσότητες  των   αγροτικών   προιόντων   που  συλλέγονται,    

πωλούνται    στη  συνέχεια    από   τους   υποκρυπτόµενους  (αυτούς   που  υποκρύπτονται   στις  «επιχειρήσεις  

των  αχυρανθρώπων» )       ,  σε    επιχειρήσεις    εµπορίας    αγροτικών   προιόντων ,   µε   φορολογικά  στοιχεία 

(Τιµολόγια  πώλησης)    εκδόσεως   των   «επιχειρήσεων-αχυρανθρώπων» .  Οι  υποκρυπτόµενοι   εισπράττουν  

από  τις  λήπτριες  επιχειρήσεις   την  αξία   των  πωληθέντων   προιόντων,    καθώς   και    τον    αναλογούντα   

ΦΠΑ    των    φορολογικών   στοιχείων  που  εξέδωσαν  ( των  Τιµολογίων  πώλησης)    τον  οποίον  και   

παρακρατούν,   διότι  οι  εκδότριες  επιχειρήσεις   δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις,  και  έτσι   δεν  

αποδίδεται  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο. 

              Εξαιτίας  του   οτι  : 

� το  φαινόµενο   της  έκδοσης  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων   είναι   ιδιαίτερα  συχνό  στα  

αγροτικά  προιόντα,   και   

� για  το  λόγο  οτι   οι  αγρότες   είναι    δύσκολο   να  διαπιστώσουν  για   τα  φορολογικά   στοιχεία   που   

λαµβάνουν   ,  εάν   οι  επιχειρήσεις  που   εµφανίζονται   ως  εκδότες    τους  , ασκούν  νόµιµη     

δραστηριότητα,    

ο  νοµοθέτης    προέβλεψε  οτι,  στις  περιπτώσεις  που  τα  φορολογικά  στοιχεία  είναι  εικονικά  µόνο  ως  προς  

το  πρόσωπο  του  εκδότη,  και  αφορούν  πραγµατικές  συναλλαγές,  δεν  καταλογίζονται  στους  λήπτες-αγρότες ,   

παραβάσεις   Κ.Β.Σ.   (άρθρο   5   παράγραφος    10γ’   του  Ν.  2523/97,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει)  .    

 

 Επίσης,   συναντάται    συχνά  το  φαινόµενο,      οι   αγρότες  να  λαµβάνουν  εικονικά  φορολογικά  

στοιχεία  µεγάλης   συνήθως   αξίας,    τα  οποία    αφορούν  ανύπαρκτες  συναλλαγές,  και   αναγράφουν    

µεγάλες  ποσότητες  αγροτικών  προιόντων .  Τα  τιµολόγια  αυτά,  εκδίδονται   µε  µοναδικό  σκοπό   οι  αγρότες   

να  τα  καταθέσουν   στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  που  ανήκουν,   και  να  εισπράξουν  παράνοµα  επιστροφή  ΦΠΑ  και  

ΕΦΚ  (Ειδικού  φόρου  κατανάλωσης),  τον  οποίο  στη  συνέχεια  να  µοιραστούν  από  κοινού  µε  τους  εκδότες  

των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.     

  

Σε   κάθε   περίπτωση  ,  οι  αγρότες  όταν   λαµβάνουν   εικονικά    φορολογικά  στοιχεία    (είτε   είναι   

εικονικά  στο  σύνολο  τους,   είτε  είναι   εικονικά   ως  προς  το  πρόσωπο  του  εκδότη ) ,    δεν  δικαιούνται  να  

εισπράξουν  επιστροφή  ΦΠΑ   και   Ε.Φ.Κ.   από   τις   αρµόδιες   ∆.Ο.Υ.   (διότι  τα  φορολογικά  στοιχεία   δεν   

είναι   νόµιµα)  . Στις  περιπτώσεις    που  εισέπραξαν,    οι  ∆.Ο.Υ.  θα  ζητήσουν  πίσω  τα  χρήµατα  της  

επιστροφής  του  Φ.Π.Α.   και   του   Ε.Φ.Κ.   που   τους  έδωσαν.  

 



 37

Για   τον  περιορισµό   της   έκδοσης   των   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων  στις   επιχειρήσεις   

εµπορίας     αγροτικών   προιόντων ,    από   1-6-10  και   έπειτα  ,  µε    το    άρθρο  18  παρ.  2   του  Π∆  186/92  

(ΚΒΣ)   ορίσθηκε    οτι  ,   για   την  εξόφληση   των  φορολογικών  στοιχείων   που   αφορούν  αγορές   αγροτικών  

προιόντων   ,  ισχύουν  τα  εξής:    

-    Φορολογικά  στοιχεία  αξίας   χιλίων   (1.000,00)    ευρώ  και  άνω, τα  οποία  αφορούν  αγορές  αγροτικών  

προιόντων  από  πρόσωπο  που  παράγει  τα  προιόντα   αυτά,   εξοφλούνται   αποκλειστικά  και  µόνο  µε  επιταγή  

του  αγοραστή,  ή  µε  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασµό.   

 

Από   τους  ελέγχους   που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες  προκύπτει  οτι,    τα   εικονικά  

φορολογικά    στοιχεία   τα  οποία    εκδίδονται    στον  τοµέα   της   εµπορίας   των    αγροτικών   προιόντων ,  

διακρίνονται   σε   τέσσερις  (4)  κατηγορίες,  ως  εξής        : 

α)   Eίτε  αφορούν  πραγµατικές  συναλλαγές  ,  οι  οποίες  πραγµατοποιούνται  µεταξύ    των   αγροτών   

και     προσώπων  ή  επιχειρήσεων   άλλων   από   αυτούς   που  εµφανίζονται   ως   εκδότες   των   φορολογικών   

στοιχείων.  Στις   περιπτώσεις   αυτές,  οι  αγρότες  πουλούν  τα  προιόντα   τους,  αλλά  οι  πραγµατικοί  

αγοραστές   δεν   είναι   οι   φερόµενοι  ως  εκδότες  των  φορολογικών  στοιχείων ,  αλλά    είναι  πρόσωπα   τρίτα ,  

τα  οποία  υποκρύπτονται  στις  εκδότριες  επιχειρήσεις  (ονοµάζονται  υποκρυπτόµενοι  ,   και  για  αυτούς  θα  

αναφερθούµε  αναλυτικά  στη  συνέχεια).  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  τα  εκδοθέντα  φορολογικά  στοιχεία,  είναι  

εικονικά  ως  προς  το  πρόσωπο  του εκδότη.   

π.χ.   Ο    «Α »  αγοράζει  από    τον  αγρότη  «Β »  σιτηρά,  και  εκδίδει   προς  αυτόν  ένα  φορολογικό  

στοιχείο  µε  εκδότη   την  επιχείρηση  «Γ » ,  η  οποία   είναι   εκδότης   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   .  Ο   

«Α»  παρακρατεί  από  τον  αγρότη  «Β »  ,   εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%  ,  η  οποία  όµως   δεν  αποδίδεται  στο      

Ελληνικό  ∆ηµόσιο,  διότι   η  επιχείρηση  «Γ »  δεν  τηρεί  τις  φορολογικές   της  υποχρεώσεις.   

 

β)   Eίτε  αφορούν  ανύπαρκτες   συναλλαγές  και   εκδίδονται   κατόπιν   συµφωνίας   µεταξύ   των  

εκδοτών   των   φορολογικών   στοιχείων   (ή  των  υποκρυπτόµενων)   µε  τους  αγρότες-λήπτες   ,   µε  µεγάλες  

συνήθως  αξίες  .  Σκοπός    της  έκδοσης    τους    είναι,    οι  αγρότες   να   καταθέσουν   τα    φορολογικά   

στοιχεία  στις   αρµόδιες    ∆.Ο.Υ.  ,   και  να  εισπράξουν    παράνοµα    επιστροφές   Φ.Π.Α.,   και    Ειδικό   Φόρο    

Κατανάλωσης  (Ε.Φ.Κ.)   για  τα  καύσιµα.   

Στις  περιπτώσεις  αυτές,  τα  ποσά   που  εισπράτουν  οι  αγρότες    από  τις   αρµόδιες    ∆.Ο.Υ. ,  στη  

συνέχεια   τα    µοιράζονται   µε  τους  εκδότες   των   φορολογικών  στοιχείων  (ή  µε   τους  υποκρυπτόµενους )   . 

π.χ.  Ο  αγρότης  «Α»,  ο  οποίος  καλλιεργεί   µόνο   πατάτες,   καταθέτει  στη  ∆.Ο.Υ.  φορολογικά  στοιχεία  µε  τα  

οποία  φέρεται  οτι  πούλησε  µεγάλη  ποσότητα  µανταρινιών   στην    επιχείρηση   «Β».  Από  τον  έλεγχο  
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προκύπτει  οτι   ο  «Α»  ουδέποτε  καλλιέργησε  µανταρίνια  ,  και  κατά  συνέπεια  τα  εκδοθέντα  φορολογικά  

στοιχεία  είναι  εικονικά.    Εκδόθηκαν  µε  µοναδικό  σκοπό  την  εξαπάτηση  του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου,  και  την  

είσπραξη   παράνοµης  επιστροφής  Φ.Π.Α. και  Ε.Φ.Κ.    

 

γ)   Είτε  είναι  φορολογικά   στοιχεία    υπερτιµολογηµένα,  δηλαδή  εµφανίζουν  ποσότητες  και  αξίες  

µεγαλύτερες  από  τις  πραγµατικές   , και   εκδίδονται   και   αυτά    κατόπιν   συµφωνίας   µεταξύ   των  εκδοτών   

των   φορολογικών   στοιχείων  (ή  των  υποκρυπτόµενων)   µε  τους  αγρότες-λήπτες   . Σκοπός    της  έκδοσης  

τους  είναι,    οι  αγρότες   να   τα   καταθέσουν   στις   αρµόδιες    ∆.Ο.Υ.   και  να  εισπράξουν    παράνοµα    

µεγαλύτερες   επιστροφές   Φ.Π.Α.,  και    µεγαλύτερο   Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ,  από   αυτόν  που   

δικαιούνται  .    Στις  περιπτώσεις  αυτές,  τα  επιπλέον   ποσά   που  εισπράτουν  οι  αγρότες    από  τις    ∆.Ο.Υ. ,  

στη  συνέχεια   τα    µοιράζονται   µε  τους  εκδότες   των   φορολογικών  στοιχείων.  

π.χ.  Ο  αγρότης  «Α»,  πούλησε   ποσότητα   10   τόνους   πατάτες  έναντι    0,50   ευρώ   ανά  κιλό   (συνολικής   

αξίας    5.000,00   ευρώ)   στην    επιχείρηση   «Β»,  και   έλαβε   από   αυτήν    ένα  φορολογικό   στοιχείο    για   

ποσότητα    50   τόνους    πατάτες,  αξίας    25.000,00   ευρώ   ,  το  οποίο  κατέθεσε  στη  ∆.Ο.Υ.  για  να  πάρει  

επιστροφή  ΦΠΑ  και  ΕΦΚ.  

Η    αξία  του   φορολογικού  στοιχείου   είναι   µεγαλύτερη   της  πραγµατικής,    διότι   είναι   25.000,00  

ευρώ   αντί   για   5.000,00  ευρώ,    και   εκδόθηκε   µε   µοναδικό  σκοπό  την  εξαπάτηση  του  Ελληνικού  

∆ηµοσίου,  και  την  είσπραξη   παράνοµης  επιστροφής  ΦΠΑ   και   ΕΦΚ.  

.   

δ)   Τέλος,  υπάρχουν  περιπτώσεις  που  διαπιστώνεται  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  οτι,  επιτήδειοι  ,  

µέσω  των  Αγροτικών  Συνεταιρισµών,  υποβάλλουν  Αιτήσεις  επιστροφής  ΦΠΑ  και  Ε.Φ.Κ.   στις    ∆.Ο.Υ.,   σε  

ονόµατα  αγροτών  (κυρίως  υπερήλικων),  εν  αγνοία  των   ίδιων  των  αγροτών,     στις   οποίες   επισυνάπτουν   

εικονικά   φορολογικά   στοιχεία.   Στη   συνέχεια  εξαπατώντας  τις  ∆.Ο.Υ.,  λαµβάνουν  οι  ίδιοι  για  λογαριασµό  

των  αγροτών  παράνοµα     επιστροφές   Φ.Π.Α.,  και    Ειδικού   Φόρου   Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ,  χρήµατα   τα   

οποία   δεν  δίνουν  στους  αγρότες,  αλλά   τα  ιδιοποιούνται  .   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  ,  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διενεργείται  έλεγχος   προκειµένου  να   

διαπιστωθεί   : 

-   εάν  ο  αγρότης   καλλιεργούσε   τα  προιόντα    τα  οποία  φέρεται   οτι  πούλησε  (π.χ.  µανταρίνια)  , 
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-   εάν    βάση  καταστάσεων  που  εκδίδει  ανά  έτος   , και   ανά   περιοχή  ,   το  Υπουργείο   Γεωργίας    για  τη  

στρεµµατική  απόδοση  των  χωραφιών  των  αγροτών  ,  ο   αγρότης   για  τον   οποίο   διενεργείται   έλεγχος,     

είχε   δυνατότητα   να  παράγει    τις    ποσότητες   που  φέρεται   οτι  πούλησε, 

 

-   εάν   το  ίδιο  έτος  έλαβε   αποζηµίωση  από  τον  Ε.Λ.Γ.Α.,  για  καταστροφή  της  παραγωγής   του,   λόγω 

παγετού  ,  χαλαζιού,  κλπ. ,  και  σε  τι  ποσοστό  ανέρχεται  η   παραγωγή  που  καταστράφηκε  (π.χ.  εάν  ο  

αγρότης  έλαβε  το  2010   αποζηµίωση  για  το  100%  της  παραγωγής  του  λόγω  παγετού,  είναι  προφανές  οτι,  

δεν  είχε   αγροτικά   προιόντα   το  2010   για  να  πουλήσει  ,  διότι  όλα  καταστράφηκαν).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ∆ΕΥΤΕΡΟ   

2.1. ΖΗΜΙΑ  ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   

ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    

 

Στην  πλειοψηφία  των   περιπτώσεων ,  οι   επιχειρήσεις   που   εκδίδουν   εικονικά   και  πλαστά   

φορολογικά   στοιχεία,   δεν  τηρούν   τις   φορολογικές   τους   υποχρεώσεις   ,  δηλαδή  δεν  υποβάλλουν   

δηλώσεις   φορολογίας  εισοδήµατος  ,  δηλώσεις    Φ.Π.Α.,  ΕΛΓΑ,  κλπ.  

Σε  ορισµένες   περιπτώσεις  βέβαια   υποβάλλουν  δηλώσεις   ανακριβείς,  από   τις  οποίες   δεν  

προκύπτουν   ποσά   για   καταβολή  (ΦΠΑ  και   εισοδήµατος  )   διότι    οι   δηλώσεις   δεν  εµφανίζουν  την   

πραγµατική   εικόνα  της   επιχείρησης  .      

 Η   ζηµία   του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου   από  την  έκδοση   και   λήψη   εικονικών  και  πλαστών   

φορολογικών  στοιχείων  ,  είναι  η  εξής    :  

-   η   εκδότρια  επιχείρηση  δεν   αποδίδει    τον  αναλογούντα   ΦΠΑ  των  φορολογικών  στοιχείων  που  εξέδωσε,  

καθώς  και  τον  αναλογούντα  φόρο  εισοδήµατος,  ενώ,  

-  η  λήπτρια   επιχείρηση   εκπίπτει   (συµψηφίζει)   τον  αναλογούντα   ΦΠΑ     των      εικονικών   ή    πλαστών   

φορολογικών  στοιχείων  που    έλαβε  και  καταχώρησε  στα  τηρούµενα  βιβλία  της,   και  επιπλέον   αυξάνει   τις  

δαπάνες  της    µε    αποτέλεσµα  να  µειώνει   τα    κέρδη    της,  και   κατά  συνέπεια   τον  αναλογούντα   φόρο  

εισοδήµατος  της.   

Eπιπλέον,     η  λήπτρια  επιχείρηση ,   αποκτάει   το  δικαίωµα   να  ζητήσει  και  να λάβει   από  την  

αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  παράνοµες  επιστροφές  Φ.Π.Α.,  στις  κάτωθι   δύο  περιπτώσεις     : 

α)   στις  περιπτώσεις   που   εµφανίζει  οτι  τα  εµπορεύµατα   που   φέρεται   οτι  αγόρασε   µε  εικονικά   

φορολογικά   στοιχεία  ,  στη  συνέχεια   φέρεται   οτι    ,   τα    εξάγει   ή     τα  κάνει   ενδοκοινοτική    παράδοση   

µε    εικονικά    φορολογικά   στοιχεία  ,  και     

β)   στις  περιπτώσεις   που   τα  εικονικά    φορολογικά   στοιχεία    που   λαµβάνει   αφορούν   αγορά    παγίων.       

  

Στις   επιχειρήσεις  που  εµπλέκονται  σε  κυκλώµατα  τύπου  «CAROYZEL» ,    µε   την  έκδοση    

εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,    ο   Φ.Π.Α.    µετακυλύεται   από  τη   µία    επιχείρηση  στην    άλλη,   και  

από  το  ένα  κράτος-µέλος   στο  άλλο,  µε  αποτέλεσµα   να  µην  εισπράττεται   ο  αναλογούν  Φ.Π.Α.  και  οι  

λοιποί   αναλογούντες   φόροι   από  το  κράτος-µέλος   στο  οποίο  οφείλονται. 
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2.2   ΑΘΕΜΙΤΟΣ    ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΜΕΤΑΞΥ   ΤΩΝ  ΝΟΜΙΜΩΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

ΚΑΙ   ΤΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ    ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ       

ΕΙΚΟΝΙΚΑ   ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

 

 Είναι   σηµαντική   η  ζηµία  που  υφίστανται   οι  νόµιµες   επιχειρήσεις   από   τις  λοιπές  οµοειδείς  µε   

αυτές   επιχειρήσεις,  οι  οποίες     λαµβάνουν  εικονικά  και    πλαστά  φορολογικά  στοιχεία   αγορών  και  κυρίως   

δαπανών.       

∆ηµιουργείται  αθέµιτος   ανταγωνισµός   µεταξύ  των  επιχειρήσεων  ,  διότι   όσες  από   αυτές    

λειτουργούν   νόµιµα  και    τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις     ,  έχουν  πολύ   υψηλότερο    κόστος  

λειτουργίας  από   αυτές   που   λαµβάνουν  εικονικά  και    πλαστά  φορολογικά  στοιχεία  . 

Ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  κάτωθι   παράδειγµα    :  

Η   επιχείρηση     ΑΛΦΑ   η  οποία      πουλάει  γυναικεία   ενδύµατα,      λαµβάνει  πλήθος  εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων  αγορών-   δαπανών  ,   εµφανίζει  ζηµίες  και  δεν  καταβάλλει  καθόλου  φόρο  

εισοδήµατος.    Επιπλέον  συµφηφίζει   τον  ΦΠΑ  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  που  λαµβάνει ,  µε  τον  

ΦΠΑ  των  πωλήσεων  της,   και  εµφανίζει   πολύ  µικρά  ποσά  ΦΠΑ  προς  καταβολή.  

           Η   επιχείρηση      ΒΗΤΑ   η  οποία      έχει  έδρα   δίπλα   στην    ΑΛΦΑ,   πουλάει  και  αυτή   γυναικεία  

ενδύµατα  (παρεµφερή   µε   αυτά   που  πουλάει   η  ΑΛΦΑ)    ,  λειτουργεί  νόµιµα  ,  εµφανίζει  µεγάλα  κέρδη ,  

και   πληρώνει  αντίστοιχα  µεγάλα  ποσά   φόρου  εισοδήµατος  και  Φ.Π.Α.  

           Η   επιχείρηση   ΑΛΦΑ  πουλάει    τα   ενδύµατα   σε  πολύ  χαµηλότερες   τιµές    από  την  ΒΗΤΑ    , διότι   

λόγω  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  που  λαµβάνει  ,   έχει   χαµηλό   κόστος  λειτουργίας  (διότι   δεν  

καταβάλλει   φόρο  εισοδήµατος  και  Φ.Π.Α. ).   

 Η   ΒΗΤΑ  λόγω   του   υψηλού    κόστους  λειτουργίας   της ,   πουλάει   τα  ενδύµατα   σε  υψηλότερες  

τιµές  από   την  ΑΛΦΑ,  µε  αποτέλεσµα    να  µην   έχει   πολύ   πελατεία.  Για   το  λόγο   αυτό,   σε  σύντοµο  

χρονικό  διάστηµα   δεν   µπορεί   να  ανταπεξέλθει   στις  υποχρεώσεις   της,    απολύει     τους  υπαλλήλους    της   

και     κλείνει  ( υποβάλλει   δήλωση   διακοπής   εργασιών)  .  

 Το   Ελληνικό  ∆ηµόσιο   από  την  ανωτέρω   περίπτωση,  χάνει  από   την  επιχείρηση   ΒΗΤΑ     που  

λειτουργούσε  νόµιµα  ,   όλα  τα  ποσά   των  φόρων   που  εισέπραττε    , καθώς    και   τις  ασφαλιστικές  

εισφορές    για   τους    εργαζόµενους  που   απασχολούσε.    Επιπλέον  το   ∆ηµόσιο  θα    καταβάλλει   στους  

εργαζοµένους    που   απέλυσε    η   επιχείρηση   ΒΗΤΑ    ,  επιδόµατα  ανεργίας.  
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 Από  την   επιχείρηση   ΑΛΦΑ  ( η   οποία   συνεχίζει   τη  λειτουργία   της)   ,    λόγω  των  εικονικών  

φορολογικών   στοιχείων  που  λαµβάνει,    το   Ελληνικό  ∆ηµόσιο  ,  εισπράττει   σχεδόν  µηδενικά   ποσά  φόρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΤΡΙΤΟ   

3.1.  ΤΡΟΠΟΙ   ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΠΛΑΣΤΩΝ,  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ   

ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα   πλαστά,   εικονικά  και  νοθευµένα   φορολογικά   στοιχεία   ,  εντοπίζονται   από  τις  ελεγκτικές  αρχές  

ως  εξής: 

1)   Aπό  τυχαίους  ελέγχους 

Σε  πολλές  περιπτώσεις   κατά  τη  διάρκεια  τυχαίων  ελέγχων   που   διενεργούνται   από  τις   ελεγκτικές   

Υπηρεσίες    (Σ.∆.Ο.Ε.  ,   ∆.Ο.Υ.,   κλπ  )   σε  διάφορες   επιχειρήσεις,     διαπιστώνεται  η  ύπαρξη   φορολογικών  

στοιχείων ,  τα  οποία   προκαλούν  υπόνοιες   για  εικονικότητα   ή  για  πλαστότητα .  Τα  στοιχεία   αυτά     

κατάσχονται   ,  και  στη  συνέχεια   διενεργείται   έλεγχος    στις   εκδότριες   και  στις   λήπτριες    επιχειρήσεις  .  

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  από  τους  ελέγχους   αυτούς,   διαπιστώνονται  παραβάσεις  για  τα  

κατασχεµένα  στοιχεία,  και  συχνά   προκύπτει  οτι  εκδόθηκαν  από   εικονικές   επιχειρήσεις  ,  ή  από   

επιχειρήσεις  που  εκδίδουν   πλήθος  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.    

 

2)  Από  διασταυρωτικούς  ελέγχους  

α)   Πολλές  φορές   οι  ελεγκτικές  Υπηρεσίες  στέλνουν  Πληροφοριακά  δελτία  σε  άλλες   ελεγκτικές  

Υπηρεσίες  προκειµένου  να  διενεργηθούν  διασταυρωτικοί  έλεγχοι  λόγω  αρµοδιότητας  ,  σε  διάφορες  

επιχειρήσεις.  Από  τους  ελέγχους  αυτούς   διαπιστώνονται  πλήθος  επιχειρήσεων  οι   οποίες    εκδίδουν  και  

λαµβάνουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία.  

π.χ.  Το  Σ.∆.Ο.Ε. Πελλοπονήσου  ,  στέλνει    Πληροφοριακό   δελτίο   προς   το   Σ.∆.Ο.Ε.  Κεντρικής  

Μακεδονίας   ,  προκειµένου   να    διενεργήσει    έλεγχο  λόγω   αρµοδιότητας  ,    στην  επιχείρηση   «ΦΡΟΥΤΑ  

ΕΠΕ»  µε  έδρα   το  Θεσ/νίκη    ,   η  οποία  εξέδωσε    Τιµολόγια    πώλησης  ,   για  πώληση  φρούτων   ,  προς   

την  επιχείρηση      «Παπαδόπουλος   ∆ηµήτριος»  µε  έδρα  την  Πάτρα ,  η  οποία   κάνει   ενδοκοινοτικές  

παραδόσεις,  και  εισπράττει  επιστροφές  ΦΠΑ.    Από  τον  έλεγχο   του   Σ.∆.Ο.Ε.  Κεντρικής  Μακεδονίας       

προκύπτει   οτι,    η  επιχείρηση   «ΦΡΟΥΤΑ  ΕΠΕ»    δεν  ασκεί   εµπορική  δραστηριότητα,  και   όλα  τα  

φορολογικά  στοιχεία  που  εκδίδει  είναι   εικονικά.   

β)  Επίσης   διασταυρωτικοί  έλεγχοι  γίνονται  κατόπιν  αιτήµατος  άλλων  χωρών  (της   Ευρωπαικής  

Ένωσης     ή  τρίτων  χωρών  )  ,   για  συναλλαγές  που  εµφανίζουν  ελληνικές  επιχειρήσεις  µε  αλλοδαπές    



 44

επιχειρήσεις  που   βρίσκονται  στις    χώρες  αυτές  ,  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  εάν   οι  συναλλαγές  αυτές  

είναι  πραγµατικές.  

 

3)  Από  τον  έλεγχο  των  συγκεντρωτικών  καταστάσεων   πελατών-προµηθευτών 

Στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  20   του  Π.∆. 186/92  (ΚΒΣ),  ρητά   ορίζεται   οτι  µέχρι  την  25
η
   

Ιουνίου  κάθε  χρόνου  υποβάλλονται  στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ. τριπλότυπες  καταστάσεις  για  µηχανογραφική  

επεξεργασία  και  διασταύρωση  πληροφοριών ,  µε  συναλλαγές   και  δεδοµένα  του  προηγούµενου   

ηµερολογιακού   έτους   ,    από  όλους   τους    επιτηδευµατίες  για  τις  συναλλαγές  που  πραγµατοποίησαν   µε  

άλλους  επιτηδευµατίες  για  χονδρικές   αγορές  και  πωλήσεις  εµπορευµάτων,  παροχή  υπηρεσιών,  καταβολή  ή  

είσπραξη   αµοιβών,  αποζηµιώσεων,  οικονοµικών  ενισχύσεων,  και  άλλων  δικαιωµάτων.  Εξαιρούνται   τα   

φορολογικά  στοιχεία,  τα  οποία  έχουν   αξία  έκαστο,  κάτω   των  300,00  ευρώ.   

Σύµφωνα   µε  τα  ανωτέρω,  όλες   οι  επιχειρήσεις   ,  πρέπει   υποχρεωτικά   στις   Συγκεντρωτικές  

καταστάσεις  πελατών-προµηθευτών  του  άρθρου  20   του  Π∆ 186/92  (ΚΒΣ)  τις  οποίες  υποβάλλουν,    να  

συµπεριλάβουν    όλες  τις  συναλλαγές  που  πραγµατοποιούν   µε  επιτηδευµατίες   ,  για     φορολογικά   στοιχεία   

αξίας  άνω   των  300,00   ευρώ   έκαστο.  

  

Όταν  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διαπιστώνεται   η  ύπαρξη  επιχείρησης  που  εκδίδει  ή  λαµβάνει  

εικονικά   ή  πλαστά  φορολογικά  στοιχεία,   διενεργείται   έλεγχος   µέσω   των  Συγκεντρωτικών  καταστάσεων    

πελατών-προµηθευτών  ,  προκειµένου  να  διαπιστωθεί   µε   ποιές  επιχειρήσεις   είχε    συναλλαγές  η   εν  λόγω    

επιχείρηση  . 

           Ο  έλεγχος  διενεργείται   : 

α) στις  Συγκεντρωτικές  καταστάσεις   που  υπέβαλλαν  άλλες  επιχειρήσεις  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  

ποιές  επιχειρήσεις    δήλωσαν  ως  πελάτη   και   ως  προµηθευτή,  την  επιχείρηση   για  την  οποία  διενεργείται   

έλεγχος   ,  και   

β)   στις  Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  που  υπέβαλλε  η  προς  έλεγχο   επιχείρηση   (εάν  έχει  

υποβάλλει),  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  ποιές  επιχειρήσεις      δήλωσε   ως  πελάτη   και   ως  προµηθευτή,  η  

ίδια  η  επιχείρηση.  

Στη  συνέχεια,  διενεργούνται  έλεγχοι  σε  όσες  επιχειρήσεις     κρίνεται   απαραίτητο.  

 

4)  Από  καταγγελίες   που  γίνονται  στις  ελεγκτικές  Υπηρεσίες    

Συχνά   στις  ελεγκτικές  Υπηρεσίες   γίνονται   καταγγελίες ,  στις   οποίες   αναφέρονται   οτι  ,   

συγκεκριµένες    επιχειρήσεις   εκδίδουν  ή    λαµβάνουν    εικονικά  ή  πλαστά   φορολογικά  στοιχεία.   
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Στην  πλειοψηφία   τους    οι  καταγγελίες  αυτές,    είναι  ανώνυµες.        

Οι  ελεγκτικές  αρχές    όταν  λαµβάνουν  τέτοιες  καταγγελίες  ,   ενεργούν  άµεσα   και  διενεργούν  

ελέγχους   στις  επιχειρήσεις  αυτές.   Σε  πολλές  περιπτώσεις  διαπιστώνεται   η    έκδοση    και     η   λήψη    

πλαστών    και   εικονικών  φορολογικών  στοιχείων. 

 

5)  Από  µαρτυρίες  προσώπων  που  εµπλέκονται  σε  υποθέσεις  έκδοσης  εικονικών και  πλαστών   

φορολογικών  στοιχείων 

Συχνά  από  µαρτυρίες  (Απολογίες  κατηγορουµένων   ή  ένορκες   µαρτυρικές  καταθέσεις  ή   µαρτυρικές  

καταθέσεις  χωρίς   όρκο   τις   οποίες   λαµβάνει  το   Σ.∆.Ο.Ε.  ή   η   Αστυνοµία   )  ,  ή  από  υπεύθυνες  

δηλώσεις  του Ν.  1599/86   διαφόρων   προσώπων   που  λαµβάνουν  οι  ∆.Ο.Υ.  ή  το  Σ.∆.Ο.Ε.   ,   προκύπτoυν : 

-       πλήθος  επιχειρήσεων  που   εκδίδουν  εικονικά  και  πλαστά  φορολογικά  στοιχεία,   

-      υποκρυπτόµενοι  -συναυτουργοί  οι  οποίοι   εκδίδουν   πλαστά  και  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία   έκδοσης   

διαφόρων    επιχειρήσεων  ,  µε  µοναδικό  σκοπό  το   οικονοµικό  όφελος  , 

-      συνεργοί   (σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  20  παρ. 5)    στην  έκδοση   πλαστών  και  εικονικών    

φορολογικών   στοιχείων.      

 

3.2.  ΜΗΤΡΩΟ   ΕΚ∆ΟΤΩΝ  ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ    ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η   ∆ιεύθυνση   Ελέγχων   και   η   ∆ιεύθυνση   Μητρώου   του    Υπουργείου   Οικονοµικών  συντάσσει    

κατά   καιρούς    λίστες   µε   επιχειρήσεις   οι  οποίες    είναι   φορολογικά    ανύπαρκτες    (εικονικές    

επιχειρήσεις),   καθώς    και   µε    επιχειρήσεις  που  εντοπίσθηκαν  από   ελέγχους   των  Ελεγκτικών Υπηρεσιών   

να   εκδίδουν   και    να  λαµβάνουν   εικονικά   και   πλαστά  φορολογικά   στοιχεία.   

Η   λίστα  αυτή   ενηµερώνεται   ανά  τακτά  χρονικά    διαστήµατα    µε   τα   νέα   δεδοµένα   που 

προκύπτουν   από   τους   ελέγχους     που   διενεργούνται   ,   και   αποστέλλεται   σε  όλες   τις    Ελεγκτικές  

Υπηρεσίες   της  χώρας,     προς   ενηµέρωση   τους,     προκειµένου : 

-      να  εντοπιστούν  και  να  κατασχεθούν   από   τους    υπαλλήλους   των    Ελεγκτικών  Υπηρεσιών   

φορολογικά    βιβλία  και  κυρίως   στοιχεία   των   εικονικών    επιχειρήσεων   ,     είτε   σε  τυχαίους   ελέγχους   , 

είτε    στα  πλαίσια    των   ελέγχων   που   διενεργούνται    σε    διάφορες    επιχειρήσεις   για   πλαστά   και  

εικονικά   φορολογικά   στοιχεία,    και 

-   να  συλλεχθούν   πληροφορίες  για   τις  επιχειρήσεις   αυτές   και   τα  πρόσωπα  που   διακινούν   τα   

φορολογικά   στοιχεία   τους  (συναυτουργούς,   συνεργούς,   κ.λ.π.).    
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3.3.   ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    ΠΟΥ   ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ    ΑΠΟ  ΤΙΣ     ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ    

ΑΡΧΕΣ ,  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ  ΤΩΝ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ    ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΤΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Κατά   τον  έλεγχο   που    διενεργείται   από   τις  ελεγκτικές   αρχές    για   πλαστά    και  εικονικά    

φορολογικά    στοιχεία  ,  αρχικά   διενεργείται   έρευνα   για  να  διαπιστωθούν   τα  εξής:    

-    εάν   οι   αντισυµβαλλόµενες  επιχειρήσεις   είναι   υπαρκτές  ,   

 -   εάν   έχουν   έδρα,   

-   εάν  ασκούν  πραγµατική   επαγγελµατική  δραστηριότητα,    

-   εάν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις   ( εάν  υποβάλλουν  δηλώσεις  ΦΠΑ,  εισοδήµατος  κ.λ.π.),   

-   εάν  τηρούν  τα  προβλεπόµενα   βιβλία  και  εκδίδουν  τα   φορολογικά  στοιχεία  που  ορίζονται   από  τον  

Κ.Β.Σ.   , 

-  εάν   εισπράττουν   επιστροφές  Φ.Π.Α., 

-   εάν  είναι   σε  προγράµµατα   επιδοτήσεων  και  επιχορηγήσεων,  

-  εάν  έχουν  καταλογισθεί   σε  βάρος  τους  παραβάσεις  για  εικονικά  και  πλαστά   φορολογικά  στοιχεία, 

-  εάν  διενεργείται   έλεγχος   για   τις   επιχειρήσεις   αυτές   από  άλλη  ελεγκτική  υπηρεσία   και   για   ποιά    αιτία   

(ελέγχονται     όλα   τα  σχετικά   ∆ελτία   Πληροφοριών) ,   

-  εάν  οι  νόµιµοι  εκπρόσωποι  ή   τα  µέλη  των  επιχειρήσεων  ή  οι  λογιστές   τους  έχουν  απασχολήσει   τις  

ελεγκτικές  υπηρεσίες  ως  εµπλεκόµενοι  σε  υποθέσεις   έκδοσης  και  διακίνησης   εικονικών   και  πλαστών     

φορολογικών   στοιχείων.  

 

 Στη    συνέχεια   διενεργείται   έρευνα   ως   εξής: 

   1)   Έρευνα   για  εικονικά    φορολογικά   στοιχεία    που  έλαβε   η  ελεγχόµενη    επιχείρηση   

Εάν   η     επιχείρηση    ελέγχεται   για   λήψη     συγκεκριµένων   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων  (είτε   

αυτά   αφορούν   πώληση  εµπορευµάτων,   είτε   παροχή   υπηρεσιών)  ,    διενεργείται     έρευνα   και     για    τις   

προµηθεύτριες    επιχειρήσεις ,   δηλαδή  για   τις  επιχειρήσεις    που   εξέδωσαν   τα   εν  λόγω   φορολογικά    

στοιχεία .     

 Σκοπός   του  ελέγχου  είναι    µεταξύ   των  άλλων    να  διαπιστωθεί  : 

-     εάν  η   προµηθεύτρια   επιχείρηση   ασκεί    πραγµατική   επαγγελµατική  δραστηριότητα,    
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-      εάν   τα  εµπορεύµατα  ή  οι  υπηρεσίες    που  αναγράφονται  στα   φορολογικά  στοιχεία  για  τα  οποία  

διενεργείται  έλεγχος     είναι  συναφή   µε  το  αντικείµενο   εργασιών  και   των   δύο   επιχειρήσεων  (της   

προµηθεύτριας   και  της  λήπτριας)    ,           

-     µε  ποιόν   τρόπο    εξοφλήθηκαν   από   την  ελεγχόµενη   στην  προµηθεύτρια    επιχείρηση  τα  φορολογικά  

στοιχεία    (µε  µετρητά,   κατάθεση   σε  τραπεζικούς   λογαριασµούς,  επιταγές   εκδόσεως  της   επιχείρησης   ή   

επιταγές   εκδόσεως   πελατών  της,   κλπ)  . 

  Εάν   τα   φορολογικά  στοιχεία  για  τα  οποία  διενεργείται  έλεγχος     είναι  Τιµολόγια  πώλησης  εµπορευµάτων,    

διενεργείται  έρευνα  για  να  διαπιστωθεί   : 

-     εάν  η  προµηθεύτρια    είχε   στην   κατοχή   της   τα  εµπορεύµατα     που  εµφανίζει  οτι  πούλησε  µε  τα  

προς  έλεγχο  φορολογικά  στοιχεία   (από  ποιά  επιχείρηση  τα   προµηθεύτηκε    ή   εάν  είχε  τη  δυνατότητα   να  

τα  παράγει   η  ίδια) ,  και            

-      µε  ποιόν   τρόπο    µεταφέρθηκαν  από   την  προµηθεύτρια  στην  ελεγχόµενη  επιχείρηση     τα  

εµπορεύµατα  τα  οποία  αναγράφονται    στα  φορολογικά   στοιχεία   ,  και   µε  ποιό   µεταφορικό  µέσο  .    

Εάν   τα   φορολογικά  στοιχεία  για  τα  οποία  διενεργείται  έλεγχος     είναι   Τιµολόγια   παροχής  υπηρεσίας,   

διενεργείται  έρευνα   για  να  διαπιστωθεί  :  

 εάν  η   προµηθεύτρια    επιχείρηση   είχε  τη  δυνατότητα  να  παρέχει   τις  υπηρεσίες   που  αναγράφονται    στα  

προς  έλεγχο  φορολογικά  στοιχεία   (π.χ.  εάν  είχε  εξιδικευµένο  προσωπικό  ,   µηχανολογικό   εξοπλισµό  , ή  

εάν  έλαβε   υπηρεσίες  από  τρίτες  επιχειρήσεις    ,  ανάλογα   µε   το  αντικείµενο   εργασιών  της  ).  

 

Εάν   οι  προµηθευτές  για  τους  οποίους   διενεργείται  έρευνα   είναι   επιχειρήσεις   του  εξωτερικού,   ζητείται    

συνδροµή   : 

α)   µέσω  του   VIES   εάν   πρόκειται   για   επιχειρήσεις      σε   χώρες  της  Ευρωπαικής  ένωσης,    ή   

β)   από  τις  ελληνικές   Τελωνειακές  Αρχές    καθώς     και  από   Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονοµικών  της   

αντίστοιχης     χώρας   ( εάν   πρόκειται   για   επιχειρήσεις   σε   χώρες  εκτός    της  Ευρωπαικής  ένωσης) ,      

προκειµένου  να  διαπιστωθεί  εάν  οι  επιχειρήσεις  του  εξωτερικού   είναι   πραγµατικές   και  ασκούν  

δραστηριότητα,    και  εάν    τα    εµπορεύµατα   που   αναγράφονται   στα   προς  έλεγχο   φορολογικά  στοιχεία      

ήρθαν  πράγµατι  στην  Ελλάδα,    και     παρελήφθησαν  από   την   ελεγχόµενη   ελληνική   επιχείρηση.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

   Ουσιαστικά   στις   περιπτώσεις  των  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,  διενεργείται  έλεγχος   

προκειµένου   να  διαπιστωθεί   ποιά   είναι   η   πορεία   των  εµπορευµάτων,  δηλαδή  : 

-     από  ποιόν  αγοράσθηκαν  αρχικά  (από  ελληνική   επιχείρηση  ,  ή  από  επιχείρηση   του  εξωτερικού)     ,  
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-     σε  ποιόν  πουλήθηκαν  στη  συνέχεια,     και    

-     πόσες  επιχειρήσεις    µεσολάβησαν  µέχρι  τα  εµπορεύµατα   να  καταλήξουν  στην  επιχείρηση  για  την  

οποία  διενεργείται  έλεγχος.    

              Στις   περιπτώσεις  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  είναι  σύνηθες   να   µεσολαβούν   πολλές   

επιχειρήσεις   ,  προκειµένου   να  είναι   δύσκολος    και   συχνά   αδύνατος   από   τις   ελεγκτικές   αρχές   ο  

εντοπισµός   της   πορείας   των   εµπορευµάτων   που   αναγράφονται   σε   αυτά.      

Επίσης   είναι   σύνηθες  σε   επιχειρήσεις   που  εµπλέκονται   σε  «κυκλώµατα»  εικονικών  φορολογικών   

στοιχείων»  ,  να   αγοράζονται  από  µία  επιχείρηση   εµπορεύµατα    ,  και  στη  συνέχεια   για  το  λόγο  οτι  η   

επιχείρηση  αυτή   δεν   έχει   φορολογικά   στοιχεία   πώλησης  (διότι  συνήθως   δεν  τηρεί   τις  φορολογικές  της  

υποχρεώσεις,   και  η   ∆.Ο.Υ.   δεν   της    θεωρεί   φορολογικά   στοιχεία),   τα   εµπορεύµατα   αυτά,    να  

πωλούνται   µε  φορολογικά  στοιχεία   εκδόσεως   άλλης  επιχείρησης    του  «κυκλώµατος»,  µε  αποτέλεσµα   να   

είναι   πολύ  δύσκολος  ο  εντοπισµός    από   τις  ελεγκτικές   αρχές,   της  πορείας  των   εµπορευµάτων.  Στις   

περιπτώσεις   αυτές,    ο  έλεγχος   γίνεται     ακόµα  δυσκολότερος   εάν  µία  ή  περισσότερες  από  τις  

εµπλεκόµενες  επιχειρήσεις   έχουν  εκτός  από  χονδρικές  και  λιανικές  πωλήσεις.    

 

2)   Έρευνα   για  εικονικά   φορολογικά    στοιχεία    που  εξέδωσε   η    ελεγχόµενη   επιχείρηση     

 Εάν   η     επιχείρηση     ελέγχεται   για  έκδοση    εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,    διενεργείται   

έλεγχος    ανάλογος   µε  αυτόν    που  διενεργείται    και    κατά  τη  λήψη    των  εικονικών  φορολογικών  

στοιχείων. 

Επιπλέον     διενεργείται     έρευνα  και   στις   επιχειρήσεις  που  έλαβαν  τα   φορολογικά    στοιχεία   

εκδόσεως   της    επιχείρησης   για   την  οποία   διενεργείται  έλεγχος    ,   προκειµένου   να  διαπιστωθεί   : 

-   εάν  οι   επιχειρήσεις   αυτές   εµφανίζουν  οτι  πούλησαν   στη  συνέχεια   στην   εσωτερική   αγορά    τα  

εµπορεύµατα  που   αναγράφονται    στα  προς   έλεγχο    φορολογικά   στοιχεία   και   σε  ποιόν  πελάτη,    ή  εάν  

τα  χρησιµοποίησαν  οι  ίδιες (εάν   π.χ.  πρόκειται   πρώτες  ύλες  )  ,   

-  εάν  οι   επιχειρήσεις     εµφανίζουν  οτι  εξάγουν  τα  εµπορεύµατα  που   αναγράφονται    στα  προς   

έλεγχο    φορολογικά   στοιχεία    ,  και   εάν  εισπράττουν  στη  συνέχεια   επιστροφές  ΦΠΑ  (ενδεχοµένως   να   

εµπλέκονται   σε   κυκλώµατα  τύπου    CAROYSEL)   ,     

            -  εάν   οι   επιχειρήσεις   αυτές   είναι   σε  προγράµµατα   επιδοτήσεων  ή  επιχορηγήσεων   και   µε  τα  εν  

λόγω   φορολογικά   στοιχεία   εισπράττουν   επιδοτήσεις  (π.χ.  Τιµολόγια   για  αγορές   παγίων     ,  Τιµολόγια   

παροχής  υπηρεσίας  για  ηλεκτρολογικές   εγκαταστάσεις,   για   χωµατουργικές  εργασίες    κλπ)   ,    
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-  εάν    τα   προς   έλεγχο    φορολογικά   στοιχεία    αφορούν    αγορές   παγίων   ,  να  διαπιστωθεί     εάν  

τα  πάγια   υπάρχουν  στην  λήπτρια    επιχείρηση  ( φυσική  καταµέτρηση)  ,    και   εάν   η   επιχείρηση  αυτή    

εισπράττει     επιστροφές  ΦΠΑ   για  την  αγορά   των  εν  λόγω  παγίων  .   

 

3)  Έρευνα   για   τον  τρόπο  µεταφοράς   των  εµπορευµάτων    

Aπό   την  ελεγκτική  αρχή   διενεργείται   έρευνα   για   να   διαπιστωθεί   µε  ποιόν   τρόπο    

µεταφέρθηκαν  τα  εµπορεύµατα  που   αναγράφονται   στα   προς   έλεγχο   φορολογικά  στοιχεία   ,  και   µε  ποιό   

µεταφορικό  µέσο.   

Εάν   στο   φορολογικό  στοιχείο  αναγράφεται   το  µέσο  µεταφοράς   µε  το   οποίο  διακινήθηκαν   τα  

εµπορεύµατα,    διενεργείται  έρευνα  για  να  διαπιστωθεί   εάν   πρόκειται  για  φορτηγό  αυτοκίνητο  ,  σε  ποιόν  

ανήκει,   και   ποιό   είναι   το  ωφέλιµο   φορτίο   του   (για  να  διαπιστωθεί   εάν   είχε  τη   δυνατότητα  να  

µεταφέρει   τα  εµπορεύµατα    που  αναγράφονται   στα    φορολογικά   στοιχεία  )  .     Ενδεικτικά   αναφέρουµε  

οτι ,    εάν  το   ωφέλειµο   φορτίο   του  φορτηγού  είναι   π.χ.  20  τόνοι   και   από  το   προς  έλεγχο   φορολογικό  

στοιχείο   φέρεται   οτι  µετέφερε   εµπορεύµατα   βάρους  50   τόνων,  είναι  προφανές  οτι,  ουδέποτε  

πραγµατοποιήθηκε   αυτή  η  µεταφορά  µε  το  συγκεκριµένο   φορτηγό   αυτοκίνητο   (συνήθως   διαπιστώνεται   

µία  µικρή  απόκλιση   1-2  τόνων  περισσότερο   από  το  ωφέλιµο   φορτίο,  διότι   τα  φορτηγά   υπερφορτώνουν).     

Στην   πράξη  ,  τα  φορτηγά   µεταφέρουν   συνήθως   εµπορεύµατα   βάρους   µέχρι   20-24    τόνους  περίπου .   

Εάν  το      φορτηγό   αυτοκίνητο    είναι   ιδιοκτησίας   µίας  εκ  των  αντισυµβαλλοµένων  επιχειρήσεων ,   

διενεργείται   έλεγχος   προκειµένου  να  διαπιστωθεί    εάν    την   ίδια  ηµέρα   και  την  ίδια  ώρα  που   

εµφανίζεται  οτι  µετέφερε  τα  εµπορεύµατα   που  αναγράφονται  στα  προς   έλεγχο   φορολογικά   στοιχεία,  

εµφανίζεται   να  κάνει   και   άλλη  µεταφορά  . 

π.χ.  Εάν  η  επιχείρηση  έχει   έδρα  στην  Αθήνα,  και  το  ίδιο  φορτηγό  εµφανίζεται  την  ίδια  ηµέρα  να  

µεταφέρει  εµπορεύµατα  προς  τη  Θεσσαλονίκη  στις   8.00 π.µ.   και  προς  την  Καλαµάτα  στις   12.00  π.µ.  ,  

είναι  προφανές  οτι,  η  µία   εκ  των   δύο  µεταφορών   δεν  πραγµατοποιήθηκε.   

Εάν  το   φορτηγό  αυτοκίνητο  είναι   δηµοσίας  χρήσης   (Φ.∆.Χ.)  ,  ελέγχεται   εάν  εκδόθηκαν  

αντίστοιχες   φορτωτικές  ,    και   διενεργείται  έλεγχος    και  στον  ιδιοκτήτη  του,     ή  στη   µεταφορική  εταιρία  

στην  οποία   ανήκει  ,  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  εάν  το  φορτηγό  αυτοκίνητο  την  ίδια  ηµέρα  και  την  ίδια  

ώρα,  εµφανίζεται  να  κάνει   και  άλλη  µεταφορά.     

 

Στο  άρθρο  11  παρ.  5  β’  του  Π∆  186/92  (ΚΒΣ)   ορίζεται  οτι  , υποχρεωτικά     πρέπει   να   

αναγράφεται    στο  ∆ελτίο  Αποστολής   : 
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             α)  η   ακριβής  ώρα  παράδοσης  ή  έναρξης  της  αποστολής  τουλάχιστον  στο  πρώτο  αντίτυπο  ,  µε  

τετραψήφιο  αριθµό   ,  και   

β) ο   αριθµός  κυκλοφορίας   του  πρώτου  χρησιµοποιούµενου  κατά  τη  µεταφορά  των  αγαθών  

φορτηγού  αυτοκινήτου  δηµόσιας  ή  ιδιωτικής  χρήσης  ή  το  όνοµα  του  πλωτού  µέσου  επί  θαλάσσιων  

µεταφορών   (ισχύει   από   20-3-2002)    .     

 

4)  Έρευνα   για   τον  τρόπο  εξόφλησης   των   φορολογικών   στοιχείων    

Aπό   την  ελεγκτική  αρχή   διενεργείται   έρευνα   για   να   διαπιστωθεί    εάν  εξοφλήθηκαν   τα  προς   

έλεγχο   φορολογικά   στοιχεία  ,  και    µε  ποιόν   τρόπο ,  δηλαδή      : 

-  µε  µετρητά,    

-  κατάθεση   σε  τραπεζικούς   λογαριασµούς,     

-  επιταγές   εκδόσεως  της    λήπτριας   επιχείρησης   ,   

-   επιταγές   εκδόσεως   πελατών  της    λήπτριας   επιχείρησης   ,   κλπ .     

 

α)   Εάν  η  λήπτρια   επιχείρηση   τηρεί    βιβλία   Γ΄  κατηγορίας   του  ΚΒΣ,    και   η  εξόφληση  φέρεται    

οτι    έγινε  µε  µετρητά   ή  µε    κατάθεση   σε  τραπεζικούς   λογαριασµούς,    διενεργείται  έρευνα  για   να  

διαπιστωθεί   εάν  η  επιχείρηση   είχε  στο  ταµείο  της  τα   χρήµατα  τα  οποία   φέρεται  οτι    κατέβαλε  (έλεγχος   

ταµείου)  ,  και   εάν  εµφανίζει   τις  συναλλαγές  αυτές  στα  τηρούµενα  βιβλία  της.   

Εάν  από  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  οτι  η  επιχείρηση    δεν  είχε  στο  ταµείο  της   τα  χρήµατα   που  

φέρεται   οτι   κατέβαλε  στον  προµηθευτή  της,   και  για   το  λόγο  αυτό   δεν  εµφανίζει   τις  συναλλαγές  αυτές  

στα  τηρούµενα  βιβλία  της   για  να  µην  εµφανίσει   «αρνητικό  ταµείο »,  τότε  αυτό  αποτελεί   βασική   ένδειξη  

εικονικότητας   των  προς  έλεγχο  φορολογικών  στοιχείων. 

Ακόµη  όµως  και  στην  περίπτωση  αυτή,  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  το  πραγµατικό  γεγονός,  δηλαδή   

ενδεχοµένως  ένας  από  τους  εταίρους  να  δάνεισε  χρήµατα   στην  επιχείρηση   για  να  πληρώσει  τον  

προµηθευτή  της   ,  και  να  µην   ακολουθήθηκε  η  προβλεπόµενη  διαδικασία  για  την  απεικόνηση   της  

ενέργειας   αυτής,   στα  τηρούµενα  βιβλία  της  επιχείρησης.   

  Επίσης,   εάν  η  επιχείρηση   προσκοµίσει   ∆ελτία   κατάθεσης    σε   τραπεζικούς  λογαριασµούς,   µε  τα  

οποία  φέρεται  οτι    εξοφλεί   τα    φορολογικά   στοιχεία   για  τα  οποία  διενεργείται  έλεγχος,   από  τις  

ελεγκτικές  αρχές   διενεργείται  έρευνα  για  πλαστότητα  αυτών .   Σε  αρκετές  περιπτώσεις   έχει  διαπιστωθεί  οτι  

επιχειρήσεις  προσκοµίζουν  πλαστά  ∆ελτία   κατάθεσης    σε   τραπεζικούς  λογαριασµούς ,   προκειµένου  να   

πείσουν  τις   ελεγκτικές  αρχές   οτι  εξόφλησαν  την  αξία  των  φορολογικών  στοιχείων    για   τα    οποία  

διενεργείται   έλεγχος.     
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β)  Εάν   η  εξόφληση   των  φορολογικών   στοιχείων   φέρεται    οτι    έγινε  µε  επιταγές,   από   την  

ελεγκτική  αρχή  ,  γίνονται   οι  κάτωθι   ενέργειες    : 

-   Εάν  η   επιταγή   είναι   εκδόσεως  της   λήπτριας    επιχείρησης,     ζητάει   από  αυτήν   ,  να  

προσκοµίσει  αντίγραφο  του  extrait   της  τράπεζας   προκειµένου  να  διαπιστωθεί  από  τον  τραπεζικό    

λογαριασµό  όψεως     εάν  η   επιταγή  εξοφλήθηκε.    

Πολλές  φορές   από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διαπιστώνεται  οτι,  εκδίδονται  επιταγές  µε  τις   οποίες   

φέρεται   οτι  εξοφλούνται   εικονικά  φορολογικά   στοιχεία,   τις   οποίες   οι   αντισυµβαλλόµενες  επιχειρήσεις  

βγάζουν    φωτοαντίγραφα   και  τα    επιδεικνύουν   κατά  τους  φορολογικούς  ελέγχους ,   προκειµένου   να    

πείσουν  τις  αρχές    οτι  τα  φορολογικά  στοιχεία  εξοφλήθηκαν.    Από  τον  έλεγχο   που  διενεργείται  µέσω   

των  Τραπεζών  διαπιστώνεται  οτι,  οι  επιταγές  αυτές   πολλές  φορές   δεν    εµφανίζονται  στις   Τράπεζες   

προς  εξόφληση,  διότι    µετά   την  έκδοση   τους,  και  αφού  βγούν  φωτοαντίγραφα,   ακυρώνονται .    Ο  

µοναδικός   σκοπός  της  έκδοσης  τους,  είναι  να  εξαπατήσουν  τις  ελεγκτικές  αρχές,  και  να  πείσουν  οτι  τα  

φορολογικά  στοιχεία  δεν  είναι   εικονικά.     

 

  Στην  περίπτωση   που    από  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  οτι    η  επιταγή  εξοφλήθηκε  µέσω  του  

λογαριασµού  όψεως  της  επιχείρησης,    θα πρέπει    και  πάλι     να    διαπιστωθεί   εάν  η  επιχείρηση   είχε  στο  

ταµείο  της ,   ή   σε  άλλους  τραπεζικούς  λογαριασµούς,    τα   χρήµατα  τα  οποία   κατέθεσε   στο  λογαριασµό     

όψεως,  και   εάν  εµφανίζει   τις  συναλλαγές  αυτές  στα  τηρούµενα  βιβλία  της.   

 

Επίσης,  στην  περίπτωση   αυτή,   θα  πρέπει   η  ελεγκτική   αρχή   να  ζητήσει   από  την  Τράπεζα   

φωτοαντίγραφο   και  των   δύο  όψεων   της   επιταγής,   προκειµένου   να  διαπιστωθεί   από   ποιόν   

εισπράχθηκε.    

Στις  υποθέσεις   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,  είναι   σύνηθες: 

-     οι   επιχειρήσεις   να  εκδίδουν   επιταγές    µε  τις   οποίες   φέρεται   οτι  εξοφλούν   εικονικά  

φορολογικά   στοιχεία,   τις   οποίες      όµως   δεν   δίνουν   στους    εκδότες  των   φορολογικών   στοιχείων  

(φερόµενους   ως  προµηθευτές   τους) ,    και  

-    κατά   την  ηµεροµηνία   λήξης   των   επιταγών,     οι  ίδιοι  οι  επιχειρηµατίες-   εκδότες   των  επιταγών    

ή  υπάλληλοι   τους   ,     εισπράττουν   τις   επιταγές   από   την  Τράπεζα   ,  έτσι   ώστε  να  φαίνεται   από   τον  

λογαριασµό  όψεως    της   επιχείρησης   οτι   οι  επιταγές   εξοφλήθηκαν,     και   στη  συνέχεια, 

-  τα  χρήµατα  που  εισέπραξαν  τα  καταθέτουν  σε  ατοµικούς  λογαριασµούς  των  εταίρων,  ή  σε  

λογαριασµούς  των   ιδίων  των  επιχειρήσεων    που   εξέδωσαν  τις   επιταγές  .  
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Με  τον  τρόπο   αυτό,  επιδιώκουν  να προσδώσουν   αληθοφάνεια   στις  συναλλαγές   που  φέρεται  οτι  

πραγµατοποιούν,   προκειµένου  να  πείσουν  τις  ελεγκτικές   υπηρεσίες  οτι  οι  επιταγές  πληρώθηκαν  µέσω  του  

λογαριασµού  όψεως  των  επιχειρήσεων    τους.    

 

Επίσης,  σε   άλλες  περιπτώσεις ,    κατά   την  ηµεροµηνία   λήξης   των   επιταγών,      πηγαίνουν   στην  

Τράπεζα   ο    εκδότης   και  ο  λήπτης   των  εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,    εισπράττει    ο  εκδότης    των  

φορολογικών   στοιχείων   (φερόµενος   ως   προµηθευτής)   τις   επιταγές,   και  στη   συνέχεια,   επιστρέφει   

µέρος,   ή  όλο  το  ποσό  των  επιταγών  στο  λήπτη  των   φορολογικών   στοιχείων   . 

Στις   ανωτέρω  περιπτώσεις,   από  τις  ελεγκτικές   αρχές,   συχνά    γίνεται  άνοιγµα   των  τραπεζικών  

λογαριασµών  των  αντισυµβαλοµένων  επιχειρήσεων,  και  εάν  χρειαστεί   και   των  προσωπικών   τραπεζικών  

λογαριασµών  των    εταίρων,   εκπροσώπων    , µελών  κλπ   των    επιχειρήσεων  αυτών,  προκειµένου   να  

διαπιστωθεί   σε  ποιόν  τραπεζικό  λογαριασµό  κατατέθηκαν  τελικά   τα  χρήµατα  µε  τα  οποία   φέρεται  οτι  

εξωφλήθηκαν   τα  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,  και  σε  ποιόν  ανήκει   ο  λογαριασµός   αυτός.      

 

Ο   Νοµοθέτης   προκειµένου   να  αποτρέψει   την  έκδοση   και  διακίνηση   εικονικών   φορολογικών  

στοιχείων  ,  καθόρισε   αυστηρές    προυποθέσεις   στον  τρόπο   εξώφλησης   των  φορολογικών   στοιχείων,   

µεγάλης  αξίας.    

Στο  άρθρο  18  παρ.  2   του  Π∆  186/92  (ΚΒΣ)   ορίζεται  οτι   από   1-6-10   για   την  εξόφληση   των  

φορολογικών  στοιχείων  ,  ισχύουν  τα  εξής:    

-    Όταν   το  φορολογικό  στοιχείο  αφορά   αγορά     αγαθών  ή  λήψη  υπηρεσιών  αξίας    τριών  χιλιάδων   

(3.000,00)    ευρώ  και  άνω,   απαιτείται  η   τµηµατική  ή  ολική  εξόφληση  να  γίνεται   µέσω  τραπεζικού  

λογαριασµού  ή  µε  επιταγή  έκδοσης   του  λήπτη  του  στοιχείου.   Σε  περίπτωση  εκχώρησης  επιταγών  τρίτων  

εκδίδεται  άµεσα  λογιστική  απόδειξη  εκχώρισης  αξιογράφων   ,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  των  

εκχωρούµενων  επιταγών.     

-    Φορολογικά  στοιχεία  αξίας   χιλίων   (1.000,00)    ευρώ  και  άνω, τα  οποία  αφορούν  αγορές  αγροτικών  

προιόντων  από  πρόσωπο  που  παράγει  τα  προιόντα   αυτά,   εξοφλούνται   αποκλειστικά  και  µόνο  µε  επιταγή  

του  αγοραστή,  ή  µε  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασµό.   

Eπίσης   ,  σύµφωνα   µε  το  ίδιο  άρθρο  του  Π∆ 186/92  (ΚΒΣ)  ,   για  το  χρονικό  διάστηµα  από   20-3-

02  έως  1-6-10   )    ίσχυαν  τα  εξής:   

-    Όταν   το  φορολογικό  στοιχείο  αφορούσε   αγορά  αγαθών  ή  λήψη  υπηρεσιών  αξίας    δεκαπέντε    

χιλιάδων   (15.000,00)    ευρώ  και  άνω,   απαιτούνταν    η   τµηµατική  ή  ολική  εξόφληση  να  γίνεται   µέσω  

τραπεζικού  λογαριασµού  ή  µε  δίγραµµη    επιταγή    έκδοσης   του  λήπτη  του  στοιχείου.   
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5)   Έρευνα  µέσω   των  Συγκεντρωτικών  καταστάσεων  πελατών-προµηθετών  

 Οι  εικονικές  επιχειρήσεις    και   οι   επιχειρήσεις       που  εκδίδουν   και  λαµβάνουν    κατ΄ εξακολούθηση    

εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,    στην  πλειοψηφία   τους  ,   δεν    τηρούν  βιβλία    ΚΒΣ,   δεν   υποβάλλουν    

Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθετών  του  άρθρου  20   του  Π∆ 186/92  (ΚΒΣ)  ,     και  συνήθως   

δεν   προσκοµίζουν   στις   ελεγκτικές    υπηρεσίες   προς   έλεγχο   τα  φορολογικά  στοιχεία   που  εξέδωσαν   και   

έλαβαν.  

  Στις   περιπτώσεις  αυτές,      διενεργείται     σχεδόν  αποκλειστικά    έλεγχος   από   τις   Συγκεντρωτικές  

καταστάσεις  πελατών-προµηθετών  του  άρθρου  20   του  Π∆ 186/92  (ΚΒΣ)   που   υπέβαλλαν   οι   άλλες   

επιχειρήσεις   ,  προκειµένου   να  διαπιστωθεί    ποιοί   είχαν   συναλλαγές   ( ως  προµηθευτές  και    ως  πελάτες)  

µε   τις  επιχειρήσεις  για   τις  οποίες   διενεργείται   έλεγχος   . 

Στη  συνέχεια   από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες  διενεργούνται   έλεγχοι    σε  όλες  τις   επιχειρήσεις    ,  ή  

σε  όσες   κρίνεται   απαραίτητο    ,  κατάσχονται  τα  φορολογικά  στοιχεία,   και  καταλογίζονται   οι  παραβάσεις   

που  προκύπτουν. 

 

Στις  περιπτώσεις  που  κάποιες  επιχειρήσεις  είχαν   εκδόσει  ή  λάβει  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   

από  τις  επιχειρήσεις   για  τις  οποίες  διενεργείται  έλεγχος  ,   αλλά  : 

-      είτε  δεν  υπέβαλλαν   Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  πελατών-προµηθετών,   

-      είτε  υπέβαλλαν  ανακριβώς   και   δεν   συµπεριέλαβαν   τις  συναλλαγές  µε  αυτές  τις  επιχειρήσεις,    

είναι  πολύ  δύσκολο  να  εντοπισθούν    από  τις  ελεγκτικές  αρχές  τα   εικονικά  φορολογικά   στοιχεία  που   

εκδόθηκαν   ,  εκτός  εάν  αυτό  γίνει   από  τυχαίο  έλεγχο.   

  

6)   Έρευνα  µε  τη  µέθοδο   της  «κλειστής αποθήκης»  

Εάν   διενεργείται   έλεγχος  για  επιχειρήσεις  στις  οποίες  ένα  µέρος   των  συναλλαγών  τους  είναι  

εικονικές,  και  ένα  µέρος  είναι   πραγµατικές,     και   οι   οποίες    λαµβάνουν  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   για  

αγορές  εµπορευµάτων,    τα  οποία  στη  συνέχεια  φέρεται  οτι  πουλούν   σε  άλλες  επιχειρήσεις   εκδίδοντας  

εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  πώλησης,    από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διενεργείται    έλεγχος   µε  τη  µέθοδο   της  

«κλειστής αποθήκης» ,  ως  εξής: 

-    καταγράφονται  αναλυτικά  όλα  τα  εµπορεύµατα  ανά  είδος  και  ανά   ηµεροµηνία   τα  οποία   φέρεται  

οτι   αγόρασε  η  επιχείρηση  µε  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,   
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-   διενεργείται    έλεγχος   στα  φορολογικά   στοιχεία  πώλησης   και  εντοπίζονται   αυτά    µε  τα  οποία  η   

επιχείρηση   φέρεται   οτι   πούλησε       εµπορεύµατα   τα  οποία   φέρεται  οτι   αγόρασε   µε  εικονικά  φορολογικά  

στοιχεία,   

-   στη  συνέχεια   για   όλα  τα    εµπορεύµατα     τα   οποία   φέρεται  οτι   αγόρασε  η  επιχείρηση  µε  

εικονικά  φορολογικά  στοιχεία,    καταγράφονται  αναλυτικά    και   ανά   ηµεροµηνία   οι  ποσότητες    τις  οποίες  

φέρεται  οτι  πούλησε   µε   τα   φορολογικά  στοιχεία   πώλησης  . 

Από  τον  ανωτέρω   έλεγχο   προκύπτει   « η  πορεία   των  εµπορευµάτων  »,  και  κατά  συνέπεια  

προκύπουν     αναλυτικά   όλα   τα   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   που   εξέδωσε  η  ελεγχόµενη   επιχείρηση     

ανά  ηµεροµηνία .     Στη  συνέχεια   για   τα   εν  λόγω   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία,    καταλογίζονται    

παραβάσεις  σε  βάρος  της .    

  Κατόπιν,    διενεργούνται   έλεγχοι   στις    επιχειρήσεις    που   έλαβαν   τα   εικονικά    φορολογικά    

στοιχεία   που   εξέδωσε   η    ελεγχόµενη   επιχείρηση      ,  και    καταλογίζονται   αντίστοιχες   παραβάσεις   και   

σε  βάρος  αυτών  .     

Συχνά   οι  επιχειρήσεις  ,   τα  εµπορεύµατα   τα  οποία   φέρεται  οτι   αγόρασαν   µε  εικονικά  φορολογικά  

στοιχεία,    εµφανίζουν  οτι   τα  πουλούν  µε   άλλους  κωδικούς  και  παραπλήσια   περιγραφή   από  αυτήν  που  

τα  αγοράζουν  ,  έτσι   ώστε   να   δυσχερένουν   τον  έλεγχο  των  αρµοδίων  αρχών.   

Ο  έλεγχος  διενεργείται     ευκολότερα   εάν  η  επιχείρηση   τηρεί  βιβλίο   Αποθήκης  του  άρθρου  8  του  

Π∆ 186/92  (ΚΒΣ),  ή  εάν  προσκοµίσει  αναλυτικά  καθολικά  (καρτέλες  αποθήκης)  ανά  είδος,   για  όλα  τα  

εµπορεύµατα   τα  οποία   φέρεται  οτι   αγόρασε   µε  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία.    

 

7)  Έρευνα  για  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  (µηχανήµατα    κ.λ.π.)    

Εάν  διενεργείται  έλεγχος   για  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   αγοράς   παγίων,  και  κυρίως  εάν  για  τα   

πάγια   αυτά  η  επιχείρηση    έλαβε  επιδότηση,  από  τις  ελεγκτικές   αρχές   διενεργείται   έλεγχος  για  να   

διαπιστωθούν   µεταξύ   άλλων   τα   εξής:    

-  Εάν   υπάρχουν   τα   πάγια   στην    επιχείρηση  (  φυσική   καταµέτρηση   και     έλεγχος   των   αριθµών  

µητρώου    των   µηχανηµάτων –serial  numbers ),    

-   Εάν   τα   ίδια   πάγια   είχαν  αγορασθεί   στο   παρελθόν   από   την  επιχείρηση,   µε  άλλα  φορολογικά   

στοιχεία,  και   είχαν   αποσβεστεί, 

-   Εαν   τα  πάγια  δεν  είναι    καινούργια    (όπως   αναγράφονται   στα   φορολογικά  στοιχεία),   αλλά  

µεταχειρισµένα. 

-  Εάν   για  την  αγορά   των   παγίων,    έχουν  εκδοθεί  στη  συνέχεια   αντίστοιχα   πιστωτικά  τιµολόγια. 
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  Επίσης,  εάν  κρίνεται  απαραίτητο,  διενεργείται   έλεγχος  και   στις  επιχειρήσεις  που  προµήθευσαν   τα  

πάγια   στην  ελεγχόµενη  επιχείρηση  ,  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  εάν  τα  είχαν  στην  κατοχή  τους,  από  

που  τα  προµηθεύτηκαν,  κ.λ.π. 

 

 

3.4.   ΤΟ   ΒΑΡΟΣ   ΤΗΣ  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ   ΤΗΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  ΦΕΡΕΙ   ΤΟΣΟ  Ο  ΕΚ∆ΟΤΗΣ  

 ΟΣΟ   ΚΑΙ   Ο   ΛΗΠΤΗΣ  ΤΟΥ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  

  

  Σύµφωνα    µε   τις  διατάξεις  της  παρ.  9  του  άρθρου  18  του  Π.∆.   186/92   (Κ.Β.Σ.),   το   βάρος   της  

απόδειξης   της   συναλλαγής   φέρει   τόσο   ο  εκδότης  όσο  και  ο  λήπτης  του   φορολογικού   

στοιχείου.  

Για   το  λόγο   αυτό,   οι   ελεγκτικές   αρχές    στα  πλαίσια    των  ελέγχων   που  διενεργούν  για   εικονικά   

και  πλαστά  φορολογικά   στοιχεία   ,   ζητούν     από   τις   αντισυµβαλλόµενες   επιχειρήσεις   να   προσκοµίσουν   

στοιχεία    τα   οποία    να   αποδεικνύουν  : 

 α)  οτι   πραγµατοποιήθηκαν   οι  συναλλαγές   που   αναφέρονται   στα   φορολογικά   στοιχεία    για   τα  

οποία  διενεργείται   έλεγχος,  και    

β)  οτι   πραγµατοποιήθηκαν   από  τα  πρόσωπα  ή  τις  επιχειρήσεις  που  αναφέρονται   ως   

αντισυµβαλλόµενοι    στα  φορολογικά   στοιχεία,   και   όχι   από   άλλα   πρόσωπα    ή   άλλες   επιχειρήσεις  

(εικονικά   ως   προς   το  πρόσωπο   του  αντισυµβαλλόµενου). 

    

Επισηµαίνουµε    οτι,   οι     επιτηδευµατίες  δικαιούνται    να  επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του 

αντισυµβαλλοµένου από τη δήλωση έναρξης εργασιών  ή  από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. 

ταυτότητα, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα).  

Συχνά    παρατηρείται   το   φαινόµενο,     επιτηδευµατίες   να  λαµβάνουν    : 

-  εικονικά  ως  προς  το   πρόσωπο   του  αντισυµβαλλοµένου   φορολογικά   στοιχεία,    τα  οποία  

αφορούν   πραγµατικές   συναλλαγές,    ή 

- φορολογικά στοιχεία,   από   πρόσωπα   τα  οποία είναι ανύπαρκτα φορολογικά (εικονικές   

επιχειρήσεις) ,   

και   όταν  ελέγχονται   από  τις  ελεγκτικές  Υπηρεσίες    να υποστηρίζουν    την   άποψη   ότι,       η συναλλαγή  

πραγµατοποιήθηκε  ,   αλλά  δεν   υπήρχε δυνατότητα να ελεγχθούν τα στοιχεία του αντισυµβαλλοµένου     
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προσώπου,   µε  αποτέλεσµα    να  εξαπατηθούν.   Ισχυρίζονται  επίσης  ότι,     ενήργησαν  στα   πλαίσια   των   

συναλλακτικών   ηθών  µε  καλή  πίστη,   ως έντιµοι  επιτηδευµατίες.    

  

 

3.5.   H   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   ΠΟΥ   ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ   ΚΑΙ   ΤΑ   ΕΓΓΡΑΦΑ   ΠΟΥ   

ΕΠΙ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ   ΤΙΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ ,     ΚΑΤΑ   ΤΟΝ    ΕΛΕΓΧΟ   ΤΩΝ   

ΠΛΑΣΤΩΝ    ΚΑΙ   ΤΩΝ    ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ       

 

1)     ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ    ΒΙΒΛΙΩΝ   ΚΑΙ    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    Κ.Β.Σ,   ΚΑΘΩΣ   ΚΑΙ   ΛΟΙΠΩΝ   ΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΠΟΥ  

ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ      

 Εάν  υπάρχουν  υπόνοιες  οτι  κάποια   φορολογικά  στοιχεία  είναι  εικονικά  ,  πλαστά   ή  νοθευµένα   ,   

κατάσχονται   από  τις  ελεγκτικές  αρχές  ,  προκειµένου  να   ελεγχθούν.  Επίσης  εάν  κρίνεται   απαραίτητο      

(κυρίως  εάν  η  επιχείρηση  είναι  λήπτης  τέτοιων  στοιχείων)   ,  κατάσχονται  : 

-    τα  τηρούµενα   βιβλία  Κ.Β.Σ .   της   επιχείρησης    στα  οποία  έχουν  καταχωρηθεί  τα   εν  λόγω  

φορολογικά  στοιχεία,  καθώς   και    

-  οποιοδήποτε   άλλο  έγγραφο,   ή    στοιχείο  ,  επίσηµο  ή  ανεπίσηµο   θεωρηθεί   απαραίτητο   για  

τη  διενέργεια   του  ελέγχου.         

Με   την   Έκθεση  Κατάσχεσης  βιβλίων-στοιχείων   ,   µπορούν   επίσης   να    κατασχεθούν: 

α)   ανεπίσηµα  ηµερολόγια –βιβλία    στα  οποία  καταγράφονται   οι  ηµερήσεις   συναλλαγές  της  

επιχείρησης,  δηλαδή  πωλήσεις,  εισπράξεις   πληρωµές   και    αγορές  προκειµένου  να  διενεργηθεί  

αντιπαραβολικός  έλεγχος  µε  τα  φορολογικά  στοιχεία  που  εξέδωσε  και  έλαβε  η  επιχείρηση   , 

β)   φορολογικά  στοιχεία  εκδόσεως  ή  λήψεως    της   επιχείρησης,    

γ)  φορολογικοί   µηχανισµοί   ή  φορολογικές  ταµειακές  µηχανές ,     οι οποίες  από  τον έλεγχο  

διαπιστώνεται  οτι  δεν  έχουν   δηλωθεί  νόµιµα στη  ∆.Ο.Υ.,   και από τις  οποίες  εκδίδονται  φορολογικά  

στοιχεία. 

δ)  φορολογικά  στοιχεία  τα  οποία  ενώ  από τις  διατάξεις  του ΚΒΣ  προβλέπεται  να  εκδίδονται   

θεωρηµένα,  η  ελεγχόµενη  επιχείρηση  τα  εκδίδει  αθεώρητα.   

 

Στην  παραγράφο    3 του άρθρου 36 του Π.∆. 186/1992   ορίζονται   τα  εξής:     

« Αν   κατά  τη  διάρκεια   φορολογικού   ελέγχου   διαπιστωθεί   η  ύπαρξη   βιβλίων,  στοιχείων  ή  εγγράφων   ,  

επισήµων  ή  ανεπισήµων  ,  από  τα  οποία  είναι ενδεχόµενο  να  προκύπτει  απόκρυψη  φορολογητέας  ύλης  ,  
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κατάσχονται  από  τον  υπάλληλο  που  ενεργεί  τον  φορολογικό  έλεγχο  και  παραδίδονται  στον  αρµόδιο  

προιστάµενο  της  ∆.Ο.Υ. ,  ο  οποίος  εφόσον  µε  βάση  αυτά  ενεργεί  φορολογική  εγγραφή  , τα  διαφυλάσσει  

µέχρι  την  τελεσιδικία   αυτής.................».  

 

Η   Έκθεση   κατάσχεσης   βιβλίων-στοιχείων   συντάσετται   σε  τρία   αντίγραφα    στα  οποία   

υπογράφουν   όλοι   οι   υπάλληλοι  που   έκαναν   την  κατάσχεση   και  ο  νόµιµος    εκπρόσωπος   της  

επιχείρησης  (ή  όποιος   άλλος   είναι  παρόν   στον  έλεγχο ,  υπάλληλος  ,  λογιστής  της επιχείρησης   κλπ  ) .    

Ένα  αντίγραφο    αυτής  επιδίδεται   στον   εκπρόσωπο   της  επιχείρησης . 

Η   κατάσχεση  των  βιβλίων  και  στοιχείων  γίνεται  :¨ 

-    στην  έδρα  ή  στα  υποκαταστήµατα  της  επιχείρησης,  

-   οπουδήποτε  αλλού  ανευρεθούν  φορολογικά  βιβλία  και   στοιχεία    (π.χ.  σε  έδρες  άλλων  

επιχειρήσεων,  σε   Αγροτικούς   συνεταιρισµούς  όπου  κατάσχονται  φορολογικά  στοιχεία  µε  λήπτες  αγρότες,  

κλπ),   και  

-    στις   ελεγκτικές  Υπηρεσίες  (π.χ.  Σ.∆.Ο.Ε.)   ,  κατόπιν  έγγραφης   Πρόσκλησης   για  προσκόµιση  

βιβλίων  -στοιχείων  ,   η   οποία    επιδίδεται     στον    επιτηδευµατία,   ή  στο   νόµιµο  εκπρόσωπο    της  

επιχείρησης. 

 

Στην  πράξη  ,   είναι   πολύ  σηµαντικό   όταν  γίνεται  έλεγχος  για  πλαστά  και  εικονικά   φορολογικά  

στοιχεία,  να  γίνεται   εµπεριστατοµένος  έλεγχος  στις  έδρες  και  στα  υποκαταστήµατα  των  ελεγχόµενων   

επιχειρήσεων: 

-   για  να  ανευρεθούν   τα  βιβλία  και  στοιχεία  Κ.Β.Σ.     ,  

-   για  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχουν  ανεπίσηµα   βιβλία  και  στοιχεία  ,   

-   για  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχουν  πλαστές   κρατικές  σφραγίδες  (από  ∆.Ο.Υ.,  Ι.Κ.Α.  ,  κλπ),   

-  για  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχουν  φορολογικά  βιβλία ,  στοιχεία    και   σφραγίδες άλλων  

επιχειρήσεων ,   καθώς   και άλλα   έγγραφα   (ιδιωτικά   συµφωνητικά,   πληρεξούσια  κλπ) ,    διότι   είναι   

σύνηθες    σε    επιχειρήσεις   που    εµπλέκονται   « σε  κυκλώµατα   έκδοσης   και  διακίνησης   εικονικών   και  

πλαστών   φορολογικών  στοιχείων  »,    να  ανευρίσκονται  στην  έδρα  µίας   επιχείρησης   ,  βιβλία   και   στοιχεία  

Κ.Β.Σ.    άλλων   επιχειρήσεων   «του  κυκλώµατος» . 

 

Στην  παραγράφο    4   του   άρθρου   36   του    Π.∆. 186/1992   ορίζεται   οτι ,   ο     Προιστάµενος  της  

∆.Ο.Υ. ,  ή  ο  αρµόδιος    Επιθεωρητής    στις   περιπτώσεις  που  υπάρχουν  βάσιµες  υπόνοιες  οτι  στην  

επαγγελµατική  εγκατάσταση  του  επιτηδευµατία  ή   στο  κατάστηµα  οποιουδήποτε  άλλου  υπόχρεου   
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αποκρύπτονται  βιβλία,   έγγραφα ,  εµπορεύµατα   ή  άλλα  στοιχεία   , τα  οποία  ασκούν   επιρροή   στον   ακριβή   

προσδιορισµό   της   φορολογητέας  ύλης  ,    µπορεί    να  ζητήσει  µε  έγγραφο  του  από    τον   Εισαγγελέα  

Πληµµελειοδικών  ή   από   τον   Ειρηνοδίκη   κατά   περίπτωση,  τη  συνδροµή  ανακριτικού  υπαλλήλου   για  την  

έρευνα,  προς  ανεύρεση   των  βιβλίων,  στοιχείων ,  εγγράφων ,  εµπορευµάτων    κλπ,  µε  τη  σύµπραξη  

φοροτεχνικών  υπαλλήλων  που  ορίζονται   από  τον  Προιστάµενο  της  ∆.Ο.Υ. ,  ή  τον   αρµόδιο    Επιθεωρητή.      

Η   έρευνα  διενεργείται  σε  οποιαδήποτε  για  τον  υπόχρεο  εργάσιµη  ώρα .  Τα  βιβλία  ,  έγγραφα  και  λοιπά  

στοιχεία  που  βρίσκονται,  κατάσχονται  και  παραδίδονται  στον  αρµόδιο  προιστάµενο  της  ∆.Ο.Υ.  ,  ο  οποίος  

εφόσον  µε  βάση  αυτά  ενεργεί  φορολογική  εγγραφή,  τα  φυλάσσει  µέχρι  την  τελεσιδικεία  της.   

 

Επισηµαίνουµε  οτι   οι  υπάλληλοι  του  Σ.∆.Ο.Ε.  είναι  Προανακριτικοί  υπάλληλοι,  και  εντός  των  

αρµοδιοτήτων  τους  είναι  και  η  έρευνα  στην  επαγγελµατική  εγκατάσταση  του   επιτηδευµατία  ,  σε  

υποκαταστήµατα,  αποθήκες,  κλπ.   Μόνο  σε  περίπτωση   κατ΄ οίκον  έρευνας ,  απαιτείται    να  παρίσταται  

Εισαγγελέας .   

 

Επίσης    ο   ελεγχόµενος  κατόπιν   αιτήσεως  του  προς   την  Υπηρεσία   η  οποία   διενεργεί  έλεγχο,   

µπορεί  να  ζητήσει  και  να   λάβει   µε   δικές   του   δαπάνες,    αντίγραφα    των    βιβλίων,   στοιχείων   και    

λοιπών   εγγράφων,   που    κατασχέθηκαν  .   

 

2)    ΕΠΙ∆ΟΣΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ    ΓΙΑ   ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΒΙΒΛΙΩΝ -   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΚΑΙ   ΛΟΙΠΩΝ   ΕΓΓΡΑΦΩΝ   

ΠΟΥ  ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΓΙΑ  ΤΗ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στα   πλαίσια   της     διενέργειας    του    έλεγχου   για  πλαστά  και   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία  ,  

επιδίδεται   από   την   Ελεγκτική   Υπηρεσία  (∆.Ο.Υ., Σ.∆.Ο.Ε.  κλπ )      στον  φορολογούµενο  ,     Πρόσκληση  

για  Προσκόµιση  βιβλίων-στοιχείων,  µε  την  οποία   καλείται   ,  εντός   πέντε  (5)  ηµερών,  να    προσκοµίσει  

στην   ελεγκτική  Υπηρεσία,    βιβλία  και   στοιχεία ΚΒΣ,    αντίγραφα  δηλώσεων  ΦΠΑ,  αντίγραφα  δηλώσεων  

Φορολογίας  εισοδήµατος ,  αντίγραφα  δηλώσεων  ΦΜΥ,  ιδιωτικά   συµφωνητικά,  πληρεξούσια,     καθώς  και  

λοιπά  έγγραφα,  τα  οποία   κρίνονται   απαραίτητα ,  πέραν   των  όσων   κατασχέθηκαν   από   την  ελεγχόµενη   

επιχείρηση    ή   από   τους  αντισυµβαλλόµενους   ,     για  τη   διενέργεια  του  ελέγχου.  

Εάν   από  τον  έλεγχο  κριθεί    απαραίτητο,   τα   προσκοµισθέντα      βιβλία,  στοιχεία  και  λοιπά  

έγγραφα  κατάσχονται    από   την  Υπηρεσία   η  οποία  διενεργεί  τον  έλεγχο.  

 

3)    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ   - ΣΤΟΙΧΕΩΝ  ΚΒΣ,  ΚΑΙ   ΤΩΝ  

ΛΟΙΠΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ   
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   Από   την  ελεγκτική   αρχή     στη  συνέχεια   διενεργείται   έλεγχος- επεξεργασία   στα  κατασχεµένα   

βιβλία  και  στοιχεία  Κ.Β.Σ. ,  καθώς  και  στα  λοιπά  έγγραφα   της   ελεγχόµενης   επιχείρησης  ,     γίνονται   

διασταυρωτικοί  έλεγχοι   σε  αντισυµβαλλόµενες  επιχειρήσεις  (προµηθευτές ,   πελάτες)  ,  αλληλογραφία   µε  

διάφορες   υπηρεσίες,   και  ζητείται   εάν  κριθεί  απαραίτητο   η  συνδροµή  άλλων  υπηρεσιών  (Σ.∆.Ο.Ε.  ,  

∆.Ο.Υ.  ,  Αστυνοµίας   κλπ)    

 

4)   ΛΗΨΗ    ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ,    ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ   ∆ΗΛΩΣΕΩΝ     κλπ    

Στα  πλαίσια  του  ελέγχου   λαµβάνονται  : 

  α)   από  το  Σ.∆.Ο.Ε.,  και   την  Οικονοµική   Αστυνοµία      µαρτυρικές   καταθέσεις   (ένορκες   ή  χωρίς   

όρκο)   και   υπεύθυνες   δηλώσεις   του  άρθρου   8   ν. 1599/86   ,  και   

  β)   από   τις  άλλες   ελεγκτικές   υπηρεσίες  (∆.Ο.Υ.,  ∆.Ε.Κ.,  κλπ)  ,    υπεύθυνες   δηλώσεις   του  

άρθρου   8   ν. 1599/86    ,   

από   τους   νοµίµους   εκπροσώπους   της  ελεγχόµενης   επιχείρησης,   καθώς   και   από   εµπλεκόµενα    

µε   την   υπόθεση     πρόσωπα   ,  από  τις   οποίες   προκύπτουν   πλήθος   πληροφοριών   για  την  έκδοση  των  

εικονικών   και   πλαστών   φορολογικών  στοιχείων.   

 Από  τις  µαρτυρικές  καταθέσεις  και  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις    συνήθως  προκύπτουν  οι  

υποκρυπτόµενοι -  συναυτουργοί,   οι  συνεργοί,  καθώς  και  όλοι  οι  εµπλεκόµενοι   στην  έκδοση  ή  τη λήψη  

των  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων  για  τα   οποία   διενεργείται   έλεγχος.   

 Επίσης   συχνά   προκύπτουν    πληροφορίες    και  για  άλλες  επιχειρήσεις  που  εκδίδουν  και  

λαµβάνουν   εικονικά   και   πλαστά   φορολογικά  στοιχεία.   

 
 
 
5)  ΕΠΙ∆ΟΣΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ   ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ     ΕΛΕΓΧΟΥ   (ΥΣΕ)   ΓΙΑ   ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ   ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ    

Μετά   την  ολοκλήρωση   του  ελέγχου   συντάσετται    από  τους   υπαλλήλους  της  ελεγκτικής  

υπηρεσίας   που  διενήργησε  τον  έλεγχο,   Υπηρεσιακό  Σηµείωµα  Ελέγχου  (ΥΣΕ)  ,  στο  οποίο  

αναγράφονται  αναλυτικά  όλες  οι παραβάσεις  που καταλογίζονται  σε   βάρος   της  ελεγχόµενης   επιχείρησης    

ανά  χρήση,    καθώς  και  η αξία  αυτών.  

 π.χ.     Σε  περίπτωση   έκδοσης   πλαστού-εικονικού   φορολογικού  στοιχείου  στη  χρήση   2009,    

καταλογίζεται  σε   βάρος  της  επιχείρησης,    παράβαση  ως  εξής  :  

ΧΡΗΣΗ   2009:      «Έκδοση   σε   µία  (1)  περίπτωση   πλαστού- εικονικού (σύµφωνα  µε τις  διατάξεις   

του άρθρου   19   παρ  3 και  4  του  Ν. 2523/97)    φορολογικού  στοιχείου  (του   υπ  αριθµ   10/5-2-2009    

Τιµολογίου   πώλησης-∆.Αποστολής)   ,  µε  λήπτη  την  επιχείρηση  «Πετρίδου  Μαρία   ,  Εµπορία  ενδυµάτων ,  
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Τσιµισκή  10, Θεσ/νίκη,  ΑΦΜ: 111111111  ,  ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσ/νίκης   »,  συνολικής   αξίας   50.000,00  ευρώ,  πλέον  

ΦΠΑ    9.500,00   ευρώ ». 

Το  εκδοθέν  Υπηρεσιακό  Σηµείωµα  Ελέγχου  (ΥΣΕ)  ,  αφού   υπογραφεί   από  όλους   τους  ελεγκτές   

που  διενήργησαν   τον  έλεγχο,   επιδίδεται   νοµότυπα   στον  εκπρόσωπο  της  ελεγχόµενης   επιχείρησης.     

 

6)   ΕΠΙ∆ΟΣΗ   ΚΛΗΣΗΣ   ΣΕ  ΑΚΡΟΑΣΗ     

Για  τις  παραβάσεις  που  καταλογίσθηκαν  σε  βάρος  της  ελεγχόµενης  επιχείρησης  µε  το  εκδοθέν    

Υπηρεσιακό  Σηµείωµα  Ελέγχου  (ΥΣΕ)  ,  επιδίδεται    (σύµφωνα   µε  τις   διατάξεις   του  άρθρου  20  παρ. 2  του  

Συντάγµατος   και  του   άρθρο  6  του ν.  2690/99 )  ,  στο  νόµιµο  εκπρόσωπο  της  επιχείρησης ,    Κλήση   σε  

ακρόαση   ,  µε  την  οποία   καλείται  εντός   δέκα  (10)   ηµερών  από την  επίδοση   της  Κλήσης,    να   υποβάλλει   

εγγράφως   ή  προφορικώς  προς   την  αρµόδια   Ελεγκτική  Υπηρεσία ,   τις   απόψεις  του  περί  των  

παραβάσεων  που   καταλογίσθηκαν  σε βάρος  της   επιχείρησης     µε το  ανωτέρω   Υπηρεσιακό  Σηµείωµα  

Ελέγχου,    και  να   προσκοµίσει  κάθε   στοιχείο  που   να   αποδεικνύει  τα  όσα  ισχυρίζεται.    

 

  Επισηµαίνουµε   οτι,  στην   παρ. 2   του  άρθρου 20 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «το δικαίωµα της 

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε 

βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του». 

 

 7)   ΕΠΙ∆ΟΣΗ   ΚΛΗΣΗΣ   ΣΕ  ΕΞΕΤΑΣΗ -  ΑΠΟΛΟΓΙΑ   ΣΤΟΥΣ   ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ    

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  για  τις  οποίες   οι  παραβάσεις  επισύρουν  ποινικές  κυρώσεις,    επιδίδονται 

από  το  Σ.∆.Ο.Ε.     Κλήσεις   για   Εξέταση-Απολογία   σε  όλους  τους    νοµίµους    εκπρόσωπος  της   

ελεγχόµενης  επιχείρησης  ,   µε  τις   οποίες   καλούνται   εντός   οριζόµενης  προθεσµίας  (πέντε  µέρες  

συνήθως),   και  στα  πλαίσια  των  διατάξεων   των  άρθρων  34, 155, 161, 243, 244, 251, 252,270, 271, 273 και 

274   του  Κώδικα  Ποινικής  ∆ικονοµίας,  να     προσέλθουν      στην    Υπηρεσία,   προκειµένου  να  απολογηθούν    

σχετικά  µε  τις  προκύπτουσες  σε  βάρος  της   επιχειρήσεις   που  εκπροσωπούν    παραβάσεις.   

Για   τα   εικονικά  και  τα   πλαστά   φορολογικά   στοιχεία,   καλούνται   σε    Εξέταση-Απολογία   : 

-   οι  εκδότες  και  οι  λήπτες  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,   

- οι  υποκρυπτόµενοι-συναυτουργοί  εκδότες   ή   λήπτες   εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  

στοιχείων, 

-  οι  συνεργοί  στην  έκδοση  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,  κλπ. 
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Επισηµαίνουµε  οτι,  διώκονται   ποινικά,  και    κατά  συνέπεια    καλούνται  σε  Εξέταση-Απολογία   ,  τα  

πρόσωπα    που  εκπροσωπούσαν  την  ελεγχόµενη    επιχείρηση   κατά  το   χρόνο  έκδοσης  ή  λήψης  των  

εικονικών  ή  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων . 

Εάν  π.χ.  η  επιχείρηση  «Α. Ε.Π.Ε.»  έλαβε  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  στις   1-5- 2008,   ποινικά    

διώκονται    οι  νόµιµοι    εκπρόσωποι   της   επιχείρησης    κατά    την    ηµεροµηνία   αυτή  (όπως   προκύπτει   

από   το  σχετικό  Φ.Ε.Κ.)   ,  και   κατά  συνέπεια   Κλήσεις   σε    Εξέταση-Απολογία    επιδίδονται   στα  πρόσωπα   

αυτά,  και  όχι  στους    νοµίµους     εκπροσώπους   της   επιχείρησης   κατά  το  χρόνο  διαπίστωσης   ή   κατά   το  

χρόνο  καταλογισµού   των  παραβάσεων.          

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Εάν  ο  έλεγχος   διενεργείται   από   άλλη  ελεγκτική  αρχή  πλην  του  Σ.∆.Ο.Ε. (  ∆.Ο.Υ. ,  ∆.Ε.Κ. ,  κ.λ.π.),  

Απολογία  από   τους  κατηγορούµενους,   θα  ληφθεί  από  τον  αρµόδιο  Εισαγγελέα.  

 

Στη   συνέχεια   της   παρούσας,   παρατίθονται     : 

� Κλήση   µάρτυρα   σε  ένορκη   εξέταση   η   οποία    επιδίδεται  από   το   Σ.∆.Ο.Ε. ,  :  

α)  στον   ελεγχόµενο ,     στις   περιπτώσεις   που   ο   έλεγχος   είναι    στο  αρχικό   στάδιο  και   συλλέγονται   

ακόµα    πληροφορίες,  δηλαδή   στις   περιπτώσεις  που  ο  ελεγχόµενος    δεν  έχει  διαπιστωθεί    οτι    είναι   

παραβάτης  ( και   κατά   συνέπεια     κατηγορούµενος)   ,    

β) σε  εµπλεκόµενους   µε  την  υπόθεση   για   να  συλλεχθούν   πληροφορίες   . 

� Κλήση   µάρτυρα   σε  εξέταση -   κατάθεση  χωρίς   όρκο  (ανώµοτι   κατάθεση)   η   οποία    

επιδίδεται  από  το  Σ.∆.Ο.Ε.    

       Eπιδίδεται   στις   περιπτώσεις   που  διενεργείται  έλεγχος   κατόπιν   Εισαγγελικής   παραγγελίας. 

� Κλήση   σε     Απολογία   η   οποία    επιδίδεται  από  το  Σ.∆.Ο.Ε.    

      Eπιδίδεται   στους  κατηγορούµενους  ( εκδότες  εικονικών   και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,  

λήπτες  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,  υποκρυπτόµενους-συναυτουργούς,   συνεργούς  στην  έκδοση   

εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  ,  κ.λ.π.). 

 

� Ένορκη   εξέταση  µάρτυρα, 

� Εξέταση   µάρτυρα  χωρίς  όρκο,  και   

� Έκθεση   Εξέτασης-Απολογία   Κατηγορουµένου. 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  ........... 

 ΥΠ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ............. 
ΤΜΗΜΑ .......... 
Ταχ.δ/νση:   
Τ.Κ.:   
Αρµόδιος  υπάλληλος  :  
Τηλ.: 
Fax:    

 

 

 

Ηµεροµνία                   GG/GG/ 

Αριθ.Πρωτ. GGGGGGGG. 

ΠΡΟΣ 

 

  

 

 
ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.∆. 186/92 και τα άρθρα 34, 155, 161, 209, 213, 242, 
243, 251 και 252 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σας καλούµε εντός  πέντε   (5 ) ηµερών από την εποµένη 
της επίδοσης της παρούσας, όπως παρουσιαστείτε στο Σ.∆.Ο.Ε. Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης......................................................................., από ώρα 08:00 έως 13:00, φέροντας απαραίτητα µαζί 
σας την αστυνοµική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο που πιστοποιεί 
αυτή, για µαρτυρική κατάθεση σχετικά µε 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 
 Παρακαλούµε να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε την υπηρεσία µας για τον ορισµό της ηµέρας και 
ώρας της προσέλευσής σας. 
 Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε µέσα στην προθεσµία αυτή, θα εφαρµοστούν σε βάρος σας τα 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 229 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σε συνδυασµό µε τις 
πιο πάνω αναφερόµενες διατάξεις. 
 

                                                                                         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
 
Σήµερα την GGG του µήνα GGGGGGGGGGGG.. του έτους 201G.. ηµέρα GGGGGGG. 
και ώρα GGGG. ο υπογράφων GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG υπάλληλος του 
GGGGGGGGGGGGGGG., επέδωσα στG. κG.GGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. κάτοικο GGGGGGGGGGGGGGG. 
στην οδό GGGGGGG.αριθ. GG την ταυτάριθµη κλήση του Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆.  ............................. 
Επειδή δεν βρήκα τον ίδιο την επέδωσα στον GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 
Επειδή αρνήθηκε την παραλαβή της ή GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...              Επειδή 
δεν τον βρήκα στην κατοικία του,       Την θυροκόλλησα παρουσία του µάρτυρα  GGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 

 
Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

Η    ΤΗΝ   ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 
Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  ........... 

 ΥΠ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ............. 
ΤΜΗΜΑ .......... 
Ταχ.δ/νση:   
Τ.Κ.:   
Αρµόδιος  υπάλληλος  :  
Τηλ.: 
Fax:    

 

 

 

 Ηµεροµνία                   GG/GG/                  

Αριθ.Πρωτ. GGGGGGGG. 

ΠΡΟΣ 

 

  

 

 

ΚΛΗΣΗ   ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΧΩΡΙΣ  ΟΡΚΟ  
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 19 & 20 του Ν.2523/1997  και τα άρθρα 31 παρ. 2, 34, 155, 161, 
209, 213, 243, 251, 252 και 253 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σας καλούµε εντός  πέντε    (5)  ηµερών από την 
επόµενη της επίδοσης της παρούσας, όπως παρουσιαστείτε στο Σ.∆.Ο.Ε. Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης.......................................................................,   µόνος σας  ή µε τον συνήγορό σας,   , φέροντας 
απαραίτητα µαζί σας την αστυνοµική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας ή άλλο οποιοδήποτε δηµόσιο 
έγγραφο που πιστοποιεί αυτή,  για να καταθέσετε ανωµοτί  ,   σχετικά  µε  .................................................... 

Παρακαλούµε να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία πριν την προσέλευσή σας στην Υπηρεσία µας, για ορισµό 
ηµεροµηνίας και ώρας προσέλευσης. 
 Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε µέσα στην προθεσµία αυτή, θα εφαρµοστούν σε βάρος σας τα 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 229 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σε συνδυασµό µε τις 
πιο πάνω αναφερόµενες διατάξεις. 
 

                                                                                          
                                                                                                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
 
Σήµερα την GGG του µήνα GGGGGGGGGGGG.. του έτους 201G.. ηµέρα GGGGGGG. 
και ώρα GGGG. ο υπογράφων GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG υπάλληλος του 
GGGGGGGGGGGGGGG., επέδωσα στG. κG.GGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. κάτοικο GGGGGGGGGGGGGGG. 
στην οδό GGGGGGG.αριθ. GG την ταυτάριθµη κλήση του Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆.  ......................   
Επειδή δεν βρήκα τον ίδιο την επέδωσα στον GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 
Επειδή αρνήθηκε την παραλαβή της ή GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...              Επειδή 
δεν τον βρήκα στην κατοικία του,       Την θυροκόλλησα παρουσία του µάρτυρα  GGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 

 
Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

Η ΤΗΝ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 
Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  ........... 

 ΥΠ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ............. 
ΤΜΗΜΑ .......... 
Ταχ.δ/νση:   
Τ.Κ.:   
Αρµόδιος  υπάλληλος  :  
Τηλ.: 
Fax:    

 

 

 

  Ηµεροµηνία        GG/GG/ 

Αριθ.Πρωτ. GGGGGGGG. 

ΠΡΟΣ 

 

  

 

                                          

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
 
           Έχοντας υπόψη τα άρθρα 34, 155, 161, 243, 244, 251, 252,270, 271, 273 και 274 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, σας καλούµε να έρθετε στην Υπηρεσία µας εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της επίδοσης 
της παρούσας, µόνος σας ή µε τον συνήγορό σας, από ώρες 8.00 έως 13.00,   φέροντας απαραίτητα µαζί σας 
την αστυνοµική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας ή άλλο οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο που πιστοποιεί 
αυτή,   προκειµένου να µας προσκοµίσετε σχετικό απολογητικό υπόµνηµα ή να απολογηθείτε για την 
GGGGG(λήψη ή έκδοση εικονικών φορολογικών   στοιχείων  σε χ περιπτώσεις για τις χρήσεις 
200GG)GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, πράξη που συνιστά παράβαση 
των διατάξεων των 19 και 21 του Ν 2523/1997 (ΦΕΚ179Α΄/1997), κατά περίπτωση, όπως αυτές, µετά τις 
τροποποιήσεις, ισχύουν σήµερα.      
        Παρακαλούµε να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε την Υπηρεσία µας για τον ορισµό της ηµέρας 
και ώρας της προσέλευσής σας. 
    
                                                                                                            
 
                                                                                                                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                 
                                                                                   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ   ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
 

Σήµερα την GGG του µήνα GGGGGGGGGGGG.. του έτους 201G.. ηµέρα GGGGGGG. 
και ώρα GGGG. ο υπογράφων GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG υπάλληλος του 
GGGGGGGGGGGGGGG., επέδωσα στG. κG.GGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. κάτοικο GGGGGGGGGGGGGGG. 
στην οδό GGGGGGG.αριθ. GG την ταυτάριθµη κλήση του Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆.  ......................   
Επειδή δεν βρήκα τον ίδιο την επέδωσα στον GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 
Επειδή αρνήθηκε την παραλαβή της ή GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...              Επειδή 
δεν τον βρήκα στην κατοικία του,       Την θυροκόλλησα παρουσία του µάρτυρα  GGGGGG 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. 

 
 

Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
Η ΤΗΝ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
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ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ 

 Στη   Θεσσαλονίκη  , σήµερα στις G. του µήνα GGG. του έτους 2012, ηµέρα GGG. και ώρα GGG., 
παρουσιάστηκε ενώπιον του ........................................ Ανακριτικού υπαλλήλου της Περιφερειακής ∆/νσης  Σ.∆.Ο.Ε.   
..................... και του γραµµατέα ...................................., ο µάρτυρας ο οποίος σε ερώτηση για την ταυτότητά του 
απάντησε ότι ονοµάζεται ............................................ του ...................... και   της ..............................., γεννήθηκε 
στην ..................................... ...../...../19... και κατοικεί στην ..................................... αριθµός ................ και το 
επάγγελµά του είναι .................., Έλληνας, Χριστιανός Ορθόδοξος µε ΑΦΜ ........................... ∆.Ο.Υ. 
........................... ,  και γράµµατα γνωρίζει. 
 Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας µε αριθµό .. ............. που 
εκδόθηκε την ../.../..... από το .. Τ.Α. .............. που   µας επέδειξε. 
Ορκίσθηκε κατά τα άρθρα 218 και 219 του Κ.Π.∆. αφού έβαλε το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο.   
  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρωτήθηκε σχετικά.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
Αναγνώσθηκε ,  βεβαιώθηκε   και υπογράφεται ως ακολούθως.   

  
        Ο  Εξετασθής                                   Ο  Γραµµατέας                                 Ο ανακριτικός   υπάλληλος 

 
 
 
......................................................................................................................................................... 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΧΩΡΙΣ  ΟΡΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  31  ΠΑΡ. 2  Κ.Π.∆. 

 Στη  Θεσσαλονίκη   σήµερα στις G. του µήνα GGG. του έτους 2012, ηµέρα GGG. και ώρα GGG., 
παρουσιάστηκε ενώπιον του ........................................ Ανακριτικού υπαλλήλου της Περιφερειακής ∆/νσης  Σ.∆.Ο.Ε.   
..................... και του γραµµατέα ...................................., ο µάρτυρας ο οποίος σε ερώτηση για την ταυτότητά του 
απάντησε ότι ονοµάζεται ............................................ του ...................... και   της ..............................., γεννήθηκε 
στην ..................................... ...../...../19... και κατοικεί στην ..................................... αριθµός ................ και το 
επάγγελµά του είναι .................., Έλληνας, Χριστιανός Ορθόδοξος µε ΑΦΜ ........................... ∆.Ο.Υ. 
........................... ,  και γράµµατα γνωρίζει. 
 Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας µε αριθµό .. ............. που 
εκδόθηκε την ../.../..... από το .. Τ.Α. .............. που   µας επέδειξε. 

 «Εξηγήσαµε σε αυτόν  τα δικαιώµατά του κατά το άρθρο 31 παρ.2 Κ.Π.∆. όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 3160/03, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται σ’ αυτόν να παραστεί µε συνήγορο, να αρνηθεί εν 
όλω ή εν µέρει την  παροχή εξηγήσεων, να λάβει προθεσµία µέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες για τη παροχή του και 
να λάβει αντίγραφο της µήνυσης ή της έγκλησης ».. 

Aφού έλαβε προθεσµία για να παραστεί µε τον συνήγορό του προσήλθε στην Υπηρεσία µας 
στιςGGGGGG.. . 
Η κατάθεση ελήφθη παρουσία τουGG....................................................................................................................... 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ρωτήθηκε σχετικά.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
Αναγνώσθηκε ,  βεβαιώθηκε   και υπογράφεται ως ακολούθως.   

 
        Ο  Εξετασθής                                   Ο  Γραµµατέας                                 Ο ανακριτικός   υπάλληλος 
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             ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  (AΠΟΛΟΓΙΑ)  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 

 Στη  Θεσσαλονίκη    σήµερα στις G. του µήνα GGG. του έτους 2012, ηµέρα GGG. και ώρα GGG., 
παρουσιάστηκε ενώπιον του ........................................ Ανακριτικού υπαλλήλου της Περιφερειακής ∆/νσης  Σ.∆.Ο.Ε.   
..................... και του γραµµατέα ...................................., ο µάρτυρας ο οποίος σε ερώτηση για την ταυτότητά του 
απάντησε ότι ονοµάζεται ............................................ του ...................... και   της ..............................., γεννήθηκε 
στην ..................................... ...../...../19... και κατοικεί στην ..................................... αριθµός ................ και το 
επάγγελµά του είναι .................., Έλληνας, Χριστιανός Ορθόδοξος µε ΑΦΜ ........................... ∆.Ο.Υ. 
........................... ,  και γράµµατα γνωρίζει. 
 Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας µε αριθµό .. ............. που 
εκδόθηκε την ../.../..... από το .. Τ.Α. ..............που   µας επέδειξε. 
 
Ερώτηση: Ως  κατηγορούµενος  έχετε  τα δικαιώµατα   τα οποία  αναφέρονται   στα  άρθρα  100-105  του  Κώδικα  
Ποινικής  ∆ικονοµίας,  και  ειδικότερα: 
-  Nα   παρίστασθε   µε  συνήγορο.  
- Να   λάβετε  γνώση  του περιεχοµένου  των  εγγράφων  της  δικογραφίας  καθώς  και αντίγραφα  αυτών  µετά  
από  αίτηση   και  µε  έξοδα  σας.  
 -   Να  ζητήσετε  προθεσµία   ως  48  ώρες  για  να απολογηθείτε.   Επιθυµείτε   να  ασκήσετε  αυτά;     
Απάντηση:  .....................(π.χ.    Όχι , δεν  επιθυµώ  να  λάβω  προθεσµία  για  να  απολογηθώ  ,  και  επιθυµώ  
να  απολογηθώ  σήµερα)   .    
Ερώτηση: Επιθυµείτε   να διορίσετε   συνήγορο;  Απάντηση:  (π.χ.  Όχι.)         
Ερώτηση: Έχετε  κατηγορηθεί  άλλοτε,  και   για ποιά   αιτία;   Απάντηση:  (π.χ.  Όχι,  δεν  κατηγορήθηκα  ποτέ)   
Ερώτηση:  Κατηγορείσθε   οτι...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
Αναγνώσθηκε ,  βεβαιώθηκε   και υπογράφεται ως ακολούθως.   

 
        Ο  Εξετασθής                                   Ο  Γραµµατέας                                 Ο ανακριτικός   υπάλληλος 

 

       

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

3.6.  OI  KATHΓΟΡOYMENOI    ΠΡΙΝ  ΝΑ  ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ   

ΝΑ  ΛΑΒΟΥΝ  ΓΝΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ  ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Οι   κατηγορούµενοι    πριν   να   απολογηθούν,    µπορούν   να   λάβουν    γνώση   του   περιεχοµένου   

της  δικογραφίας,   υπό   προϋποθέσεις,   ύστερα   από   γραπτή   αίτησή   τους. 

Ειδικότερα   µπορούν  να  λάβουν     γνώση : 

α)  των διοικητικών  ή  εφόσον  έχουν   «ειδικό έννοµο συµφέρον»   των   ιδιωτικών   εγγράφων   που   

φυλάσσονται   στις   ∆ηµόσιες   υπηρεσίες   και   είναι   σχετικά   µε  την    υπόθεσή   τους   η  οποία  εκκρεµεί   σ΄ 

αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.  
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  β)  απόσπασµα  του περιεχοµένου της έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ., που αναφέρεται στον εκδότη των 

φορολογικών στοιχείων,   κατά   το   µέρος   αυτής   που    αφορά   τους    κατηγορουµένους (εάν  κατηγορούνται   

για  λήψη  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  ή   ως  συναυτουργοί,  συνεργοί,  κλπ)   .   

 

Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται και εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τη διαµόρφωση 

γνώµης ή κρίσης του    διοικητικού οργάνου ή για τον καθορισµό της διοικητικής δράσης, όπως εκθέσεις, µελέτες, 

πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις κ.λπ.  

Για την άσκηση δικαιώµατος λήψεως γνώσης των ιδιωτικών εγγράφων, πρέπει να υπάρχει «ειδικό έννοµο 

συµφέρον». (αρθρ.5 του Ν. 2690/1999) . 

Στην υπ   αριθµ. 460/1999 γνωµοδότηση του Νοµικού  Συµβουλίου  του  Κράτους     (διατυπώθηκε από τη 

µειοψηφία των µελών του ∆΄ Τµήµατος )  αναφέρεται   ότι,    η λήψη αποσπάσµατος της οικείας έκθεσης ελέγχου ,    

ουδόλως προσβάλλει το απόρρητο της συναλλαγής,  διότι     όλα τα στοιχεία της συναλλαγής προκύπτουν από το 

τιµολόγιο στο οποίο το έτερο συµβαλλόµενο µέρος είναι αυτό που ζητά τη χορήγηση του αποσπάσµατος της  

έκθεσης ελέγχου (  σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1232/1999).  

 

Η    γραπτή αίτηση του  ενδιαφεροµένου  για   να λάβει γνώση εγγράφων   από   την  αρµόδια    Υπηρεσία,    

πρέπει   να είναι   σαφής   και   ορισµένη, δηλαδή   να   προσδιορίζεται  το «εύλογο ενδιαφέρον» ή το «ειδικό 

έννοµο συµφέρον»   και    εάν   είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα αιτούµενα έγγραφα.   Εάν   η αίτησή του είναι 

αόριστη, πρέπει  να  ενηµερώνεται από την Υπηρεσία   και   να   τίθενται υπόψη του οι σχετικοί φάκελοι από τους 

οποίους θα επιλέξει να µελετήσει ή να λάβει αντίγραφα των εγγράφων που τον ενδιαφέρουν.  

Σε   περίπτωση   κατά    την  οποία    η    αρµόδια   Υπηρεσία   αρνηθεί    να  χορηγήσει  αντίγραφα   της  

δικογραφίας,   ο   ενδιαφερόµενος    δικαιούται να προσφύγει στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών,    ο οποίος  

έχει  δικαίωµα   να παραγγείλει   στις Υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα να  χορηγήσουν έγγραφα   ή  αντίγραφά  στον   

ενδιαφερόµενο  ,    µε  την   προυπόθεση   οτι   δεν πρόκειται    για απόρρητα   έγγραφα  .   Εάν η εισαγγελική 

παραγγελία   είναι   αιτιολογηµένη  , η   αρµόδια   Υπηρεσία  οφείλει   να   συµµορφωθεί,  ενώ   σε   αντίθετη   

περίπτωση    είναι   ενδεχόµενο  να   αναζητηθούν   ευθύνες   για απείθεια   ή   παράβαση  καθήκοντος. 

 Οι εισαγγελικές παραγγελίες είναι δεσµευτικές ακόµη και αν στα ζητούµενα έγγραφα περιλαµβάνονται 

ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.   Επίσης   ο   χαρακτηρισµός ενός εγγράφου ως «εµπιστευτικού» δεν αρκεί για 

να   καταστήσει   την αίτηση   του ενδιαφεροµένου   µη   νόµιµη,   εφόσον δεν προστατεύεται νοµοθετηµένο   

απόρρητο . (σχετ. γνωµ. ΝΣΚ 436/1992, 49/2001, 310/2001, ΑΠ 1/2005) 
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3.7.   ΕΚΘΕΣΕΙΣ    ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ   ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ    

1)    ΕΚΘΕΣΗ    ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΑ   ΒΙΒΛΙΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   (ΚΒΣ)   

2)    ΕΚΘΕΣΗ    ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ   ΤΟ   Φ.Π.Α.  

3)    ΕΙ∆ΙΚΗ   ΕΛΕΓΧΟΥ   ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ    ΤΗ    ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΤΩΝ   ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ    ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ    

Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσουν οι ελεγκτές, αποτελούν δηµόσια έγγραφα που έχουν ισχύ µόνο αν 

θεωρηθούν από τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας.  

Η έκθεση ελέγχου περιέχει πληροφορίες, διαπιστώσεις, συγκρίσεις, κρίσεις και πορίσµατα  (  τα   οποία   

πρέπει να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και αιτιολογηµένο)  . Πρέπει να διέπεται από αντικειµενικότητα, ακρίβεια 

και   πληρότητα.   ∆εν επιτρέπεται   να αναφέρονται επιφυλάξεις, εικασίες ή ενδοιασµοί.  

 

Η  έκθεση  ελέγχου  πρέπει  να  περιλαµβάνει  : 

-      Τον   τίτλο   της   ελεγκτικής   υπηρεσίας    που   διενήργησε    τον  έλεγχο .    

-      Το  είδος   της   φορολογίας    και  τα    έτη   ή   τις   φορολογικές περιόδους  ,  για  τα  οποία  διενεργήθηκε  

έλεγχος.    

-      Τον αριθµό   και   την  ηµεροµηνία   έκδοσης  της     εντολής   ελέγχου   του   αρµόδιου   προϊσταµένου   της 

ελεγκτικής   υπηρεσίας,  µε  την  οποία  διενεργήθηκε   ο  έλεγχος. 

-      Την επωνυµία ,   τον   ΑΦΜ,   τη  διεύθυνση  της  έδρας  ,  το   αντικείµενο   εργασιών  ,  και  την  αρµόδια   

∆.Ο.Υ.   της   ελεγχόµενης   επιχείρησης.  

-      Το ονοµατεπώνυµο   των   ελεγκτών  που  διενήργησαν  τον  έλεγχο.  

-      Τα   τηρούµενα    βιβλία   και  τα  εκδιδόµενα    στοιχεία  ΚΒΣ   της  ελεγχόµενης    επιχείρησης,  τους   

αριθµούς των  πράξεων    θεώρησής   τους  από  την  αρµόδια  ∆.Ο.Υ,  τις   σελίδες    οι    οποίες  θεωρήθηκαν  

από  την  ελεγκτική   Υπηρεσία. 

-    Όλα   τα  στοιχεία  της  έρευνας   ,  την  αλληλογραφία   που  έγινε  µε  άλλες   Υπηρεσίες,    τις   καταθέσεις   

και  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  άρθρου   8  Ν. 1599/1986    που   ελήφθησαν   στα  πλαίσια    του  ελέγχου,    

τις  Απολογίες  που  ελήφθησαν  από  τους  κατηγορούµενους,  τα  υποµνήµατα  που  ενδεχοµένως   υπέβαλλαν  

στην  Υπηρεσία   ,  κλπ. (επισηµαίνουµε  οτι,  καταθέσεις  και  απολογίες  παίρνουν   από   τους  εµπλεκόµενους ,  

από  τους  κατηγορούµενους  κ.λ.π.,     µόνο   οι  υπάλληλοι   του  Σ.∆.Ο.Ε.  , οι  οποίοι   είναι  προανακριτικοί   

υπάλληλοι   ,  και  όχι  οι  υπάλληλοι   των  ∆.Ο.Υ.) . 

  -    Όλα   τα  αποτελέσµατα  της    έρευνας,  και  τις  καταλογισθείσες  σε  βάρος   της   ελεγχόµενης   επιχείρησης   

παραβάσεις  . 
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-      Παρατηρήσεις    στην   Έκθεση  ελέγχου  ,  στην  περίπτωση  που  υπάρχουν   εµπλεκόµενα   πρόσωπα  για  

τα  οποία    θα  καταλογισθούν   επίσης   παραβάσεις  µε   ανεξάρτητες   Εκθέσεις   ελέγχου    ,   δηλαδή    

υποκρυπτόµενοι-συναυτουργοί,  ή  συνεργοί   για   την  έκδοση   ή  λήψη   των  εικονικών  , πλαστών  ή  

νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων  ,  οι   οποίοι   αναφέρονται   στη  συνταχθείσα    Έκθεση  ελέγχου.   

-      Την ηµεροµηνία  σύνταξης   της  Έκθεσης   ελέγχου   από  τους  ελεγκτές   και   της   θεώρησης   της    από   

τον   Προϊστάµενο   της   ελεγκτικής   υπηρεσίας,    καθώς  και  υπογραφές   όλων  των  ανωτέρω.   

 

Από   τη  συνταχθείσα   Έκθεση  ελέγχου   θα  πρέπει  να  προκύπτουν  µε  σαφήνεια  : 

             -  ποιά  είναι  τα  φορολογικά  στοιχεία  για  τα  οποία  διενεργήθηκε    έλεγχος,   ποιός  είναι   ο  εκδότης  ,  

ο  λήπτης,   η  αξία  τους,  και  τι  αναγράφουν  στο  περιεχόµενο  τους  (το  είδος  των  εµπορευµάτων  που  

πουλήθηκαν,  ή  το  είδος  της  υπηρεσίας  που  παρασχέθηκε)   ,  

             -  εάν   τα  φορολογικά  στοιχεία   καταχωρήθηκαν  στα  τηρούµενα  βιβλία  της  ελεγχόµενης  επιχείρησης, 

              -   εάν   ο  εκδότης   τους   απέδωσε  τον  αναλογούντα  ΦΠΑ   αυτών,   και  εάν  ο  λήπτης  τους   τον  

εξέπεσε   ή    εάν  πήρε  στη  συνέχεια   επιστροφές  ΦΠΑ  από  την  αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  ,  

              -  όλα  τα  στοιχεία   της   έρευνας,   από  τα  οποία  προέκυψε  η  εικονικότητα  ή  η  πλαστότητα  των 

φορολογικών  στοιχείων  ,  καθώς   και   που  ανάγεται  η  εικονικότητα   τους     (ως  προς  τη  συναλλαγή,   ως  

προς  το  πρόσωπο  του  εκδότη,  ή  εάν  είναι  µερικώς  εικονικά), 

              - εάν  ο   φορολογούµενος  παραδέχεται   την  εικονικότητα  ή  την  πλαστότητα  των  φορολογικών  

στοιχείων  , ή  εάν  προβάλλει   ισχυρισµούς  για  το  αντίθετο, 

              -  εάν  από  τα  στοιχεία  της   έρευνας,    ή  από  καταθέσεις   των  εµπλεκοµένων  προσώπων  

προκύπτει   οτι  υπάρχουν     υποκρυπτόµενοι  -συναυτουργοί,  ή  συνεργοί   για   την  έκδοση   ή  τη    λήψη   των  

εικονικών  , πλαστών  ή  νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων  ,  τα  οποία  αναφέρονται   στη  συνταχθείσα    

Έκθεση  ελέγχου,  σε  βάρος  των  οποίων  θα  καταλογισθούν  στη  συνέχεια  παραβάσεις.    

    

               Οι   συνταχθείσες  Εκθέσεις  ελέγχου  για  τα  εικονικά  ,  πλαστά  και  νοθευµένα  φορολογικά  στοιχεία  

συντάσσονται   σε  πέντε  (5)  τουλάχιστον   αντίγραφα,   τα   οποία   διαβιβάζονται   ως  εξής   :    

-  ένα   αντίγραφο     στην  αρµόδια  ∆.Ο.Υ. οπου   ανήκει  η  ελεγχόµενη   επιχείρηση    (εάν  η  έκθεση  ελέγχου  

συντάχθηκε  από  το  Σ.∆.Ο.Ε.,   το  ∆.Ε.Κ. κλπ  ), 

-  ένα   αντίγραφο  στην   Εισαγγελία, 

-  ένα   αντίγραφο  στο  Νοµικό  Συµβούλιο  του  Κράτους  (διότι   κατά  την  εκδίκαση   των   υποθέσεων   

παρίσταται   δικηγόρος   του  Νοµικού  Συµβουλίου  ) ,   
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-  ένα   αντίγραφο  στο   φορολογούµενο  ,  και  

-  ένα   αντίγραφο  παραµένει   στο  αρχείο   της  Υπηρεσίας ,   η  οποία   συνέταξε  την  Έκθεση  ελέγχου.     

 

                Όταν   η   Έκθεση  ελέγχου  συντάσσεται   από  το  Σ.∆.Ο.Ε. ,  τότε   αποστέλλονται    στην  αρµόδια  

∆.Ο.Υ.  , όλα  τα  κατασχεµένα  βιβλία  και  στοιχεία  Κ.Β.Σ.  καθώς  και  τα  λοιπά  έγγραφα  από  τα  οποία  δεν  

προέκυψαν  παραβάσεις  σε  βάρος  της   ελεγχόµενης  επιχείρησης ,  προκειµένου  να  διενεργηθεί   από   τη    

∆.Ο.Υ.  λόγω  αρµοδιότητας,   περαιτέρω  έλεγχος.   

                 Όλα  τα  εικονικά  πλαστά  ή  νοθευµένα  φορολογικά   στοιχεία    για  τα  οποία   καταλογίσθηκαν  

παραβάσεις  σε  βάρος  της  ελεγχόµενης   επιχείρησης  ,  αποστέλλονται   στην  Εισαγγελία  : 

            α)   µε  την  υποβολή  µυνητήριας  αναφοράς    σε  περίπτωση  µη  συµβιβασµού  εάν  οι  παραβάσεις  

που  καταλογίζονται   είναι   για    φορολογικά    στοιχεία    συνολικού  ποσού  , κάτω  των  150.000,00  ευρώ    ,  ή   

            β)   µε  την  υποβολή  µυνητήριας  αναφοράς  ,  η  οποία  γίνεται  άµεσα,   εάν  οι  παραβάσεις  που  

καταλογίζονται   είναι   για    φορολογικά    στοιχεία  συνολικού  ποσού  ,  άνω  των  150.000,00  ευρώ  .   

 

ΕΚΘΕΣΗ   ΕΛΕΓΧΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ   Φ.Π.Α.  

Όταν  καταλογίζονται  παραβάσεις  για  εικονικά  και  πλαστά   φορολογικά  στοιχεία   από  το  Σ.∆.Ο.Ε.  ,  

εκτός   από    την  Έκθεση   ελέγχου   Κ.Β.Σ. ,   συντάσσεται  Πληροφοριακή  Έκθεση  Φ.Π.Α.   προς   την  αρµόδια  

∆.Ο.Υ.,  προκειµένου  να  προβεί  η   ∆.Ο.Υ.,   σε  καταλογισµό  του   Φ.Π.Α. : 

 -       που  δεν  απέδωσε  ο  εκδότης  εικονικού  ή  πλαστού  φορολογικού  στοιχείου,    

-       που  εξέπεσε  ο  λήπτης   αυτού,    

-     καθώς   και  στις   περιπτώσεις   που   ο  λήπτης     αιτήθηκε  και  πήρε  επιστροφή  ,  βάση  πλαστών ,  

εικονικών  και  νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων.   

Στη   συνέχεια  η  ∆.Ο.Υ.  συντάσσει   σχετική   έκθεση   ελέγχου,    και    προβαίνει   σε  καταλογισµό  σε  

βάρος  της  ελεγχόµενης  επιχείρησης ,     του   Φ.Π.Α.    που   προκύπτει    από    τον  έλεγχο,     πλέον  των  

νοµίµων  προσαυξήσεων.      

 

ΕΙ∆ΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ    ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ   ΤΗ   ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΤΩΝ   ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ    ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

( του   άρθρου   14  του ν.  2523/1997  ,  το  οποίο   αντικαταστάθηκε  µε  τη  παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 

3296/2004   και   ισχύει   από   την   ηµεροµηνία  δηµοσίευσης  του  νόµου  14.12.2004 )  . 

 

 Σύµφωνα   µε  τα  οριζόµενα   στο  άρθρο   14  του ν.  2523/1997  (  όπως  τροποποιήθηκε   και  ισχύει)   ,  

για   τους παραβάτες   που   : 
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-    λαµβάνουν    και  κάνουν   χρήση   εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   τα  οποία  αφορούν   ανύπαρκτες   

συναλλαγές,    

-       εκδίδουν   εικονικά    και   πλαστά   φορολογικά    στοιχεία   και   

-       νοθεύουν   φορολογικά    στοιχεία  ,  

  εφόσον    η  αξία  των συναλλαγών  που  αναγράφονται  σε   αυτά,  αθροιστικά   λαµβανοµένη   κατά    το    χρόνο 

διαπίστωσης των παραβάσεων,   υπερβαίνει  το   ποσό   των τριακοσίων   χιλιάδων   (300.000)   ευρώ,  

συντάσσεται  από   τις   ελεγκτικές  Υπηρεσίες  (Σ.∆.Ο.Ε.,   ∆.Ε.Κ.  κ.λ.π),    Ειδική   Έκθεση   ελέγχου    ,   

προκειµένου  να  ληφθούν  στη  συνέχεια  από  τη  ∆.Ο.Υ.  µέτρα   για  τη  διασφάλιση  των  συµφερόντων  του  

∆ηµοσίου,   σε  βάρος  των   επιτηδευµατιών  ( φυσικών    προσώπων )  ,   των   νοµικών   προσώπων   καθώς   

και    των  νοµίµων  εκπροσώπων   των   νοµικών   προσώπων    (  όπως   αυτοί    ορίζονται    στο  άρθρο   20   

του  ν.  2523/1997 ,  δηλαδή    στις  περιπτώσεις   Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.  κλπ   ) .   

     Εξαίρεση  στα   ανωτέρω   αποτελούν   οι  λήπτες    εικονικών  φορολογικών  στοιχείων   στην   

περίπτωση   που   η   εικονικότητα   ανάγεται   αποκλειστικά   στο  πρόσωπο  του  εκδότη. 

 Σκοπός  της   σύνταξης   της   Έκθεσης   ελέγχου   και  της  λήψης   των  µέτρων  σε  βάρος   των   

παραβατών,   είναι   το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  ,    να  τους   δεσµεύσει   την  ακίνητη  περιουσία  τους  ώστε    να   

τους    εµποδίσει   να  τη   µεταβιβάσουν   ,    να   τους  δεσµεύσει    τραπεζικές  καταθέσεις   ,  θυρίδες  κλπ.  έτσι  

ώστε   µετά  τον  καταλογισµό  των  παραβάσεων  (εάν   δεν  πληρώσουν   τα  πρόστιµα   που  θα  τους  

καταλογιστούν)  ,  εάν  υπάρχει   περιουσία   ,  να  κατασχεθεί  υπέρ  του   ∆ηµοσίου,  µέχρι   του  ποσού    των  

προστίµων   και   των  λοιπών    τελών  και  φόρων    που  θα  προκύψουν.   

Επισηµαίνουµε  οτι,  είναι  σύνηθες  τα  φυσικά  πρόσωπα  (επιτηδευµατίες)   ή  οι  νόµιµοι   εκπρόσωποι  

των  επιχειρήσεων  αλλά  και  οι  ίδιες  οι  επιχειρήσεις  που  εκδίδουν  και  λαµβάνουν  εικονικά  ,  πλαστά   και  

νοθευµένα   φορολογικά   στοιχεία,   να   µην   έχουν   κινητή   και  ακίνητη   περιουσία,  έτσι   ώστε   να  µην  

υπάρχει  κίνδυνος    να   κατασχεθεί  από  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  λόγω  οφειλών  ,  όταν   καταλογισθούν  

παραβάσεις    από  τις  ελεγκτικές  αρχές σε  βάρος  των  επιχειρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΤΕΤΑΡΤΟ  

4.1.  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ    ΑΠΟ  ΤΗ  ∆.Ο.Υ. 

 

Μετά   την  αποστολή   της  έκθεσης   ελέγχου   Κ.Β.Σ.    στη    ∆.Ο.Υ  ,   στην  αρµοδιότητα  της  οποίας  

ανήκει   η  ελεγχόµενη  επιχείρηση  ,     εκδίδεται  από   τη   ∆.Ο.Υ     Απόφαση   επιβολής   προστίµου  (Α.Ε.Π.)   ,  

η οποία  κοινοποιείται   νοµότυπα    στο  φορολογούµενο,   ή   στο  νόµιµο   εκπρόσωπο  της   ελεγχόµενης   

επιχείρησης.     

Οι    Αποφάσεις    επιβολής   προστίµου    εκδίδονται   ανά  χρήση.  ∆ηλαδή  εάν  π.χ.  έχουν  καταλογισθεί  

πρόστιµα   Κ.Β.Σ.  σε  βάρος   της  ελεγχόµενης   επιχείρησης  για   έκδοση  πλαστών-εικονικών  φορολογικών  

στοιχείων  στις  χρήσεις   2009,  2010  και  2011,  από   τη  ∆.Ο.Υ.  θα   εκδοθούν   τρείς   (3)     Αποφάσεις    

επιβολής   προστίµου      µία   για  κάθε  χρήση. 

Στη   συνέχεια  παραθέτουµε   την   Απόφαση  επιβολής  προστίµου  (Α.Ε.Π.)  η   οποία    επιβλήθηκε    

από   τη  ∆.Ο.Υ.   Β΄ Θεσ/νίκης   σε  βάρος   της   επιχείρησης  ΑΛΦΑ    ΕΠΕ,    για  έκδοση  δύο   εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων  στη  χρήση   2005.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    ∆.Ο.Υ.  Β΄  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 TAX/KH   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ........... 
ΤΜΗΜΑ    Κ.Β.Σ. .......... 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ddddd. 
     

 

 

 

Hµεροµηνία    GG/GG/ 

Αριθµός   Απόφασης............. 

∆ιαχειριστική  περίοδος  1/1/2005- 

31/12/2005 

 

  

 

                                          

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆.Ο.Υ.  
 
           Έχοντας  υπόψη τις    διατάξεις   των  άρθρων   32,  33,  34   του   Π.∆. 186/1992   «Κώδικας   Βιβλίων   &   
Στοιχείων » ,   των  άρθρων   5,  9,  24  παρ.   4  του   Ν. 2523/1997  , 
του  άρθρου  10  του  Ν. 1809/1988,    και   
την  υπ   αριθµ................/2006    Έκθεση  ελέγχου  Κ.Β.Σ.  που   συντάχθηκε   την  19-4-2006,  
από   τους  εφοριακούς   υπαλλήλους : 
GGGGGGGGGG.και........................... 
του   Σ.∆.Ο.Ε.  Κεντρικής  Μακεδονίας  , 
η  οποία   επισυνάπτεται   στην   απόφαση   αυτή   ,   από  την  οποία   προκύπτει  οτι   η   επιχείρηση 
...............    Ε.Π.Ε.   µε  Α.Φ.Μ................................., 
µε   έδρα   στην  οδό.........................,  Τ.Κ...................Θεσσαλονίκη, 
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και   υποκατάστηµα    στην  οδό.........................,  Τ.Κ...................Θεσσαλονίκη, 
κατά   τον  έλεγχο  που  διενεργήθηκε  την   ..........    κατόπιν   της  υπ  αριθµ.  .............Εντολής  ελέγχου  του   
Προισταµένου   του   Σ.∆.Ο.Ε.  Κεντρικής  Μακεδονίας  ,  υπέπεσε   στις   εξής   παραβάσεις:    
 
Eξέδωσε   σε   δέκα  (10)   περιπτώσεις   εικονικά   σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις   του  άρθρου  19  παρ. 4  του  Ν. 
2523/1997  φορολογικά   στοιχεία (Τιµολόγια  πώλησης-∆.Αποστολής)    ,  αξίας  έκαστου  κάτω  των   880,00   
ευρώ ,  όπως  αναλυτικά  αυτά  αναφέρονται   στον  συνηµµένο    πίνακα  Α΄  ,   
 
 
Για  τα  ανωτέρω   φορολογικά   στοιχεία  καταλογίζεται  πρόστιµο  σε  βάρος  της  ελεγχόµενης  επιχείρησης  ως  
εξής: 
10  x  900,00 = 9.000,00  ευρώ.  
 
 

                                                                                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                 
                                                                                   
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

4.2.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΛΥΣΗ    ΤΗΣ   ∆ΙΑΦΟΡΑΣ  - 

  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ   ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ   ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ      

 

Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίµου 

εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

  Αρµόδιος    για    το    συµβιβασµό,    είναι  ο  Προιστάµενος  της  ∆.Ο.Υ.  στην  οποία  ανήκει  η  

επιχείρηση.  

Η   αίτηση    για   εξώδικη   λύση    της  διαφοράς   (συµβιβασµός)    υποβάλλεται   στη   ∆.Ο.Υ.    εντός    

εξήντα  (60)   ηµερών   από   την  εποµένη   της    κοινοποίησης   της    Απόφασης   επιβολής   προστίµου   της  

∆.Ο.Υ. 

  Σύµφωνα   µε  τα  οριζόµενα   στο  άρθρο  9   παρ.   6   του  ν. 2523/97,    κατά   τη  διοικητική   επίλυση   

της   διαφοράς   ή   το  δικαστικό   συµβιβασµό  ,   τα  ποσά   των   προστίµων   Κ.Β.Σ.  ,   Φ.Π.Α.  και   λοιπών   

φόρων  ( δηλαδή   των  άρθρων  4, 5,  και  6   του ν. 2523/97),   µειώνονται    στο   1/3   της    αξίας   τους,  

στρογγυλοποιηµένα   στην  πλησιέστερη   προς  τα  κάτω  µονάδα  ευρώ.  

Κατά   συνέπεια,     για   τα   εικονικά  και  τα    πλαστά  φορολογικά  στοιχεία  ,   εάν  ο  φορολογούµενος   

αποδεχθεί   εντός   της   οριζόµενης    προθεσµίας    (60  ηµέρες)    τα   πρόστιµα  Κ.Β.Σ.   και   Φ.Π.Α.  που  του  

επιβλήθηκαν    ,  τότε   αυτά   µειώνονται    στο   1/3   της    αξίας   τους.     
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π.χ.   Στην    ατοµική   επιχείρηση    του  ΑΛΦΑ  έχει   επιβληθεί   πρόστιµο   Κ.Β.Σ.   200.000,00  ευρώ   

(100.000,00   Χ 2=  200.000,00  )   για  λήψη   ενός   (1)   εικονικού    φορολογικού   στοιχείου   το  οποίο   αφορά   

ανύπαρκτη   συναλλαγή   ,  καθαρής  αξίας  100.000,00  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  23.000,00   ευρώ    . 

Επίσης   του   επιβλήθηκε   πρόστιµο  Φ.Π.Α.  για   το  ανωτέρω  εικονικό  φορολογικό  στοιχείο  ποσού   69.000,00  

ευρώ  (23.000,00  Χ 3= 69.000,00  ). 

Ο   ΑΛΦΑ    αποδέχθηκε    το  πρόστιµο   και  συµβιβάσθηκε  ,   και   για  το  λόγο   αυτό    κατέβαλλε   στη  ∆.Ο.Υ.   

το   1/3   του  ποσού,   µε   το  οποίο   εξώφλησε   την  οφειλή   του   για   τα   πρόστιµα   που   του  επιβλήθηκαν.  

Συγκεκριµένα,   κατέβαλλε   στη   ∆.Ο.Υ.   : 

-     200.000,00 /3  =  66. 666,67  ευρώ     για   το  πρόστιµο  του  Κ.Β.Σ.,  και   

-     69.000,00  /  3 = 23.000,00    ευρώ     για   το  πρόστιµο  του  Φ.Π.Α.   

 

 Για   τις   περιπτώσεις  που  ο  φορολογούµενος   δεν  έχει  την  οικονοµική  δυνατότητα   να  εξωφλήσει    

όλο  το  ποσό  του  προστίµου    ισχύουν   τα  εξής: 

 Στο  άρθρο  24  παρ.  2  του  Ν. 2523/1997 ορίζεται   οτι,  για   να   συντελεστεί    διοικητικός   ή  δικαστικός    

συµβιβασµός    ,  πρέπει   απαραίτητα  κατά  την  υπογραφή  των οικείων  πράξεων  ή  το  αργότερο  εντός  των  

δύο   εποµένων  εργασίµων  ηµερών  ,  να  καταβληθεί  ποσό  ίσο  µε  το  1/5  (δηλαδή   το  20%)  του    

οφειλόµενου   κύριου  και    πρόσθετου  φόρου  ή  προστίµου. 

          Το  υπόλοιπο  ποσό   των  4/5   του    οφειλόµενου  κύριου  και    πρόσθετου  φόρου  ή  προστίµου.  

βεβαιώνεται   µετά    την   υπογραφή  του  συµβιβασµού  ,  και  καταβάλλεται  σε  µηνιαίες    δόσεις   ,  σύµφωνα  

µε  τις   ισχύουσες  κάθε  φορά   διατάξεις.     

 

 

4.3.   ΑΡΣΗ  ΠΟΙΝΙΚΩΝ  Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ  ΟΤΑΝ  ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ   ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Στο  άρθρο  24  παρ.  2  του  Ν. 2523/1997 ορίζεται   οτι,  στις   περιπτώσεις   του   συνολικού   για  κάθε  

φορά   διοικητικού  ή  δικαστικού   συµβιβασµού   ή  της  µε  άλλο  τρόπο  ολικής  διοικητικής  περαίωσης   της  

διαφοράς,   δεν  εφαρµόζονται  οι  ποινικές  διατάξεις  του  ιδίου  νόµου.   

 

 

4.4.  ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΤΟΥ   ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ   ΚΑΤΑ   ΤΩΝ    

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ   ΤΗΣ  ∆.Ο.Υ.   
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Εντός   εξήντα   (60)   ηµερών  από  την  εποµένη   της  κοινοποίησης     από    τη  ∆.Ο.Υ.    της    σχετικής    

Απόφασης   επιβολής  προστίµου  ,   επιτρέπεται   η  άσκηση  προσφυγής    ενώπιον   του  οικείου  ∆ιοικητικού  

∆ικαστηρίου.    Εάν  αυτός   που   νοµιµοποιείται   να  ασκήσει    την    προσφυγή         διαµένει  στο   εξωτερικό,     

η  προθεσµία   ορίζεται  σε  90  ηµέρες  (σχετικό  το  άρθρο  66  του  Ν.   2717/99,    Κώδικας   ∆ιοικητικής  

∆ικονοµίας).  

Η  αίτηση  κατατίθεται   στη  ∆.Ο.Υ.,  και  υποβάλεται   από   τη   ∆.Ο.Υ.    υπηρεσιακά   στο    ∆ιοικητικό    

∆ικαστήριο.   

Επισηµαίνουµε  οτι,  η  άσκηση  ένδικων  µέσων  αναστέλλεται  κατά  τον  µήνα  Αύγουστο  (από  1  έως  

και  31  Αυγούστου)   π.χ.   

-  εάν  η  Απόφαση  επιβολής  προστίµου  κοινοποιηθεί  στις   15-7,  οι   εξήντα  (60)  ηµέρες υπολογίζονται  

χωρίς  να  υπολογισθεί  ο  µήνας  Αύγουστος  ,  και  η  προθεσµία  λήγει  στις  15-10. 

-   επίσης   εάν    η  Απόφαση  επιβολής  προστίµου  κοινοποιηθεί  στις   15-8,   η  προθεσµία  αρχίζει   στις  

1-9  και  λήγει  στις   30-11.  

 

Με  την  άσκηση   από  τον  φορολογούµενο  εµπρόθεσµης   προσφυγής,  βεβαιώνεται  αµέσως  από  τον  

Προιστάµενο   της  Οικονοµικής  Υπηρεσίας  (∆.Ο.Υ.)  ,  ποσοστό   50%     του  αµφισβητούµενου      προστίµου        

κατά   του  οποίου    ασκήθηκε   προσφυγή.    Το  ποσό  που   βεβαιώνεται  καταβάλλεται   από  τον  

φορολογούµενο   εφάπαξ,  µέχρι  την  τελευταία   εργάσιµη   ηµέρα   του  εποµένου  από   τη  βεβαίωση  µήνα  

(αρθρο  74  παρ. 6   του  Ν. 2238/94,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  21  παρ.  7
 
α’   του  Ν.  3943/11)  .  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1)   Ο   πτωχός  δεν   νοµιµοποιείται  σε  άσκηση  προσφυγής,  και  σε  υποβολή  πρότασης   προς  

διοικητική  επίλυση  της  διαφοράς   (το  ανωτέρω ισχύει   από  το  1999,  µετά  την  ισχύ  του  Ν. 2717/99  Κώδικας   

∆ιοικητικής  ∆ικονοµίας).  Σχετική  η  υπ  αριθµ   307/2001  Απόφαση   του  Νοµικού  Συµβουλίου  του  Κράτους.  

2)   Εάν  κατά  τη  διάρκεια   της  οριζόµενης  για  την  άσκηση  της   προσφυγής    προθεσµία    ,   

αποβιώσει   αυτός   που   νοµιµοποιείται   να  ασκήσει    την    προσφυγή       ,   χωρίς   να   προλάβει   να   την  

ασκήσει,   τότε   σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα   στο   άρθρο  66  παρ.  4   του  Ν.   2717/99  (Κώδικας   ∆ιοικητικής  

∆ικονοµίας)   ,   η προσφυγή   είναι   δυνατό   να  ασκηθεί  από  τους   διαδόχους  του  (κληρονόµους)   εφόσον   

έχουν  έννοµο   συµφέρον  ,  µέσα  σε  ισόχρονη  προθεσµία   ,  η  οποία    αρχίζει   από  τότε  που  έλαβαν  

αποδεδειγµένα  πλήρη   γνώση  της  πράξης,  ή  από  τότε  που  αποδεδειγµένα  αντελήφθηκαν  την   παράληψη.  

Απαραίτητη  προυπόθεση   είναι  η  άσκηση  της  προσφυγής  να  γίνει  µετά   την  αποδοχή  κληρονοµιάς.  
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4.5.  ΜΥΝΗΤΗΡΙΕΣ   ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Για   τις   περιπτώσεις   των   πλαστών,   εικονικών   και  νοθευµένων   φορολογικών   στοιχείων,    από    

τις   ελεγκτικές    αρχές   (  ∆.Ο.Υ.,    Σ.∆.Ο.Ε.  κ.λ.π. ),     υποβάλεται      Μυνητήρια   αναφορά   στις  κάτωθι  

περιπτώσεις:  

α) στην   έκδοση   πλαστών   ή   στη   νόθευση   φορολογικών στοιχείων  , ανεξάρτητα από τη συνολική 

αξία των φορολογικών στοιχείων,   

 β) στην έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των 

φορολογικών στοιχείων, 

γ)  στη   συνέργεια   και  στη  συναυτουργία  για   την  έκδοση   και   λήψη   πλαστών  και    εικονικών       

φορολογικών  στοιχείων.   

 

Ανεξάρτητα   από   το   εάν  κατά  της  Απόφασης  επιβολής  προστίµου  (Α.Ε.Π.)  του   Κ.Β.Σ.,   ασκήθηκε   

από   τον   φορολογούµενο     προσφυγή   ενώπιον  του  αρµόδιου  διοικητικού  πρωτοδικείου,   η    Μυνητήρια   

αναφορά  υποβάλλεται   µέσα  σε  ένα  (1)  µήνα  από  την  πάροδο   άπρακτης   της  προθεσµίας   της   

διοικητικής  επίλυσης   της   διαφοράς   επί   της  απόφασης.  

Ειδικά όταν η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν ανύπαρκτη συναλλαγή 

στο σύνολο της ή για µέρος αυτής υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ, η µηνυτήρια αναφορά 

υποβάλλεται   αµέσως    µετά    την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου     και   η   Υπηρεσία    που  την  υποβάλλει,   

ζητάει    από   τον αρµόδιο   εισαγγελέα   την  κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης . 

Στην  ΠΟΛ  1317/2-12-1997    ορίζεται  οτι ,   οι   Περιφερειακές  ∆ιευθύνσεις   του  Σ.∆.Ο.Ε.,  τα  Ειδικά  

Συνεργεία  Ελέγχου    του  Υπουργείου  Οικονοµικών  και  κάθε  άλλο   όργανο  ελέγχου  που  εξοµοιώνεται  µε  τον  

Προιστάµενο  της  ∆.Ο.Υ.  για  τη  διενέργεια   του  ελέγχου  ,  έχει  υποχρέωση   αµέσως  µε  την  ολοκλήρωση  

της  Έκθεσης  ελέγχου   από  την  οποία  προκύπτουν   αδικήµατα  του  άρθρου  19   του  Ν. 2523/1997  ,  να  

συντάσσει   και  να  υποβάλλει   στον  αρµόδιο   εισαγγελέα  τη  µηνητήρια   αναφορά  ,  αποστέλλοντας  µαζί  µε  

την  Έκθεση  ελέγχου  στον   αρµόδιο   Προιστάµενο   της  ∆.Ο.Υ.,   και  αντίγραφο       της    µυνητήριας   

αναφοράς.      

 

Παρατήρηση  :  

Σε  σχέση  µε  τα  ανωτέρω  , διευκρινίζεται   ότι: 
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-       η    υποβολή  µηνυτήριας  αναφοράς  εντός  των  προβλεπόµενων προθεσµιών    είναι   αρµοδιότητα 

του  Προϊσταµένου   της  Ελεγκτικής  αρχής    (  ∆.Ο.Υ.,    Σ.∆.Ο.Ε.  κ.λ.π. )     , ενώ  

              -       η    άσκηση  ποινικής  δίωξης  αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της Εισαγγελικής αρχής. 

 

Στη  συνέχεια   της   παρούσας,   παρατίθενται   δύο   (2)   Μυνητήριες  Αναφορές   για  έκδοση   και  λήψη   

εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  όπως   αυτές   που  συντάσσονται   από  το  Σ.∆.Ο.Ε   σε   ανάλογες   

περιπτώσεις   . 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    
ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ( Σ.∆.Ο.Ε. )    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  ..................... 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                     
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ                                                                Ηµεροµηνία  
Ταχ. ∆/νση:                                                                                Αριθ. Πρωτ:                             
Ταχ. Κώδικας :                                                          
Πληροφορίες :              
Τηλέφ.:                                                       ΠΡΟΣ  Την Εισαγγελία  Πληµ/κών Θεσ/νίκης                                                                                  
Fax:                                                                                          ∆ικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης 
 
   
                                                                                          ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
                                                                                          1) Κ.Υ.   Σ.∆.Ο.Ε. ........................    
                                                                                          2) ∆.Ο.Υ.   ................ 
                                                                                         3) Οικον. Επιθ/ση Θεσσαλονίκης........... 
                                                                                         4) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους .......... 
                                                                                         5) Γεν. ∆/νση Φορολογικών Ελέγχων    
                                                                                        Τµήµα Ποινών...........  
                                                                                          
 

Θέµα:    Υποβολή δικογραφίας  
 
 

        Υποβάλλουµε τη δικογραφία που σχηµάτισε η Υπηρεσία µας  σε βάρος του  ....................... του  .......... και της  
.................... κατοίκου Θεσ/νίκης  στην  οδό   .................... µε Α∆Τ  ............. και µε ΑΦΜ  ................, εκδότη και 
λήπτη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια τεχνικών έργων, ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης – 
∆ελτία Αποστολής) και σας αναφέρουµε τα παρακάτω : 
         Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας µε την   αριθ. εντολή................ στην 
επιχείρηση « .................... του  ........................ οικοδοµικές επιχειρήσεις & κατασκευή τεχνικών έργων – υλικά 
οικοδοµών,  Θες/νίκη   , ΑΦΜ  ...............», αρµοδιότητας ∆.Ο.Υ.  .................., διαπίστωσαν ότι: 
Α) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009: 
Έκδοση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια τεχνικών έργων)  σε τέσσερις  (4) περιπτώσεις, προς 
την επιχείρηση «.................  Α.Ε. – ΑΦΜ  .................», αξίας εκάστου άνω των 880,00 ευρώ και συνολικής 
καθαρής αξίας  ................. ευρώ πλέον ΦΠΑ .................. ευρώ, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, 
όπως αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα (χρήση 2009) σελίδα 23 της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου. 
Για τα ανωτέρω τέσσερα (4) ΕΙΚΟΝΙΚΑ Τιµολόγια τεχνικών έργων, εκδόθηκαν τα  αντίστοιχα ΕΙΚΟΝΙΚΑ 
φορολογικά στοιχεία διακίνησης, συγκεκριµένα  ∆ελτία Αποστολής σε δεκατρείς  (13) περιπτώσεις, προς την 
επιχείρηση « ....................... Α.Ε. – ΑΦΜ  ..........», για διακινήσεις οικοδοµικών υλικών τα οποία ουδέποτε 
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µεταφέρθηκαν και παραλήφθηκαν από την λήπτρια, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στον πίνακα  (χρήση 2009) σελίδες 23 και 24 της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου.   
Β) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010: 
1) Έκδοση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια τεχνικών έργων)  σε δεκαπέντε (15) περιπτώσεις, 
προς την επιχείρηση « ......................  Α.Ε. – ΑΦΜ  .............», αξίας εκάστου άνω των 880,00 ευρώ και συνολικής 
καθαρής αξίας  .................. ευρώ πλέον ΦΠΑ  ................. ευρώ, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, 
όπως αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα  (χρήση 2010) σελίδα 24  της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου. 
Για τα ανωτέρω δεκαπέντε (15) ΕΙΚΟΝΙΚΑ Τιµολόγια τεχνικών έργων, εκδόθηκαν τα  αντίστοιχα ΕΙΚΟΝΙΚΑ 
φορολογικά στοιχεία διακίνησης, συγκεκριµένα  ∆ελτία Αποστολής σε είκοσι έξι (26) περιπτώσεις, προς την 
επιχείρηση « ............ Α.Ε. – ΑΦΜ ..................», για διακινήσεις οικοδοµικών υλικών τα οποία ουδέποτε 
µεταφέρθηκαν και παραλήφθηκαν από την λήπτρια, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στον πίνακα  (χρήση 2010) σελίδες 24  και 25 της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου. 
2) Ζήτηση - λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων σε επτά (7) περιπτώσεις (Τιµολόγια Πώλησης – ∆ελτία 
Αποστολής), εκδόσεως της επιχείρησης «.................. Ο.Ε., τεχνικά έργα, .......... ΑΦΜ ..................», συνολικής 
καθαρής αξίας  .................ευρώ πλέον ΦΠΑ ............ ευρώ, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, όπως 
αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα (χρήση 2010) σελίδες 25 και 26  της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου. 
        Επειδή τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία ύστερα από έλεγχο, έρευνα, διασταυρώσεις, καταθέσεις κλπ., 
απεδείχθησαν ότι είναι ΕΙΚΟΝΙΚΑ µε την έννοια ότι οι συναλλαγές που αυτά απεικονίζουν είναι ανύπαρκτες στο 
σύνολό τους. 
        Επειδή το αδίκηµα της έκδοσης – λήψης Εικονικών ή έκδοσης πλαστών καθώς και η νόθευση φορολογικών 
στοιχείων, στοιχειοθετούν τη διάπραξη του αδικήµατος της φοροδιαφυγής το οποίο προβλέπεται και τιµωρείται από 
τις διατάξεις  των άρθρων 19  και 21 του Ν. 2523/97. 
         Παρακαλούµε να επιβληθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Ν. 2523/97 παρεπόµενη ποινή.        
Ο µηνυόµενος   ................. του .................., κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.  .................. κλήσης σε απολογία της 
Υπηρεσίας µας, η οποία του επιδόθηκε νόµιµα, δεν προσήλθε στην Υπηρεσία µας για να απολογηθεί. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας γνωστοποιούµε ότι όταν η φορολογική εγγραφή οριστικοποιηθεί και µας ενηµερώσει γι’  αυτό η 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., θα σας αποστείλουµε άµεσα αντίγραφα των Α.Ε.Π. και των αποδεικτικών επίδοσης αυτών. 
 Όσον αφορά το δικαίωµα του φορολογουµένου να ασκήσει προσφυγή εντός της νοµίµου προθεσµίας των εξήντα 
(60) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης σ’ αυτόν της Απόφασης Επιβολής Προστίµου, µε αίτηµα 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/94, διατηρώντας πράγµατι την ευχέρεια 
να ακουσθεί από την αρµόδια φορολογική αρχή και να υπερασπίσει τον εαυτόν του, αφού µπορεί να επιτύχει πριν 
από την καταβολή του προστίµου, τον περιορισµό ή τη διαγραφή του και έτσι να εκπληρωθεί τόσο η συνταγµατική 
επιταγή του άρθ. 20 παρ. 2, για ακρόαση αυτού από τη ∆ιοίκηση, όσο και τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθ. 6 
του Ν. 2690/99 Κ.∆.∆. για προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου, τούτο αναφέρεται πάντα ρητά µέσα στις 
αποφάσεις επιβολής προστίµου που του επιδίδονται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Οπότε παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παρ. 2 
εδάφιο 2 του Ν. 2523/97, σε συνδυασµό µε το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 3220/04, σχετικά µε την υποβολή της 
µηνυτήριας αναφοράς και την άσκηση της ποινικής δίωξης.  
Στην Υπηρεσία µας δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό υλικό που να έχει συσχετιστεί και αξιολογηθεί για τη 
σχετική εντολή. 
         Μηνύουµε ενώπιον σας τον  .................... του ............. και της ............., κάτοικο  Θες/νίκης   στην  
οδό.............., µε Α∆Τ  .............. και µε ΑΦΜ  ................, εκδότη και λήπτη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων 
(Τιµολόγια τεχνικών έργων, ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης – ∆ελτία Αποστολής), νόµιµο εκπρόσωπο της 
ατοµικής του επιχείρησης «.................. του ..................., οικοδοµικές επιχειρήσεις & κατασκευή τεχνικών 
έργων – υλικά οικοδοµών,  ............., ΑΦΜ ......................» και παρακαλούµε όπως µας κοινοποιηθεί 
αντίγραφο της ποινικής απόφασης που θα εκδοθεί. 
          Μάρτυρες προτείνουµε τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας µας 1)  ..................... και 2) ......................., οι 
οποίοι παρακαλούµε να κληθούν µέσω της Υπηρεσίας µας. 
Παρακαλούµε για την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού 
ελέγχου, κατ΄ εφαρµογή του άρθρ. 40 του Ν. 3220/04. 
Επίσης παρακαλούµε όπως κληθεί από εσάς, για να παρασταθεί ως Πολιτική Αγωγή, εκπρόσωπος του Ελληνικού 
∆ηµοσίου από το Ν.Σ.Κ. – Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Θεσ/νίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.   
Συνηµµένα : 
1) Η υπ’ αριθ...................... Έκθεση Ελέγχου µε τα συνηµµένα της.      
2) Η υπ΄ αριθ. ................ πρωτότυπη έκθεση κατάσχεσης της Υπηρεσίας µας µε τα αναγραφόµενα σ΄ αυτήν 
πρωτότυπα. 
 

 
 
                                                                                                                                    Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                            ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
                                                                                          1) Κ.Υ.   Σ.∆.Ο.Ε. ........................    
                                                                                          2) ∆.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
                                                                                          3) Οικον. Επιθ/ση Θεσσαλονίκης........... 
                                                                                          4) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους .......... 
                                                                                          5) Γεν. ∆/νση Φορολογικών Ελέγχων    
                                                                                              Τµήµα Ποινών...........  
                                                                                          
 
 
Θέµα:    Υποβολή δικογραφίας  
 
        Υποβάλλουµε  τη δικογραφία που σχηµάτισε  η Υπηρεσία µας  σε βάρος της νοµίµου εκπροσώπου  
σύµφωνα µε τα ΦΕΚ Νο  ..............................της επιχείρησης « .............  Α.Ε.», λήπτριας ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  
φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια Πώλησης – ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών), ήτοι: 
Την   ................. του  ............... και της  ............, κατοίκου Θεσ/νίκης στην οδό  .............ή ..............., µε Α∆Τ   
............. και µε Α.Φ.Μ.  ................ ως Προέδρου και ∆ιευθύνουσας Συµβούλου του ∆.Σ. της επιχείρησης, από 
01-03-2003  και εντεύθεν. 
Όσον αφορά τις παραβάσεις της χρήσης 2002 και συγκεκριµένα από 05-09-02 έως και 24-09-02, νόµιµος 
εκπρόσωπος της ελεγχόµενης επιχείρησης, από 31-05-02 έως και 07-02-03 ήταν ο  ................ του  ..............και της  
..................., κατοίκου εν ζωή (απεβίωσε 07-02-2003) Θεσ/νίκης στην οδό  .................., µε Α∆Τ ............... και µε 
Α.Φ.Μ.  ..............  ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της επιχείρησης, ο οποίος δεν µπορεί να 
µηνυθεί  επειδή απεβίωσε  στις   07-02-2003, σύµφωνα µε την αριθ.  .......... ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα και σας αναφέρουµε τα παρακάτω : 
      Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας µε τις   υπ   αριθ. εντολές   ........... και 
.................  στην επιχείρηση « ............ Α.Ε., γραφικές τέχνες,   ............ Θεσ/νίκη, ΑΦΜ  », αρµοδιότητας  ∆.Ο.Υ.  
ΦΑΕ Θεσ/νίκης, διαπίστωσαν ότι: 
Α) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002: 
Λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια Πώλησης – ∆ελτία Αποστολής, Τ.Π.Υ.), σε τρεις (3) 
περιπτώσεις, εκδόσεως της επιχείρησης « ...................... Ε.Π.Ε.»,  αξίας έκαστο άνω των 880,00 ευρώ και 
συνολικής καθαρής αξίας  ................ ευρώ πλέον ΦΠΑ ............ ευρώ,   για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό 
τους,  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα (χρήση 2002) του παραρτήµατος συνηµµένος µε α/α 1 της 
συνηµµένης έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ.. 
Β) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004: 
Λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τιµολόγια  – ∆ελτία Αποστολής, Τ.Π.Υ.), σε πενήντα µία (51) 
περιπτώσεις, εκδόσεως των   επιχειρήσεων  « ................. Ε.Π.Ε.» και « ...................... Ο.Ε.»,  αξίας έκαστο άνω 
των 880,00 ευρώ και συνολικής καθαρής αξίας  ............ ευρώ πλέον ΦΠΑ ............... ευρώ,   για συναλλαγές 
ανύπαρκτες στο σύνολό τους,  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα  (χρήση 2004) του παραρτήµατος 
συνηµµένος µε α/α 1 της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ.. 
Γ) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005: 
1) Λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τ.Π.Υ.), σε τριάντα έξι (36) περιπτώσεις, εκδόσεως της 
επιχείρησης « ................... Ε.Π.Ε.» και « ..................... Ο.Ε.»,  αξίας έκαστο άνω των 880,00 ευρώ και συνολικής 
καθαρής αξίας  ............ ευρώ πλέον ΦΠΑ ............ ευρώ,   για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους,  όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες  (χρήση 2005) του παραρτήµατος συνηµµένος µε α/α 1 της συνηµµένης 
έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ.. Εκ των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων τέσσερις περιπτώσεις δεν βρέθηκαν και δεν 
προσκοµίσθηκαν, αλλά καταλογίσθηκαν από τα τηρούµενα φορολογικά βιβλία της ελεγχόµενης επιχείρησης. 
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2) Λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ φορολογικού στοιχείου (Τ.Π.Υ.), σε µία (1) περίπτωση, και συγκεκριµένα το Τ.Π.Υ. Νο  
............................ καθαρής αξίας  .......... ευρώ πλέον ΦΠΑ  ................ευρώ, εκδόσεως της επιχείρησης 
«......................... Ε.Π.Ε.»   για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της.   
∆) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006: 
Λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  φορολογικών στοιχείων (Τ.Π.Υ.), σε επτά (7) περιπτώσεις, εκδόσεως της επιχείρησης « 
....................... Ε.Π.Ε.» και «...................... Ο.Ε.»,  αξίας έκαστο άνω των 880,00 ευρώ και συνολικής καθαρής 
αξίας  ........... ευρώ πλέον ΦΠΑ ............. ευρώ,   για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους,  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον πίνακα  (χρήση 2006) του παραρτήµατος συνηµµένος µε α/α 1 της συνηµµένης έκθεσης ελέγχου 
Κ.Β.Σ.. Τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία δεν βρέθηκαν και δεν προσκοµίσθηκαν, αλλά καταλογίσθηκαν από τα 
τηρούµενα φορολογικά βιβλία της ελεγχόµενης επιχείρησης. 
         Επειδή τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία ύστερα από έλεγχο, έρευνα, διασταυρώσεις, καταθέσεις κλπ., 
απεδείχθησαν ότι είναι ΕΙΚΟΝΙΚΑ µε την έννοια ότι οι συναλλαγές που αυτά απεικονίζουν είναι ανύπαρκτες στο 
σύνολό τους. 
        Επειδή το αδίκηµα της έκδοσης – λήψης Εικονικών ή έκδοσης πλαστών καθώς και η νόθευση φορολογικών 
στοιχείων, στοιχειοθετούν τη διάπραξη του αδικήµατος της φοροδιαφυγής το οποίο προβλέπεται και τιµωρείται από 
τις διατάξεις  των άρθρων 19, 20  και 21 του Ν. 2523/97. 
         Παρακαλούµε να επιβληθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Ν. 2523/97 παρεπόµενη ποινή.         
Η µηνυόµενη ........................... δεν προσήλθε στην Υπηρεσία µας για να απολογηθεί,  κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.  
.................. κλήσης σε απολογία της Υπηρεσίας µας, η οποία της επιδόθηκε νόµιµα.     
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας γνωστοποιούµε ότι όταν η φορολογική εγγραφή οριστικοποιηθεί και µας ενηµερώσει γι’  αυτό η 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., θα σας αποστείλουµε άµεσα αντίγραφα των Α.Ε.Π. και των αποδεικτικών επίδοσης αυτών.  
Όσον αφορά το δικαίωµα του φορολογουµένου να ασκήσει προσφυγή εντός της νοµίµου προθεσµίας των εξήντα 
(60) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης σ’ αυτόν της Απόφασης Επιβολής Προστίµου, µε αίτηµα 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/94, διατηρώντας πράγµατι την ευχέρεια 
να ακουσθεί από την αρµόδια φορολογική αρχή και να υπερασπίσει τον εαυτόν του, αφού µπορεί να επιτύχει πριν 
από την καταβολή του προστίµου, τον περιορισµό ή τη διαγραφή του και έτσι να εκπληρωθεί τόσο η συνταγµατική 
επιταγή του άρθ. 20 παρ. 2, για ακρόαση αυτού από τη ∆ιοίκηση, όσο και τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθ. 6 
του Ν. 2690/99 Κ.∆.∆. για προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου, τούτο αναφέρεται πάντα ρητά µέσα στις 
αποφάσεις επιβολής προστίµου που του επιδίδονται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Οπότε παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παρ. 2 
εδάφιο 2 του Ν. 2523/97, σε συνδυασµό µε το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 3220/04, σχετικά µε την υποβολή της 
µηνυτήριας αναφοράς και την άσκηση της ποινικής δίωξης.  
Στην Υπηρεσία µας δεν υπάρχει άλλα αποδεικτικό υλικό που να έχει συσχετιστεί και αξιολογηθεί για τη σχετική 
εντολή. 
       Μηνύουµε ενώπιον σας  την  :  
 .................. του.................και της ..................., κάτοικο Θεσ/νίκης στην οδό  ............... ή .............., µε Α∆Τ   
................. και µε Α.Φ.Μ. ......................, ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο του ∆.Σ. της επιχείρησης, από 
01-03-2003 και εντεύθεν και νόµιµο εκπρόσωπο  σύµφωνα µε τα ΦΕΚ Νο     ...................................της επιχείρησης 
« ............. Α.Ε., γραφικές τέχνες,   ............. Θεσ/νίκη, ΑΦΜ  ..............», λήπτριας ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ φορολογικών 
στοιχείων (Τιµολόγια Πώλησης – ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών) και παρακαλούµε όπως µας 
κοινοποιηθεί αντίγραφο της ποινικής απόφασης που θα εκδοθεί. 
Όσον αφορά τις παραβάσεις της χρήσης 2002 και συγκεκριµένα από 05-09-02 έως και 24-09-02, νόµιµος 
εκπρόσωπος της ελεγχόµενης επιχείρησης, από 31-05-02 έως και 07-02-03 ήταν ο  .................... του  ................και 
της  ................., κατοίκου εν ζωή (απεβίωσε 07-02-2003) Θεσ/νίκης στην οδό  ..................., µε Α∆Τ   ................ και 
µε Α.Φ.Μ.  .................. ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της επιχείρησης, ο οποίος δεν µπορεί να 
µηνυθεί επειδή απεβίωσε 07-02-2003, σύµφωνα µε την αριθ.  ................. ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 
        Μάρτυρες προτείνουµε τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας µας : 
1)  ................ και 2)  ......................, οι οποίοι παρακαλούµε να κληθούν µέσω της Υπηρεσίας µας και παρακαλούµε 
για την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου, κατ΄ 
εφαρµογή του άρθρ. 40 του Ν. 3220/04. 
Επίσης παρακαλούµε όπως κληθεί από εσάς, για να παρασταθεί ως Πολιτική Αγωγή, εκπρόσωπος του Ελληνικού 
∆ηµοσίου από το Ν.Σ.Κ. – Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Θεσ/νίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.   
Συνηµµένα : 
Η υπ’ αριθ.  ............... Έκθεση Ελέγχου µε τα συνηµµένα της.      
Φωτοαντίγραφα των  ΦΕΚ  Νο   ...................................    
Φωτοαντίγραφο της αριθ.  ............. ληξιαρχικής πράξης θανάτου 
                                  
 

                                                                                                                                    Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           4.6.   ΑΣΚΗΣΗ   ΠΟΙΝΙΚΗΣ  ∆ΙΩΞΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  

 
Από   την  Εισαγγελική   Αρχή,   για  τα  αδικήµατα  του  άρθρου  19  του  Ν. 2523/97   (δηλαδή  για   την  

έκδοση  πλαστών  και  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  και  την   αποδοχή   εικονικών,  ή  τη  νόθευση  αυτών),     

ασκείται   άµεσα  ποινική  δίωξη  µε  βάση  τα πορίσµατα  του  φορολογικού  ελέγχου  και  τη  µηνυτήρια  

αναφορά  του  Προισταµένου  της   φορολογικής   αρχής    (  ∆.Ο.Υ.,    Σ.∆.Ο.Ε.  κ.λ.π. )   .   

Ο   Εισαγγελέας   µόλις   λάβει   τη  Μυνητήρια   Αναφορά   της   Υπηρεσίας   που   διενήργησε   

τον   έλεγχο   (σύµφωνα   µε   τα  οριζόµενα   στο   άρθρο   41 του   Κώδικα  Ποινικής  ∆ικονοµίας   ),    

κινεί  τη  διαδικασία  για   την   άσκηση   ποινικής   δίωξης     (όπως   αυτή   ορίζεται   στο  άρθρο 43   του   

Κ.Π.∆.),   ως   εξής   :  

       -   Είτε µε παραγγελία για ανάκριση,  την οποία ενεργεί µόνο ο ανακριτής µετά από γραπτή παραγγελία 

του εισαγγελέα.   Κατά  την  ανάκριση  (σύµφωνα   µε   τα  οριζόµενα   στο  άρθρο  239 του Κ.Π.∆,)    ,  

συλλέγονται  τα  αναγκαία   αποδεικτικά   στοιχεία   προκειµένου   να   βεβαιωθεί  η  τέλεση  του   εγκλήµατος και 

να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη   για   το  έγκληµα    αυτό.   

      -   Είτε  µε  παραγγελία  για  προανάκριση,   η οποία ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο 

µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα,    ή από τον ανακριτή στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος  (άρθρο 

243 του   Κ.Π.∆.)  . 

      -   Είτε εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση του κατηγορούµενου στο ακροατήριο, στις 

περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται.  

Η απευθείας κλήση στο ακροατήριο χρησιµοποιείται όταν πρόκειται για πταίσµατα, ή ελαφρά 

πληµµελήµατα ή σε περιπτώσεις όπου η προανάκριση για διάφορους λόγους προφανώς δεν είναι αναγκαία (π.χ. 

στα αυτόφωρα πληµµελήµατα, ή όταν προηγήθηκε προκαταρκτική εξέταση).  

 
 
 
4. 7  ΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΩΝ    ΑΠΟ  ΤΗ   ∆.Ο.Υ.   ΓΙΑ  ΤΗ  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΤΩΝ   ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

   ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Στις  περιπτώσεις  που  έχει  συνταχθεί   Ειδική  Έκθεση  ελέγχου   του  άρθρου  14  του ν.  2523/1997,  

από   την   αρµόδια  ∆.Ο.Υ.  λαµβάνονται   τα   προβλεπόµενα   µέτρα   για  τη  διασφάλιση   των  συµφερόντων   

του  ∆ηµοσίου.        
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Στο  άρθρο  14  του ν.  2523/1997  (όπως   τροποποιήθηκε   και  ισχύει )   , ορίζεται  τα     µέτρα   που   

λαµβάνονται  για  τη  διασφάλιση  των  συµφερόντων  του  ∆ηµοσίου,  ως   εξής   :  

1)   Στους παραβάτες   λήψης  και  χρήσης  εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, 

πλαστών φορολογικών  στοιχείων  και  νόθευσης τέτοιων στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που 

αναγράφονται σε αυτά,  αθροιστικά λαµβανοµένη κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει το 

ποσό  των  τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.  Εξαίρεση  αποτελούν   παραβάτες   λήψης  και χρήσης 

εικονικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο  πρόσωπο  του  

εκδότη. 

 2)  Κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής 

έκθεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά  στο ∆ηµόσιο ποσό πάνω από εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ευρώ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, τέλη και εισφορές,  

λαµβάνονται   τα  κάτωθι  µέτρα   για  τη  διασφάλιση  των  συµφερόντων  του  ∆ηµοσίου:  

-            Απαγορεύεται στις αρµόδιες δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες να παραλαµβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν 

βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά (φορολογικές   ενηµερότητες)   που  ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση 

συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.  

-       Αναστέλλεται έναντι του ∆ηµοσίου    το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασµών, των κοινών 

λογαριασµών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασµών, των συµβάσεων και πράξεων επί παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και του περιεχοµένου των θυρίδων του φορολογούµενου σε τράπεζες ή άλλα 

πιστωτικά ιδρύµατα και δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Οι δεσµεύσεις  αυτές   δεν εφαρµόζονται 

για ποσά µισθών και συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λογαριασµούς φυσικών προσώπων. 

 

Τα   περιοριστικά   µέτρα    επιβάλλονται   σε   βάρος    των   επιτηδευµατιών,    καθώς   και    των       

νοµίµων   εκπροσώπων   των   νοµικών   προσώπων   ,  οι   οποίοι   κατά  το  χρόνο  διάπραξης   της    

παράβασης    της   έκδοσης   ή  λήψης    εικονικών   και   πλαστών   φορολογικών   στοιχείων,  είχαν  µία   από   τις  

ιδιότητες  των  παραγράφων  1-4   του  άρθρου   20   του  ν.  2523/97 (δηλαδή   ήταν   διαχειριστές  της  Ε.Π.Ε.  ,   

Πρόεδροι  του  ∆Σ   και  ∆.Σύµβουλοι   της  Α.Ε.,  κλπ)  .      

 

Η   φορολογική αρχή  (∆.Ο.Υ.)  η   οποία   είναι    αρµόδια για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών 

πράξεων των φόρων, τελών και εισφορών ή των αποφάσεων επιβολής προστίµου του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων,     υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα   : 

-   όλες τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες,  

-   τις τράπεζες και  τα   λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα.  
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Οι ανωτέρω υπηρεσίες και οι φορείς , υποχρεούνται να εφαρµόσουν αµέσως τις απαγορεύσεις και 

δεσµεύσεις   χωρίς  καµία  άλλη  διαδικασία   ή   διατύπωση ,  ενηµερώνοντας   για   τις    ενέργειες    τους,    την   

αρµόδια   για   την    επιχείρηση ∆.Ο.Υ. 

Επίσης,   η   φορολογική    αρχή    κοινοποιεί   αντίγραφο της σχετικής Ειδικής έκθεσης ελέγχου  : 

α)   στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου   Οικονοµικών,   και  

β)   στο φορολογούµενο,    στην   τελευταία    γνωστή  διεύθυνση   κατοικίας    του  ή στην  έδρα  της 

επιχείρησής του. 

Ο   φορολογούµενος    µπορεί  να  ζητήσει  µε  αίτηση  του   στον Υπουργό   Οικονοµικών ,   µέσω της 

αρµόδιας για την έκδοση των πράξεων φορολογικής αρχής  (∆.Ο.Υ.)  , την ολική ή µερική άρση των 

απαγορευτικών µέτρων.  

Επίσης,    κατά  τα   οριζόµενα   στις  διατάξεις  του   Κώδικα  ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας,    ο   

φορολογούµενος   επιτρέπεται   να   ασκήσει   προσφυγή    κατά  της  απόφασης  του  Υπουργού   Οικονοµικών .    

 

Στην  περίπτωση  που επιτυγχάνεται : 

  α)  διοικητική επίλυση   ή   

  β)   δικαστικός συµβιβασµός   ή    

  γ)    διοικητική περαίωση  της  φορολογικής διαφοράς   (µε   οποιονδήποτε    τρόπο)     

για   το συνολικό ποσό  των  φόρων,   τελών ,  εισφορών,    προστίµων  καθώς  και   των  νοµίµων  

προσαυξήσεων,    αίρεται   περιοριστικά    και   µόνον η δέσµευση   από   το  ∆ηµόσιο     του   πενήντα  τοις  εκατό 

(50%)     των   καταθέσεων  .  

Η άρση της δέσµευσης   παύει   να ισχύει σε περίπτωση που    ο  φορολογούµενος    δεν  καταβάλλει   

εµπρόθεσµα   στη  ∆.Ο.Υ.   δύο   (2) συνεχόµενες   δόσεις   από   το   οφειλόµενο   ποσό  .    

Τα µέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους εφόσον ο  φορολογούµενος καταβάλλει ποσό πάνω από 

το   εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των οφειλόµενων  ποσών   φόρων,   τελών ,  εισφορών,    

προστίµων  καθώς  και   των νοµίµων προσαυξήσεων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΠΕΜΠΤΟ 

 

5.1.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ  (ΠΡΟΣΤΙΜΑ    Κ.Β.Σ.)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΠΛΑΣΤΩΝ    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

Στο  άρθρο   5   παρ.  10   του  Ν.2523/97   ορίζονται  τα  πρόστιµα  του   Κ.Β.Σ.   που  επιβάλλονται   στις  

επιχειρήσεις  που  εκδίδουν  και  λαµβάνουν  εικονικά  και  πλαστά  φορολογικά  στοιχεία, ως  εξής :  

1)  Για   έκδοση  εικονικών   ή  πλαστών  φορολογικών    στοιχείων    καθαρής  αξίας (χωρίς  το  ΦΠΑ)  

άνω  των  1.200,00  ευρώ   έκαστο,  επιβάλλεται  πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    ίσο  µε  το  διπλάσιο  της  καθαρής   αξίας   

του  κάθε  φορολογικού  στοιχείου. 

π.χ.  Για  την  έκδοση    πλαστού- εικονικού   φορολογικού   στοιχείου     αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον  

ΦΠΑ   2.300,00   ευρώ  ,  επιβάλλεται   πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    αξίας  :  10.000,00  x  2= 20.000,00  ευρώ.   

 

2)  Για   λήψη   εικονικών   φορολογικών    στοιχείων    ,  τα  οποία   αφορούν   ανύπαρκτες   συναλλαγές   ,   

καθαρής  αξίας (χωρίς  το  ΦΠΑ)  άνω  των  1.200,00  ευρώ   έκαστο,  επιβάλλεται  πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    ίσο  µε  το  

διπλάσιο  της  καθαρής   αξίας   του  κάθε  φορολογικού  στοιχείου. 

π.χ.  Για  τη  λήψη      εικονικού   φορολογικού   στοιχείου    (το  οποίο   αφορά  ανύπαρκτη   συναλλαγή  )    

αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   2.300,00   ευρώ  ,  επιβάλλεται   πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    αξίας  :  10.000,00  x  

2= 20.000,00  ευρώ.   

 

3)  Για   λήψη   εικονικών   φορολογικών    στοιχείων    ,  τα  οποία   αφορούν   πραγµατικές     συναλλαγές, 

αλλά   είναι   εικονικά   ως   προς   το   πρόσωπο   του    αντισυµβαλλόµενου    (του  εκδότη)  ,   καθαρής  αξίας 

(χωρίς  το  Φ.Π.Α.)  άνω  των  1.200,00  ευρώ   έκαστο,  επιβάλλεται  πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    ίσο  µε  την   καθαρή   

αξία     του  κάθε  φορολογικού  στοιχείου. 

π.χ.  Για  την  λήψη      εικονικού   φορολογικού   στοιχείου    (το  οποίο   είναι   εικονικό  ως προς το 

πρόσωπο   του   εκδότη   και   αφορά  πραγµατική    συναλλαγή  )    αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   

2.300,00   ευρώ  ,  επιβάλλεται   πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    αξίας  :  10.000,00  x  1  = 10.000,00  ευρώ.   

 

4)  Για   έκδοση  ή   λήψη   µερικώς   εικονικών   φορολογικών    στοιχείων    καθαρής  αξίας    ( χωρίς  το  

Φ.Π.Α. )  άνω  των  1.200,00  ευρώ   έκαστο,  επιβάλλεται  πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    µόνο   για    το   µέρος   της  
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εικονικής   αξίας   των   φορολογικών   στοιχείων.     Όταν  δεν   είναι   δυνατός   ο   προσδιορισµός    της   µερικώς    

εικονικής    αξίας ,  το  πρόστιµο  Κ.Β.Σ.   της  περίπτωση   αυτής,  επιβάλεται   ίσο  µε    την   καθαρή   αξία     του  

κάθε  φορολογικού  στοιχείου. 

π.χ.  Για  την  έκδοση   ή   τη    λήψη     µερικώς   εικονικού   φορολογικού   στοιχείου     ,  το  οποίο   έχει   

συνολική   αξία     10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   2.300,00   ευρώ  ,  και    η   εικονική    του  αξία   είναι    

7.000,00  ευρώ,   επιβάλλεται   πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    αξίας  : 7.000,00  x  2  = 14.000,00  ευρώ.   

                 Εάν   δεν  είναι  δυνατός  ο  προσδιορισµός  της  µερικώς  εικονικής  αξίας   στο   ανωτέρω  φορολογικό   

στοιχείο  , επιβάλλεται  πρόστιµο    Κ.Β.Σ.    αξίας  :  10.000,00  x  1  = 10.000,00  ευρώ.   

 

5)   Για   την   έκδοση  εικονικών   ή   πλαστών  ,  καθώς    και   τη   λήψη    εικονικών    φορολογικών    

στοιχείων    καθαρής  αξίας    (χωρίς  το  ΦΠΑ)  κάτω  των  1.200,00  ευρώ   έκαστο,  επιβάλλεται  πρόστιµο  

Κ.Β.Σ.    σύµφωνα  µε  τις   διατάξεις   του  άρθρου   5   παράγραφοι    8   και  9   του  Ν.  2523/97,    και   ανάλογα   

µε  την  κατηγορία   των  βιβλίων  ΚΒΣ   που  τηρεί   η     επιχείρηση .   

π.χ.  Για  την  έκδοση    πλαστού- εικονικού   φορολογικού   στοιχείου     αξίας   1.000,00  ευρώ   πλέον  

ΦΠΑ   230,00   ευρώ  ,  επιβάλλεται   πρόστιµο ως   εξής  : 

-    600,00   ευρώ  ,   εάν   η   επιχείρηση   τηρεί   βιβλία  Β΄  κατηγορίας  του  ΚΒΣ    ,  και    

-    900,00   ευρώ  ,   εάν   η   επιχείρηση   τηρεί   βιβλία  Γ΄  κατηγορίας  του  ΚΒΣ    .   

 

6)   Για  λήψη   εικονικού   φορολογικού   στοιχείου   από  αγρότη  (  που  δεν  έχει   ενταχθεί  στο  κανονικό  

καθεστώς  Φ.Π.Α.  , σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  41  και  42  του  Ν.  2859/2000_)  για  ανύπαρκτη   συναλλαγή  στο  

σύνολο  της,  ή  µέρος  αυτής,  και  ανεξάρτητα  από  την  αξία  που  έχει  το  φορολογικό  στοιχείο,   επιβάλεται  

πρόστιµο  Κ.Β.Σ.     του  άρθρου  5   παρ. 8γ΄  του  Ν. 2523/97,  δηλαδή   300,00  ευρώ.      

 

7)   Για  λήψη   εικονικού   φορολογικού   στοιχείου   από  αγρότη  (  που  δεν  έχει   ενταχθεί  στο  κανονικό  

καθεστώς  ΦΠΑ  , σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  41  και  42  του  Ν.  2859/2000_)  το   οποίο    αφορά    πραγµατική       

συναλλαγή    , αλλά   είναι   εικονικό    ως   προς   το πρόσωπο του συναλλασσόµενου  (του  εκδότη)     ,   

σύµφωνα   µε   τα  οριζόµενα    στο    άρθρο  5   παρ. 10γ΄  του  Ν. 2523/97,  δεν   επιβάλεται  πρόστιµο   Κ.Β.Σ.   

σε  βάρος   του  αγρότη –λήπτη  του  στοιχείου . 

 

8)   Για  λήψη  πλαστού   φορολογικού  στοιχείου,  το  οποίο αφορά  πραγµατική  συναλλαγή  ,  δεν  

επιβάλεται  πρόστιµο   σε  βάρος   του    λήπτη  του  στοιχείου . 
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9)  Στην  περίπτωση  έκδοσης  πλαστού- µερικώς  εικονικού   φορολογικού  στοιχείου,  επιβάλλεται  κατά   

περίπτωση   το  βαρύτερο  πρόστιµο . 

π.χ.  Για  την  έκδοση  πλαστού   φορολογικού   στοιχείου   συνολικής    αξίας      10.000,00  ευρώ   πλέον  

ΦΠΑ   2.300,00   ευρώ  ,    το   οποίο   είναι    και   µερικώς   εικονικό  ,   και    η   εικονική      αξία   του    είναι    

7.000,00  ευρώ,   επιβάλλεται   το  βαρύτερο   πρόστιµο  Κ.Β.Σ.    (δηλαδή   επιβάλλεται   πρόστιµο    για  την  

έκδοση  του   πλαστού  φορολογικού  στοιχείου)      αξίας  : 10.000,00   x  2  = 20.000,00  ευρώ.   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1)    Για   νόθευση   φορολογικού στοιχείου,   το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που 

πραγµατοποίησε   τη   νόθευση,   ενώ  για   πλαστό  φορολογικό   στοιχείο   το   πρόστιµο   επιβάλλεται   σε   

βάρος   του   εκδότη  . 

 

2)    Σύµφωνα   µε  τα  οριζόµενα   στην   παράγραφο   11   του  άρθρου   5   του  Ν.  2523/1997,   (η   

οποία   προστέθηκε   µε  την  παρ.  16  του άρθρου  40  του  Ν. 3220/04  και   ισχύει   από   28-1-2004   )   ,   δεν  

καταλογίζεται   παράβαση  για   καταχώρηση   στα  τηρούµενα   βιβλία  της  ελεγχόµενης   επιχείρησης,    

εικονικών ,  πλαστών   ή  νοθευµένων    φορολογικών    στοιχείων   ,  εφόσον  επιβάλλεται   παράβαση    σε   

βάρος   της    επιχείρησης      για  τη  λήψη  των  εν  λόγω     εικονικών ,   πλαστών   ή  νοθευµένων    

φορολογικών    στοιχείων.     

 

             3)   Σύµφωνα   µε  τα  οριζόµενα   στην   παράγραφο   11   του  άρθρου   5   του  Ν.  2523/1997,   εφόσον   

καταλογίζονται   αυτοτελείς   παραβάσεις   για  τα  φορολογικά  στοιχεία  αξίας,  δεν  καταλογίζονται  για  την  ίδια  

αιτία,  όµοιες  παραβάσεις   για   τα  αντίστοιχα  ∆ελτία   Αποστολής,  ανεξάρτητα   από    το   εάν  τα  στοιχεία  

αυτά,  εκδίδονται  από   διαφορετικά  πρόσωπα. 

 Για  τα  οριζόµενα   ανωτέρω,  ενδεικτικά  αναφέρουµε  το  κάτωθι   παράδειγµα:   

Ο   «Α»   είναι    «αχυράνθρωπος»,   ο  οποίος   καθ΄   υπόδειξη   του   «Β»  έκανε  έναρξη   εργασιών   

επιχείρηση   εµπορίας   ηλεκτρικών  ειδών,  και   έδωσε  όλα  τα  φορολογικά  στοιχεία  που  θεώρησε  στη  ∆.Ο.Υ.,    

στον  «Β»  . 

Ο    «Β»    εξέδωσε    δέκα   εικονικά    (10)   ∆.Αποστολής   εκδόσεως   του  «Α»   ,  τα   οποία   αφορούν    

ανύπαρκτες    συναλλαγές   ,  µε   ηµεροµηνίες   έκδοσης   από   5-6-11   έως  και    8-6-11,    µε  τα  οποία   

φέρεται  οτι  πούλησε  εµπορεύµατα   στην   επιχείρηση     «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   . 

 Το  Σ.∆.Ο.Ε.   διενήργησε     έλεγχο   στις  9-6-11  ,   και  κατέσχεσε  από   την  οικία  του    «Β»   ,  όλα   

τα   φορολογικά  στοιχεία   του   «Α»   . 



 87

 Για  το  λόγο  αυτό,  ο   «Β»    εξέδωσε    ένα  (1)   αθεώρητο  Τιµολόγιο  πώλησης   στο  οποίο  ανέγραψε   

τα  στοιχεία   ανύπαρκτης   επιχείρησης   «  Στέλλα   ΑΕ» , µε   το  οποίο   εµφάνισε   οτι   τιµολόγησε  τα  

εµπορεύµατα  που   φέρεται   οτι   είχε  πουλήσει    ο  «Α»   στην   επιχείρηση     «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   . 

Στα  πλαίσια   του  ελέγχου  που  διενεργούνταν  από  το  Σ.∆.Ο.Ε.,   βρέθηκε   και   κατασχέθηκε     από  

την  επιχείρηση     «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   το   εκδοθέν  εικονικό  Τιµολόγιο  πώλησης   της  επιχείρησης   «  Στέλλα  ΑΕ» .   

  Στο   ανωτέρω  παράδειγµα  ,   για   την  ίδια   αιτία,   είχαν   εκδοθεί   από   τον   «Β»    : 

α)   δέκα   εικονικά    (10)   ∆.Αποστολής   εκδόσεως   του  «Α»   ,  και   

β)   ένα   Τιµολόγιο  πώλησης    εκδόσεως  της    ανύπαρκτης   επιχείρησης   «  Στέλλα   ΑΕ» ,  

µε  λήπτη  όλα  την  επιχείρηση   «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   . 

        Σύµφωνα   µε  τα   οριζόµενα   στην   παράγραφο   11   του  άρθρου   5   του  Ν.  2523/1997,   από   το  

Σ.∆.Ο.Ε.   πρέπει   να  καταλογισθεί   παράβαση   µόνο    για   το      φορολογικό    στοιχείο   αξίας,  δηλαδή   για    

το   Τιµολόγιο  πώλησης    εκδόσεως  της    ανύπαρκτης   επιχείρησης   «  Στέλλα   ΑΕ» ,  και   όχι    για  τα      δέκα   

εικονικά    (10)   ∆.Αποστολής   εκδόσεως   του  «Α»  ,  διότι  δεν  καταλογίζονται  για  την  ίδια  αιτία,  όµοιες  

παραβάσεις   για   τα  αντίστοιχα  ∆.Αποστολής,  ανεξάρτητα   εάν  τα  στοιχεία  αυτά,  εκδίδονται  από   

διαφορετικά  πρόσωπα. 

 Κατά  συνέπεια   θα  καταλογισθούν     παραβάσεις   ως  εξής: 

-   σε  βάρος   του  «Β»    για  έκδοση   ενός    εικονικού  φορολογικού  στοιχείου   µε  φερόµενο  εκδότη    την    

ανύπαρκτη     επιχείρηση     «  Στέλλα   ΑΕ»  και  λήπτη  την  επιχείρηση  «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   ,  και   

-   σε  βάρος   της  επιχείρησης   «ΜΗΝ   ΕΠΕ»   ,  για  λήψη   ενός    εικονικού  φορολογικού  στοιχείου   µε  

φερόµενο  εκδότη    την    ανύπαρκτη     επιχείρηση     «  Στέλλα   ΑΕ»  . 

 

 

5.2.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ( ΠΡΟΣΤΙΜΑ    Φ.Π.Α. )  ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΚ∆ΟΣΗ    ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ   ΠΛΑΣΤΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Στο  άρθρο   6   παρ.  1   του  Ν.2523/97 ,   ορίζονται  τα  πρόστιµα  που  επιβάλλονται   για   τον  Φ.Π.Α.   

στις   επιχειρήσεις  που  εκδίδουν  και  λαµβάνουν  εικονικά  και  πλαστά  φορολογικά  στοιχεία, ως  εξής :  

1)  για    τον   ΦΠΑ  που  δεν  απέδωσε    ο  εκδότης     εικονικού   ή   πλαστού  ή   νοθευµένου      

φορολογικού   στοιχείου ,  και    

2)   για    τον   ΦΠΑ   που   διενήργησε  έκπτωση    ή  έλαβε   επιστροφή  φόρου   ο  λήπτης     εικονικού   

φορολογικού   στοιχείου   ή    στοιχείου   το οποίο   νόθευσε   αυτός   ή   άλλοι   για   λογαριασµό   του,    
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επιβάλλεται    ειδικό   πρόστιµο   ισόποσο   µε   το   τριπλάσιο   του   φόρου  που   εξέπεσε   ο  λήπτης,   ή   που    

του   επιστράφηκε    ή   που    δεν    απέδωσε   ο  εκδότης   , ανεξάρτητα   αν   δεν  προκύπτει   τελικά   ποσό   

φόρου για   καταβολή.   

π.χ.  Για  την  έκδοση    εικονικού   φορολογικού   στοιχείου     αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   

2.300,00   ευρώ  ,  για   το   οποίο  δεν  απέδωσε   ο   εκδότης   τον    αναλογούντα     Φ.Π.Α,     επιβάλλεται   σε   

βάρος   του   πρόστιµο  για   το    Φ.Π.Α.    αξίας  :  2.300,00  x 3  = 6.900,00  ευρώ.   

Το  ίδιο  πρόστιµο  Φ.Π.Α.  επιβάλλεται   και  στον  λήπτη  εικονικού   φορολογικού  στοιχείου   αξίας   

10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   2.300,00   ευρώ  (το  πρόστιµο   επιβάλλεται  ανεξάρτητα   εάν  το  φορολογικό  

στοιχείο  είναι  εικονικό  στο  σύνολο  του,  ή  µόνο  ως  το  πρόσωπο   του  εκδότη)   .   

 

Επίσης,   το  ίδιο   πρόστιµο    επιβάλλεται   σε   αγρότες   (  που  δεν  έχει   ενταχθεί  στο  κανονικό  

καθεστώς  ΦΠΑ  , σύµφωνα  µε  το  άρθρα  41  του  Ν.  2859/2000_)  ,   εάν     έλαβαν   επιστροφή   φόρου  µε 

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

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

            Απαραίτητη   προυπόθεση    για   να  καταλογισθεί   ο  Φ.Π.Α.  σε  βάρος  του  εκδότη  εικονικού   , 

πλαστού   ή  νοθευµένου   φορολογικού  στοιχείου,  είναι   να  µην    τον  έχει  αποδώσει  στο   ∆ηµόσιο. 

π.χ.   Εάν  ο  ΑΛΦΑ   εξέδωσε  ένα  πλαστό-εικονικό  φορολογικό  στοιχείο  αξίας  10.000,00   ευρώ  πλέον  ΦΠΑ   

2.300,00  ευρώ   το  οποίο  καταχώρησε   στα   τηρούµενα  βιβλία  του,  και  απέδωσε  τον  αναλογούντα   ΦΠΑ  ,  

τότε  δεν  καταλογίζεται  σε  βάρος  του,  πρόστιµο  για  τον  ΦΠΑ  του  εν  λόγω    φορολογικού  στοιχείου.  

Καταλογίζεται   σε  βάρος  του  πρόστιµο  µόνο  Κ.Β.Σ.   

 

   

5.3.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΤΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Για   το  φόρο  εισοδήµατος   που  δεν   αποδίδεται   στο  ∆ηµόσιο   λόγω   των  εικονικών   φορολογικών   

στοιχείων    ,   στο  άρθρο 17    του  ν.2523/1997,   ορίζεται  οτι:  

Όποιος  καταχωρεί   στα  βιβλία   του  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία   µε  αποτέλεσµα   να   υποβάλλει 

ανακριβή  δήλωση  φορολογίας    εισοδήµατος ,  και   κατά   συνέπεια    να αποφεύγει   την   πληρωµή  φόρου 

εισοδήµατος,   τιµωρείται:  
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α) µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα 

που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 

και  

β) µε  κάθειρξη   , εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει 

σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.  

 

 

Για   τον    ΦΠΑ    των   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων  ,  στο    άρθρο   18   του  ν.  2523/1997,     ορίζεται  

οτι:  

Όποιος   δεν  αποδώσει,  ή  αποδώσει   ανακριβώς  στο  ∆ηµόσιο   ή   συµψηφίσει   ,   Φ.Π.Α. ,     φόρο  

κύκλο - εργασιών ,  παρακρατούµενους   και  επιρριπτόµενους   φόρους ,   τέλη   και   εισφορές ,  τιµωρείται:   

   α)  µε  φυλάκιση   εφόσον  το   προς   απόδοση   ποσό   του   κύριου   φόρου,   τέλους   ή   εισφοράς   ή    

το   ποσό   του   Φ.Π.Α.   που   συµψηφίσθηκε   ή   επιστράφηκε   ή   δεν   αποδόθηκε,   δεν   υπερβαίνει   σε  

ετήσια   βάση    το ποσό   των   τριών   χιλιάδων  (3.000)  ευρώ ,   

  β) µε   φυλάκιση   τουλάχιστον   ενός   (1) έτους,   εφόσον   το   προς   απόδοση   ποσό   του   κύριου 

φόρου,   τέλους   ή  εισφοράς  ή  το ποσό του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε, 

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

    γ) µε κάθειρξη   εφόσον  το   ποσό  αυτό    υπερβαίνει   σε   ετήσια   βάση  τα   εβδοµήντα   πέντε   

χιλιάδες (75.000) ευρώ.  

   Σε   περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά 

υπολογίζονται   ξεχωριστά   για   κάθε   µερικότερο   φόρο,   τέλος   ή    εισφορά.  

( Παρακρατούµενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε επί µέρους διατάξεις ,   ότι 

παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο ∆ηµόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγµατικού 

φορολογουµένου)   . 

  

Για   το  αδίκηµα  της  έκδοσης   ή   αποδοχής   πλαστών  , νοθευµένων   ή   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,  

στο    άρθρο 19    του ν.  2523/1997,  ορίζεται  οτι:  

  Όποιος  εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά 

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

τιµωρείται  µε  ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.   

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό 

της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται:  
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α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και  

β) µε κάθειρξη  ,  εφόσον  το  ως   άνω  ποσό  υπερβαίνει  τις  εκατόν  πενήντα  χιλιάδες  (150.000)  ευρώ.  

Το αδίκηµα του άρθρου αυτού  είναι   αυτοτελές   και   ανεξάρτητο    από τα αδικήµατα, που προβλέπονται 

και   τιµωρούνται   µε   τις λοιπές   ποινικές   διατάξεις του  νόµου  2523/1997.   

Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την πλαστότητα ή 

εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 

(235.000) ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο του καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου, 

εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά επαγγελµατικής εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα (1) µήνα. Η εκτέλεση της 

παρεπόµενης αυτής ποινής ουδεµία ασκεί επίδραση στις ενοχικές σχέσεις του επιτηδευµατία µε τους µισθωτούς 

που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας. 

 

 

5.4.  ΠΡΟΣΩΠΑ   ΤΑ  ΟΠΟΙΑ  ∆ΙΩΚΟΝΤΑΙ  ΠΟΙΝΙΚΑ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  -

ΠΛΑΣΤΩΝ    ΚΑΙ  ΤΗ   ΛΗΨΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Οι  διοικητικές  κυρώσεις,  δηλαδή   τα  πρόστιµα   του  Κ.Β.Σ.  και  του  Φ.Π.Α.,  για   την  έκδοση    

πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,   καθώς   και   για  τη  λήψη   εικονικών φορολογικών  

στοιχείων,      επιβάλλονται   σε  βάρος  των  επιχειρήσεων,  είτε  πρόκειται   : 

-   για  ατοµικές  επιχειρήσεις,  

-   για    οµόρρυθµες  ή ετερόρρυθµες  εταιρείες, 

-     Ε.Π.Ε., 

-     Α.Ε.,   κλπ 

 

Οι  ποινικές  κυρώσεις  για   την  έκδοση    πλαστών   και  εικονικών   φορολογικών  στοιχείων,   καθώς   

και   για  τη  λήψη   εικονικών φορολογικών  στοιχείων,      επιβάλλονται   σε  βάρος  των  νοµίµων   εκπροσώπων   

των  επιχειρήσεων: 

Στο   άρθρο   20   του ν.2523/1997   «Αυτουργοί  και  συνεργοί»,  ρητά  ορίζεται  ποιοί   θεωρούνται   

αυτουργοί  του   αδικήµατος  της   φοροδιαφυγής  στα  νοµικά  πρόσωπα  ,  και  κατά  συνέπεια   σε  βάρος  ποιών     

ασκείται   ποινική  δίωξη  από  τις  διωκτικές  αρχές  για  τα  αδικήµατα   που  σχετίζονται   µε  τα  εικονικά   

φορολογικά  στοιχεία: 
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1)            -  Στις  ηµεδαπές   ανώνυµες   εταιρίες,   είναι   οι  πρόεδροι   των   ∆.Σ., οι   διευθύνοντες   ή   

εντεταλµένοι ή συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε 

πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση 

ή διαχείριση αυτών.       

                      Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών 

συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

   -   Στις   εταιρίες   οµόρρυθµες   ή   ετερόρρυθµες  , είναι    οι  οµόρρυθµοι   εταίροι    ή   διαχειριστές αυτών 

και   στις   περιορισµένης    ευθύνης   εταιρίες  , οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο 

κάθε εταίρος. 

   -    Στους συνεταιρισµούς είναι    οι πρόεδροι   ή   οι γραµµατείς ή οι ταµίες ή οι διαχειριστές αυτών. 

 

2)        Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του αδικήµατος της 

φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη τους. Όταν στα µέλη αυτών 

περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµόζονται ανάλογα 

και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3. 

 

3)     Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί του 

αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα. 

 

4)        Επίσης    εκτός  των  ανωτέρω,   αυτουργοί   θεωρούνται   και:  

α) όσοι δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας 

περιουσίας και  

β) ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις του Α.Κ.. 

 

Στο  νόµο   ρητά  ορίζεται   οτι,  οι   ανωτέρω   αυτουργοί   ,   τιµωρούνται    εφόσον : 

-      κατά    το    χρόνο   διάπραξης   του   αδικήµατος   είχαν   την   ιδιότητα   αυτή   ,    και  

-   εφόσον  γνώριζαν   ή   από   την  ιδιότητά   τους   και   εν   όψει  των  συγκεκριµένων  περιστάσεων  γίνεται 

φανερό  ότι  γνώριζαν   για   τις πράξεις  ή παραλείψεις,   µε   τις   οποίες   εκπληρώθηκαν   οι   όροι   των    εν  

λόγω  αδικηµάτων . 
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5.5.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΣΤΟ  ΚΥΡΟΣ   ΤΩΝ   ΒΙΒΛΙΩΝ  Κ.Β.Σ.  ΤΩΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ,  ΑΠΟ  

ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η     έκδοση   και  λήψη  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων,  σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   

του  άρθρου   30   του  Π.∆.  186/92  (Κ.Β.Σ.)  ,   επιφέρει   ανεπάρκεια   ή   ανακρίβεια   στα  βιβλία  Κ.Β.Σ.  των  

επιχειρήσεων .    

Στο  άρθρο  30  παρ.  3γ’    και  4γ’   του  Π.∆.  186/92  (Κ.Β.Σ.)  ορίζονται   τα  εξής: 

παρ.  3:  «Tα   βιβλία  και  στοιχεία  της  δεύτερης  και  τρίτης  κατηγορίας  κρίνονται  ανεπαρκή  όταν  ο  

υπόχρεος  διαζευκτικά   ή  αθροιστικά: α)..........β).........γ)  λαµβάνει  εικονικά  ως  προς  τον  αντισυµβαλλόµενο  

φορολογικά  στοιχεία  διακίνησης   ή  αξίας».    

παρ.  4:  «Tα   βιβλία  και    τα   στοιχεία  της  δεύτερης  και  τρίτης  κατηγορίας  κρίνονται  ανακριβή    όταν  

ο  υπόχρεος  διαζευκτικά   ή  αθροιστικά: α)..........β).........γ)  δεν  εκδίδει   ή  εκδίδει  ανακριβή  ή  εικονικά  ή  

πλαστά   ως  προς  την  ποσότητα  ή  την  αξία  ή  τον  αντισυµβαλλόµενο  φορολογικά  στοιχεία   διακίνησης  ή  

αξίας  ,  ή  λαµβάνει  ανακριβή  ή  εικονικά  ως  προς  την  ποσότητα   ή  την  αξία  τέτοια  στοιχεία  ». 

 

Συνέπειες   από    το  χαρακτηρισµό  των  βιβλίων  της  επιχείρησης  ως  ανακριβών,  όταν   η  ανακρίβεια    

οφείλεται   σε  εικονικά ,  πλαστά   ή  νοθευµένα    φορολογικά  στοιχεία : 

1)  ∆εν  γίνεται   δεκτό    το   λογιστικό   αποτέλεσµα,    δηλαδή   το αποτέλεσµα   που  προκύπτει  µε  βάση  τα  

τηρούµενα   βιβλία  της   επιχείρησης  .   

2)  Προσαυξάνονται  τα   ακαθάριστα  έσοδα  ανάλογα  µε  το  ύψος  των  ανακριβειών  που   διαπιστώθηκαν  

(άρθρο   30  παρ.  2γ’   του  2238/1994,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει).   

3)  Τα  καθαρά  κέρδη  της   επιχείρησης    υπολογίζονται  εξωλογιστικά   µε  τη  χρήση  του  Συντελεστή  Καθαρού    

Κέρδους   (Σ.Κ.Κ.)   που  προβλέπεται  για  το  συγκεκριµένο  επάγγελµα  (  Α.Υ.Ο.  Ε  17417/1770/23-12-85   και  

Ε 17418/1771/23-12-85) . 

4)   Ο   Σ.Κ.Κ.  που  αναφέρεται  στους  πίνακες  ,  για  τις  χρήσεις  που  κλείνουν  από  14-12-2004  και  έπειτα,     

προσαυξάνεται   κατά   80%   εάν   η  ανακρίβεια  οφείλεται  στην  έκδοση  πλαστών  ή   εικονικών  ή  στη  λήψη  

εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  ως  προς  την  ποσότητα  ή  την  αξία  ή  στην  νόθευση  αυτών.   

 

Συνέπειες  από  τον  χαρακτηρισµό  των  βιβλίων  της  επιχείρησης  ως  ανεπαρκών,    όταν   η   

ανεπάρκεια     οφείλεται   σε  εικονικά     φορολογικά  στοιχεία  

1)     ∆εν  γίνεται   δεκτό    το   λογιστικό   αποτέλεσµα,    δηλαδή   το αποτέλεσµα   που  προκύπτει  µε  βάση  τα  

τηρούµενα   βιβλία  της   επιχείρησης .   
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2)  Τα   καθαρά  κέρδη   υπολογίζονται   µε  τη  χρήση   του   Συντελεστή  Καθαρού    Κέρδους   (Σ.Κ.Κ.) που  

προβλέπεται  για  το  συγκεκριµένο  επάγγελµα  .  Ο   συντελεστής   λαµβάνεται   όπως   προκύπτει   από   τους  

πίνακες,   χωρίς   να  προσαυξάνεται  (  Α.Υ.Ο.  17418/1771/23-12-85).   

 

  

5.6.   ΣΥΝΕΡΓΟΙ   ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ    ΠΛΑΣΤΩΝ  Η   ΣΤΗ   ΛΗΨΗ   

ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Στο   άρθρο   20  παρ. 5  του ν.2523/1997   «Αυτουργοί και συνεργοί»,  ρητά  ορίζεται  ποιά  πρόσωπα   

θεωρούνται   άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής : 

« Ως   άµεσοι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται  ο προϊστάµενος του λογιστηρίου κάθε 

µορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος συµπράττει µε οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των αδικηµάτων 

του παρόντος, ως τοιούτου νοουµένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος» . 

Οι  συνεργοί τιµωρούνται εφόσον: 

-   κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα αυτή και  

-   εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητά τους και εν όψει των συγκεκριµένων περιστάσεων γίνεται φανερό 

ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των  εν  λόγω  αδικηµάτων . 

 

Στους   ελέγχους  που   διενεργούν   οι  ελεγκτικές  αρχές  για   εικονικά   και   πλαστά   φορολογικά   

στοιχεία   ,   όποια  πρόσωπα  διαπιστωθεί  οτι  συνήργησαν  µε  οποιονδήποτε  τρόπο,  δηλαδή  βοήθησαν  µε  

οποιονδήποτε  τρόπο    στην  έκδοση  και  διακίνηση   εικονικών  και  πλαστών   φορολογικών  στοιχείων,  ή  στη  

λήψη   εικονικών  φορολογικών  στοιχείων   από  διάφορες   επιχειρήσεις,    χαρακτηρίζονται   ως  συνεργοί. 

π.χ.  Ο   «Α»  έλαβε    εικονικά  φορολογικά   στοιχεία  δαπανών  ,  εκδόσεως   του  « Β»  ,   τα  

καταχώρησε   στα  τηρούµενα  βιβλία  του,  και   ωφελήθηκε   τους  αναλογούντες  φόρους  (ΦΠΑ  και    φόρο  

εισοδήµατος).  Από  τη  µαρτυρία  του  «Α»  στις    ελεγκτικές   αρχές  ,  προκύπτει   οτι    ,  ο  ίδιος    δεν  γνώριζε  

τον  « Β»  ,  αλλά   ο    «Γ»  ο  οποίος  είναι  φίλος  του  ,  τον  ενηµέρωσε  οτι  ο    « Β» ( τον  οποίον  ο   « Γ»  

γνώριζε   προσωπικά  )     είναι  εκδότης  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  και  τους  έφερε  σε  επαφή  µεταξύ  

τους   ,  προκειµένου  να  κλείσουν  τη  συµφωνία  για  την  έκδοση  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.   

Η   εµπλοκή  του  « Γ»  στην  ανωτέρω  υπόθεση   ήταν  µόνο  να  φέρει  σε  επαφή  τον   «Α»  µε  τον  

«Β»,  προκειµένου   να   προµηθευτεί   ο   «Α»  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  από  τον  « Β».  Ο    « Γ»   δεν  είχε  
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ανάµειξη   σε  τίποτε  άλλο,  και  δεν  είχε  κανένα  οικονοµικό  όφελος  από  την   έκδοση  των  εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων.   

Σύµφωνα  µε  τα  ανωτέρω      : 

α)  χωρίς  τη  µεσολάβηση  του  « Γ»   , ο  «Α»  δεν  θα  µπορούσε  να   προµηθευτεί  από   τον  « Β»  τα   εν  λόγω   

εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  ,  και  

β)    ο  « Γ»   γνώριζε  οτι  βοηθούσε  στο   να  τελεστεί   µία   παράνοµη  πράξη,    διότι   γνώριζε   οτι    τα   

φορολογικά  στοιχεία   που  θα  εκδίδονταν   ήταν  εικονικά  . 

Κατά  συνέπεια   σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο    άρθρο   20  παρ. 5  του ν.2523/1997 ,  ο   « Γ»   

χαρακτηρίζεται  ως  συνεργός  στην  έκδοση  των  εν  λόγω   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων.    

 

Oι    Συνεργοί   ,  ποινικά    διακρίνονονται   σε   Απλούς    και   σε   Άµεσους  Συνεργούς.   

Η   έννοια  του  Απλού    και   του    Άµεσου   Συνεργού,  αναλύεται   στα  άρθρα   46  και  47   του  Ποινικού  

Κώδικα,  σύµφωνα   µε  τα  οποία   : 

Άµεση   συνέργεια,   είναι  η   άµεση συνδροµή  στο φυσικό αυτουργό  κατά τη διάρκεια  της άδικης 

πράξης ,  στην  εκτέλεση  της  πράξης .  

             Απλή   συνέργεια,   είναι     οποιαδήποτε συνδροµή   πριν   ή   κατά  την  τέλεση της  άδικης  πράξης  

(όχι µετά την τέλεση ) .  

 Ο   απλός   συνεργός   τιµωρείται   µε  ποινή   ελαττωµένη  από  αυτή   του  άµεσου  συνεργού  (άρθρο  47   

του  Ποινικού  Κώδικα).   

   

∆ιοικητικές   κυρώσεις   Κ.Β.Σ.   σε   βάρος  του  Συνεργού 

 Σε  βάρος  του  συνεργού,  ανεξάρτητα  από  την  αξία  των  εικονικών  ή  πλαστών  φορολογικών  

στοιχείων  που  εκδόθηκαν,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  5  παρ.  7  του  ν. 2523/97   ,  

επιβάλλεται   διοικητική  κύρωση  (  πρόστιµο)  ,  ανά   έτος ,   σύµφωνα  µε  το  άρθρο  5  παρ.  2 α’    του  ιδίου  

νόµου,  δηλαδή: 

α)  για  µη  υπόχρεους  στην  τήρηση  βιβλίων  ΚΒΣ,  ποσό  300,00  ευρώ   ,  

β)  για  υπόχρεους  στην  τήρηση  βιβλίων  Β’  κατηγορίας   του  ΚΒΣ,  ποσό   600,00  ευρώ   ,  

γ)  για  υπόχρεους  στην  τήρηση  βιβλίων   Γ΄  κατηγορίας   του  ΚΒΣ,  ποσό    900,00  ευρώ . 

Εάν  τα  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  εκδόθηκαν  π.χ.  για  δύο  χρήσεις  (το  ∆εκέµβριο  του  2010  και  τον  

Ιανουάριο  του  2011),   καταλογίζονται  παραβάσεις  σε  βάρος  του  συνεργού  και  για  τις  δύο  χρήσεις   (2010  

και  2011),  και  επιβάλλονται  σε  βάρος  του ,   δύο  πρόστιµα  (ένα  για  κάθε  χρήση).  
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Η   παράβαση  που  καταλογίζεται   είναι:   π.χ.  «Συνέργεια   στην   έκδοση   πλαστού  -  εικονικού    

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19  παρ. 3 και  4 του Ν. 2523/97 , φορολογικού   στοιχείου  εκδόσεως   της  

επιχ/σης   .ΑΛΦΑ   ΑΕ   ,   ΑΦΜ. 111111111   σε   µία   (1) περίπτωση  ,    αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον  ΦΠΑ   

2.300,00  ευρώ ,  συνολικής   αξίας   12.300,00  ευρώ  ,    µε  λήπτη   την   επιχείρηση    ΒΗΤΑ   Ο.Ε.  ΑΦΜ.  

22222222  » .    

 

 ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ 

Οι  ίδιες  κυρώσεις  Κ.Β.Σ.  επιβάλλονται  σε  βάρος   των  Συνεργών,  είτε  είναι  απλοί,  είτε  άµεσοι.   

 

 

5.7.  ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ-  ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ     ΣΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΠΛΑΣΤΩΝ  Η   ΣΤΗ   ΛΗΨΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

            Στις    εικονικές   επιχειρήσεις   και   στις    επιχειρήσεις   «αχυρανθρώπων»   οι  οποίες     εκδίδουν     

εικονικά   και  πλαστά    φορολογικά    στοιχεία   κατ’   εξακολούθηση    ,    υποκρύπτονται     πάντα    πρόσωπα ,     

τα   οποία   εµπλέκονται    στην   ίδρυση   των   επιχειρήσεων     αυτών,   και   στην  έκδοση  και  διακίνηση   των  

φορολογικών  στοιχείων  τους.   

           Τα  πρόσωπα   αυτά   χαρακτηρίζονται   ως   υποκρυπτόµενοι   -συναυτουργοί   , και    τα  περισσότερα   

από  αυτά    απασχολούν    επανειληµµένα  τις  ελεγκτικές  διωκτικές  αρχές   (Σ.∆.Ο.Ε.,  ∆.Ο.Υ.  κλπ),  σε  

υποθέσεις   έκδοσης  και διακίνησης εικονικών φορολογικών στοιχείων εκδόσεως  διαφόρων επιχειρήσεων.  

            Συνήθως    οι   υποκρυπτόµενοι-συναυτουργοί     ,  βρίσκουν   οικονοµικούς  µετανάστες     από  διάφορες   

χώρες,     τοξικοµανείς,  µικροαπατεώνες,   ιερόδουλες,    χαρτοπαίκτες ,    θαµώνες   των  καζίνο,   καθώς   και  

άλλα  πρόσωπα   τα  οποία    κινούνταν   στο  περιθώριο  της   κοινωνικής   ζωής ,    και   εκµεταλλευόµενοι    την  

άσχηµη  οικονοµική  τους   κατάσταση,   και   το  ότι   δεν    έχουν   τις   απαιτούµενες   γραµµατικές   γνώσεις  ( σε  

πολλές   περιπτώσεις   οι  αλλοδαποί   δεν  γνωρίζουν   ελληνική    γραφή)    ,   τους  πείθουν    έναντι    ενός  

χρηµατικού ποσού,  να  υποβάλουν   ενάρξεις    στις   ∆.Ο.Υ.,   για   ατοµικές   επιχειρήσεις,  ή   για   

µονοπρόσωπες    Ε.Π.Ε. 

Για  τη  στρατολόγηση   των  ανθρώπων  αυτών,   συχνά   χρησιµοποιούνται  άτοµα  που   κινούνται  σε  

χώρους    του  περιθωρίου,   οι   οποίοι   επιλέγουν   τα  θύµατα   τους   µε  την  απαραίτητη  προυπόθεση  να   

είναι   άγνωστα   στις  φορολογικές  αρχές  (  να  µην  έχουν   οφειλές,  φορολογικές  παραβάσεις  κλπ)   ,  ώστε  να  

µην  δηµιουργηθούν    προβλήµατα  στις    ∆.Ο.Υ.   κατά  την  έναρξη  των  επιχειρήσεων. 
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              Σκοπός  της   ίδρυσης   των  επιχειρήσεων   αυτών,    δεν  είναι   να  πραγµατοποιήσουν   νόµιµες   

συναλλαγές,   αλλά  να  εκδώσουν   και  να  λάβουν   εικονικά    φορολογικά  στοιχεία   µε  µοναδικό  σκοπό  να   

αποκτήσουν  οικονοµικά   οφέλη  οι  υποκρυπτόµενοι.   

Οι   υποκρυπτόµενοι   δεν  συµµετέχουν   στις  επιχειρήσεις   που  ιδρύονται,   προκειµένου :   

-   oι   ίδιoι    να   µην   φέρουν    καµία  ευθύνη  για  τις  συναλλαγές    και   τις    υποχρεώσεις   των   εν  

λόγω  επιχειρήσεων     έναντι  τρίτων   και    έναντι   του    Ελληνικού  ∆ηµοσίου,  και 

-   για   να  είναι   οι   εκπρόσωποι   των  επιχειρήσεων   οι  µόνοι   υπεύθυνοι   για  όλες   τις υποχρεώσεις   

αυτών   ,  και   να    καταλογισθούν     σε   βάρος   τους     όλες    οι   προκύπτουσες  παραβάσεις   για   έκδοση ,  

λήψη    και   διακίνηση    εικονικών    φορολογικών στοιχείων  ,   σε  περίπτωση   που   θα    διενεργηθεί    έλεγχος  

από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες   .  

 

Ως  έδρες   των  επιχειρήσεων   δηλώνονται   χώροι  νοικιασµένοι,   µικρού   εµβαδού  (συνήθως   

γραφεία),  τα  οποία   νοικιάζουν  οι  ίδιοι  οι  υποκρυπτόµενοι,  οι  οποίοι  πληρώνουν  2-3  ενοίκια  στην  αρχή   ,  

και  στη  συνέχεια   τα  εγκαταλείπουν,     και  χάνονται    τα  ίχνη  τους  .  Στις  έδρες  των  επιχειρήσεων,   δεν   

υπάρχουν   εµπορεύµατα,  και  δεν  γίνονται  συναλλαγές. 

 

Οι      υποκρυπτόµενοι  ,    παραλάµβανουν   τα   φορολογικά    στοιχεία   που    θεώρησαν      οι     

«αχυράνθρωποι»        στις   αρµόδιες     ∆.Ο.Υ.   και  : 

-   είτε   εκδίδουν  οι  ίδιοι   εικονικά    φορολογικά    στοιχεία    εκδόσεως   των   επιχειρήσεων   αυτών,     

για   συναλλαγές    ιδιαίτερα   µεγάλης   αξίας,    µε    λήπτες  διάφορες  επιχειρήσεις,  ή   επιχειρήσεις   δικών  τους   

 συµφερόντων,   

-     είτε   τα   δίνουν  σε  τρίτα  πρόσωπα   έναντι   αµοιβής   (πουλούν  ολόκληρα  λευκά    στελέχη-µπλόκ  

φορολογικών  στοιχείων,  ή   µεµονοµένα   λευκά   φορολογικά  στοιχεία)   , 

-   είτε    τα   εκδίδουν     για    λογαριασµό   τους  ,  για   συναλλαγές   πραγµατικές   που    

πραγµατοποιούν   οι  ίδιοι   χωρίς  να  εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία   των  δικών  τους  επιχειρήσεων,  για  να  

µην  φορολογηθούν   (είναι   σύνηθες   σε  επιχειρήσεις  αγοράς   και   εµπορίας   αγροτικών  προιόντων). 

Με    τον   τρόπο  αυτό,   οι      υποκρυπτόµενοι     καθιστούν  υπόχρεες  τις  ανωτέρω   επιχειρήσεις  « των   

αχυρανθρώπων»    να  καταβάλλουν  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο    τους  φόρους  ( ΦΠΑ,   ΕΛΓΑ,  Φόρο   

εισοδήµατος)    που  αναλογούν  στα    φορολογικά  στοιχεία  που  οι   ίδιοι   εκδίδουν   και   διακινούν .    Για  το  

λόγο  όµως     οτι  οι  εν  λόγω  επιχειρήσεις   δεν  τηρούν  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις,   το  Ελληνικό  

∆ηµόσιο    ουδέποτε  εισπράττει  τους  φόρους  αυτούς.   
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Η   διοίκηση   των  επιχειρήσεων  αυτών  ( οι  οποίες   δεν  ασκούν  πραγµατική  εµπορική   

δραστηριότητα)   ,  ασκείται   αποκλειστικά  από  τους  υποκρυπτόµενους  .     

   Από   την   έρευνα   των   ελεγκτικών  υπηρεσιών     προκύπτει   οτι ,     σε  όλες   τις    περιπτώσεις   οι  

φερόµενοι  ως  επιχειρηµατίες  ,   ουδεµία   συµµετοχή    έχουν    στην   άσκηση  της    δραστηριότητας  των   

ανωτέρω     επιχειρήσεων,   καθώς   και    στην   έκδοση  των   φορολογικών στοιχείων   τους .   

Σχεδόν  ποτέ    δεν    γνωρίζουν  : 

• εάν  οι   επιχειρήσεις   τους   τηρούν   τις   φορολογικές    τους   υποχρεώσεις,    

• πόσα   και   ποια  φορολογικά   στοιχεία   φέρεται   ότι   εξέδωσαν   και   έλαβαν ,      

• τι αξία είχαν αυτά,     

• ποιους έφεραν  ως   λήπτες  τα φορολογικά στοιχεία   που   εξέδωσαν ,   

• ποιους έφεραν   ως  εκδότες τα φορολογικά  στοιχεία  που   έλαβαν  ,   

• πως   εξωφλήθηκαν   τα   φορολογικά   στοιχεία    (εαν  εισπράχθηκαν   µετρητά,  επιταγές, κλπ)     

Επίσης    οι  ίδιοι   δεν  έχουν   γνώσεις   περί   του αντικειµένου   εργασιών   των   επιχειρήσεων   τους,   ή    

των  επιχειρήσεων    που   φέρεται   οτι    εκπροσωπούν.     

  Συνήθως  το  πρώτο  διάστηµα  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων,  οι   «αχυράνθρωποι»   φερόµενοι   ως  

επιτηδευµατίες,    λαµβάνουν  µικροποσά   από  τους  υποκρυπτόµενους   για  να  συντηρούνται,  και  οι  

τοξικοµανείς   για  να  προµηθεύονται    ναρκωτικά.  

Πλήθος  τέτοιων  επιχειρήσεων  δηµιουργήθηκαν  σε  κυκλώµατα  επιχειρήσεων  που  λειτουργούσαν  µε  

το  σύστηµα  CAROYZEL,  µε  µοναδικό  σκοπό  την  εξαπάτηση  των   φορολογικών  αρχών,  και  την  είσπραξη  

παράνοµων  επιστροφών  Φ.Π.Α.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Σε   πολλές  περιπτώσεις   οι   υποκρυπτόµενοι ,    για   να   εµφανίζουν   οτι   ενεργούν   εντός   νοµίµων  

πλαισίων    και    να    έχουν   πλήρη   ελευθερία   κινήσεων  ,     πείθουν   τους   «αχυρανθρώπους-  φερόµενους   

επιτηδευµατίες»,  να   τους    υπογράψουν     πληρεξούσια   µε  τα  οποία   να   τους   δίνουν  εντολή   και  

πληρεξουσιότητα   να  ενεργούν   για  λογαριασµό  τους   πράξεις   διαχείρησης,   αντιπροσώπευσης   και   

εκπροσώπησης  ,  δηλαδή   να    πραγµατοποιούν  αγοραπωλησίες,  να  τους  εκπροσωπούν  στις  Τράπεζες,   να  

υπογράφουν   κάθε   νόµιµο  έγγραφο  που  αφορά  τις   επιχειρήσεις   αυτές    κ.λ.π. 

Κατά   τους  ελέγχους    που  διενεργούνται  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  διαπιστώνεται   οτι,   σε   αρκετές   

περιπτώσεις    γίνεται   χρήση    πληρεξουσίων  που  έχουν  ανακληθεί   ,  πληρεξουσίων  πλαστών,   καθώς    και      

πληρεξουσίων   τα  οποία   συντάχθηκαν  χωρίς   να  παρίστανται   οι    «αχυρανθρώποι-  φερόµενοι   

επιτηδευµατίες»   ,  εν  αγνοία   τους.   
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Στις   περιπτώσεις   που  κατά  τον  έλεγχο   ο  υποκρυπτόµενος   επιτηδευµατίας    προσκοµίσει   νόµιµο    

πληρεξούσιο    του    «αχυρανθρώπου -  φερόµενου   επιτηδευµατία»   ,   τότε   για   τις   ελεγκτικές    αρχές    η  

τεκµηρίωση    των   παραβάσεων   σε  βάρος      του  υποκρυπτόµενου  ,  είναι   ιδιαίτερα   δύσκολη. 

 

Καταλογισµός  παραβάσεων  σε  βάρος  των  υποκρυπτόµενων -  συναυτουργών 

           Στην  υπ αριθµ 4347/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε   ,  ορίζεται   οτι  :  «όταν έχουν γίνει εγγραφές στα βιβλία του 

φορολογούµενου (επιτηδευµατία), στα τιµολόγια ή σε άλλα έγγραφα που έχουν εκδώσει τρίτα πρόσωπα, καθώς 

επίσης και όταν ο φορολογούµενος (επιτηδευµατίας) έχει εκδώσει από τα οικεία στελέχη στοιχεία , στα οποία 

στηρίχθηκαν εγγραφές και σύµφωνα µε τις εγγραφές αυτές φέρεται ως συναλλασσόµενος  ο οποίος κατά το 

φαινόµενο µόνο έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές (εικονικώς) , υπέχει φορολογική υποχρέωση τόσο ο 

επιτηδευµατίας, ο οποίος κατά το φαινόµενο µόνο (εικονικώς) εµφανίζεται µε βάση τις εγγραφές ή τα στοιχεία αυτά 

ότι ασκεί βιοµηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση και πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την πώληση και γενικά 

την διάθεση των προιόντων της επιχείρησης του, όσο και ο υποκρυπτόµενος επιτηδευµατίας, ο οποίος πράγµατι 

ασκεί τη σχετική επιχείρηση και απέκτησε ακαθάριστα έσοδα από την πώληση και γενικά τη διάθεση των 

προιόντων αυτών.»,  και εποµένως διοικητικός καταλογισµός γίνεται και στους δύο. 

 

  

1)   ∆ιοικητικές   κυρώσεις   Κ.Β.Σ. 

Σε  βάρος  των   υποκρυπτόµενων  ,    σύµφωνα  µε  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  5  παρ.  10   του  

Ν.2523/97   ,  σε  συνδιασµό   µε  τα   όσα   ορίζονται   στην  υπ  αριθµ  4347/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε   ,  

επιβάλλονται    διοικητικές   κυρώσεις  (  πρόστιµα)  Κ.Β.Σ.  ,  όµοιες  µε  αυτές  που  επιβάλλονται   σε  βάρος   

των  εκδοτών    εικονικών   ή  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων ,  και   των ληπτών  εικονικών   φορολογικών   

στοιχείων  ,  ως  εξής:  

α)  Εάν   πρόκειται   για  υποκρυπτόµενους    εκδότες   εικονικών   ή  πλαστών    φορολογικών  στοιχείων,   

επιβάλλονται   τα  ίδια   πρόστιµα   που  επιβάλλονται   και    στους    φερόµενους    εκδότες   αυτών . 

β)   Εάν   πρόκειται   για  υποκρυπτόµενους    λήπτες    εικονικών   και    πλαστών    φορολογικών  

στοιχείων,   επιβάλλονται   τα  ίδια   πρόστιµα   που  επιβάλλονται   και    στους    φερόµενους    λήπτες    αυτών. 

 

2)   ∆ιοικητικές   κυρώσεις   Φ.Π.Α 

Σε  βάρος  των   υποκρυπτόµενων –συναυτουργών  ,    σύµφωνα  µε  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  6   

παρ.  1   του  Ν.2523/97     ,   σε  συνδιασµό   µε  τα   όσα   ορίζονται   στην  υπ αριθµ 4347/2001 απόφαση του 

Σ.τ.Ε   ,  επιβάλλονται    διοικητικές   κυρώσεις  (  πρόστιµα)  Φ.Π.Α.   ,  όµοιες  µε  αυτές  που  επιβάλλονται   σε  
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βάρος   των  φερόµενων  εκδοτών    των   εικονικών   ή  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων ,  και   των φερόµενων   

ληπτών  των   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων . 

 

3)    Ποινικές    κυρώσεις     

Σε  βάρος  των   συναυτουργών   ,  σύµφωνα   µε  τα  όσα  ορίζονται   στις  διατάξεις  των  άρθρων  17,  

18, 19  και  20   του  Ν.  2523/97,    επιβάλλονται  ποινικές  κυρώσεις   όµοιες  µε  αυτές  που  επιβάλλονται   σε  

βάρος   των  αυτουργών   ,   δηλαδή   των   φερόµενων  εκδοτών    των   εικονικών   ή  πλαστών  φορολογικών  

στοιχείων ,  και    των   φερόµενων   ληπτών  των   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΕΚΤΟ 

 

6.1.  ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ   ΣΤΗΝ   

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Εφόσον  από  τα  στοιχεία  που   προκύπτουν  από  τον έλεγχο  στοιχειοθετείται  πλήρως  η  εικονικότητα   

του  προσώπου   που  φέρεται   ως  φορέας    της  επιχείρησης,  τότε  ο  καταλογισµός  των  παραβάσεων  γίνεται   

µόνο   σε  βάρος  του  πράγµατι  ασκούντος  την  επιχείρηση  ( του  υποκρυπτόµενου)  ,  και  όχι  σε  βάρος  

εκείνου  που  εικονικά  φέρεται   οτι  την  ασκεί.   

Στις   παραγράφους   3   και  4   του   άρθρου   40    του N. 3220/2004   (ΦΕΚ Α΄15/28.1.2004),   ρητά  

ορίζεται    ότι:  

«Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, 

κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νοµικό ή άλλης µορφής πρόσωπο, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αµέτοχα µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οι 

αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και  διοικητικές 

κυρώσεις επιβάλλονται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται αποκλειστικά κατά του πραγµατικού   

υπόχρεου που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόµενου εκδότη ».  

 

Ενδεικτικά    αναφέρουµε   τα     κάτωθι   παραδείγµατα     εικονικών    επιχειρήσεων   : 

    1)           Ο   «Α»   πλαστογραφεί      µία   αστυνοµική   ταυτότητα ,  στην  οποία  αναγράφει     ατοµικά   

στοιχεία   ενός  ανύπαρκτου    προσώπου  του   « Β»    ,  και  στη    συνέχεια   εξαπατεί   τη   ∆.Ο.Υ.,   ιδρύει   

ατοµική    επιχείρηση   στο  όνοµα   του    « Β»,   και   θεωρεί    βιβλία   και  στοιχεία  Κ.Β.Σ.       Στη  συνέχεια   ο     

«Α»     εκδίδει     για   λογαριασµό  του,  για  εικονικές  συναλλαγές  όλα    τα    φορολογικά   στοιχεία   του   « Β»,     

τα  οποία   είχε  θεωρήσει  στη  ∆.Ο.Υ.  

Στο    ανωτέρω    παράδειγµα,    στοιχειοθετείται  πλήρως    η  εικονικότητα   του  προσώπου   που  

φέρεται   ως  φορέας    της  επιχείρησης,  διότι   είναι   ανύπαρκτο    πρόσωπο .   

 

2)   Ο    «Α»   κλέβει   το  διαβατήριο   του   « Β»   ,   και  στη    συνέχεια   εξαπατεί   τη   ∆.Ο.Υ.,   ιδρύει   

ατοµική    επιχείρηση   στο  όνοµα   του    « Β»   εν   αγνοία   του   ,   και   θεωρεί    βιβλία   και  στοιχεία  Κ.Β.Σ.    .       

Στη  συνέχεια   ο     «Α»     εκδίδει     για   λογαριασµό  του,  για  εικονικές  συναλλαγές  όλα    τα    φορολογικά   

στοιχεία   του   « Β»,     τα  οποία   είχε  θεωρήσει  στη  ∆.Ο.Υ.  

   Από   τον  έλεγχο  που  διενεργείται   προκύπτουν  τα  εξής: 
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-     ο  « Β»     είχε  δηλώσει  την  απώλεια   του  διαβατηρίου  του   στην   Αστυνοµία  ,  πριν  την  

ηµεροµηνία   δήλωσης  έναρξης  εργασιών   της   επιχειρήσης   του  στη  ∆.Ο.Υ.,  και   

-   είναι  παντελώς  αµέτοχος  στην  ίδρυση  της  επιχείρησης  αυτής,  και  στην  έκδοση  των  εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων  της.   

Στο    ανωτέρω    παράδειγµα,    στοιχειοθετείται     πλήρως   ,    κατόπιν   του  ελέγχου   που  διενήργησαν   

οι   ελεγκτικές  αρχές ,     η  εικονικότητα   της    εν  λόγω   επιχείρησης,  διότι   ο   υποτιθέµενος    επιτηδευµατίας    

« Β»     είναι    παντελώς   αµέτοχος   στην  ίδρυση  της.   

 

 

6.2.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΑΓΝΩΣΤΩΝ   ΣΤΗΝ  ΑΡΜΟ∆ΙΑ  ∆.Ο.Υ.  

 ΕΚ∆ΟΤΩΝ  Η  ΛΗΠΤΩΝ  -  ΤΕΚΜΗΡΙΟ   ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ    

 

Η  φορολογική  αρχή   βαρύνεται  κατ` αρχήν  µε  την  απόδειξη  της  εικονικότητας  των   φορολογικών  

στοιχείων  για  τα  οποία  διενεργείται   έλεγχος.   

  Σύµφωνα    όµως   µε  τις  διατάξεις  του   άρθρου  19  παρ.  4  του  Ν. 2524/97    η  διαπίστωση   από  τη  

φορολογική  αρχή  οτι  οι  αναγραφόµενοι   στα  φορολογικά  στοιχεία   ως   εκδότες   είναι  άγνωστα  πρόσωπα  ,  

µε  την   έννοια   οτι  δεν   έχουν  υποβάλει    δήλωση    έναρξης   επιτηδεύµατος,        δεν   έχουν   θεωρήσει   στη  

∆.Ο.Υ.   φορολογικά   βιβλία  και   στοιχεία    Κ.Β.Σ.  ,  και   δεν   ασκούν   επάγγελµα    στη  διεύθυνση   που   

αναγράφεται   στα  φορολογικά   στοιχεία   ,   αρκεί   για  να  στοιχειοθετήσει  παράβαση   και  για  τον  λήπτη   των  

φορολογικών  στοιχείων,  εκτός  εάν  αυτός  αποδείξει  οτι  τελούσε  καλή  τη  πίστη   κατά   το  χρόνο   της   

συναλλαγής  .   

            Οµοίως   η  διαπίστωση   από  τη  φορολογική  αρχή  οτι  οι  αναγραφόµενοι   στα  φορολογικά  στοιχεία   

ως   λήπτες    είναι  άγνωστα  πρόσωπα  µε  την   έννοια   οτι  δεν   έχουν  υποβάλει    δήλωση    έναρξης   

επιτηδεύµατος,    και   κατά   συνέπεια   δεν   έχουν   θεωρήσει   στη  ∆.Ο.Υ.   φορολογικά   βιβλία  και   στοιχεία    

Κ.Β.Σ.  ,  αρκεί   για  να  στοιχειοθετήσει  παράβαση   και  για  τον   εκδότη    των  φορολογικών  στοιχείων.    

 (σχετικές  οι  υπ  αριθµ   3701/94,  3198/96, 958/92   αποφάσεις   του  ΣτΕ.) 

          Σε  κάθε  περίπτωση ,    οι  αντισυµβαλλόµενοι  έχουν  υποχρέωση  να  επαληθεύουν   τα  στοιχεία   των  

επιτηδευµατιών    µε  τους  οποίους  συναλλάσονται.  

 Στο    άρθρο  18  παρ.  9   του  Π∆  186/92  ( Κ.Β.Σ.)   ορίζεται  οτι  «Το  βάρος  της  απόδειξης   της  

συναλλαγής  φέρει  ,  τόσο  ο  εκδότης  όσο  και  ο  λήπτης   του  στοιχείου, οι  οποίοι  δικαιούνται   να  

επιβεβαιώνουν  τα  αναγκαία  στοιχεία  του  αντισυµβαλλόµενου  από  τη  δήλωση  έναρξης  εργασιών  ή  από  
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άλλο  πρόσφορο  αποδεικτικό  στοιχείο  ,  επιφυλασσοµένων  των  διατάξεων  περί  φορολογικού  απορρήτου  ,  τα  

οποία   οι  αντισυµβαλλόµενοι   υποχρεούνται   εκατέρωθεν  να  παρέχουν  ,  φέροντας  ο  καθένας  και  την  

ευθύνη   για  την  ακρίβεια  των  στοιχείων  που  παρέχει  ».  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 Εάν   επιτηδευµατίας   λάβει   εικονικό  φορολογικό  στοιχείο  από   ανύπαρκτο  εκδότη  ,  σύµφωνα  µε  τα  

όσα  αναλυτικά  αναφέρθηκαν  ανωτέρω,  προκύπτει  παράβαση  σε   βάρος  του   για  λήψη   εικονικού  

φορολογικού  στοιχείου. 

 Όµως  στην   περίπτωση   αυτή,   η  φορολογική  αρχή  πρέπει  να  διενεργήσει  έλεγχο  για  να  

διαπιστώσει  εάν   το  εν   λόγω  φορολογικό   στοιχείο   εκδόθηκε   για   πραγµατική  συναλλαγή,   δηλαδή    εάν    

ο  επιτηδευµατίας -λήπτης       : 

�   αγόρασε  τα   εµπορεύµατα  ή   

�    έλαβε  τις   υπηρεσίες    

που   αναφέρονται   στο   φορολογικό    στοιχείο,    από  πρόσωπο   διαφορετικό  από  αυτό   που  αναγράφεται   

ως  εκδότης    του  στοιχείου,    διότι   : 

α)    εάν  αγόρασε   τα   εµπορεύµατα   ή  έλαβε  τις   υπηρεσίες   που   αναφέρονται   στο   φορολογικό    

στοιχείο,  θα  καταλογισθεί   σε  βάρος  του  παράβαση  για  λήψη   εικονικού  φορολογικού  στοιχείου  ως  προς  το  

πρόσωπο  του  αντισυµβαλλόµενου,  ενώ   

β)  εάν  δεν   αγόρασε  τα   εµπορεύµατα  ή  δεν    έλαβε  τις   υπηρεσίες   που   αναφέρονται   στο   

φορολογικό    στοιχείο,  θα  καταλογισθεί   σε  βάρος  του  παράβαση  για  λήψη   εικονικού    στο  σύνολο  του   

φορολογικού  στοιχείου  ,  το  οποίο  αφορά   ανύπαρκτη  συναλλαγή.  

             Στην  δεύτερη  περίπτωση,  η   διοικητική   κύρωση    (το  πρόστιµο Κ.Β.Σ.)   είναι  διπλάσια   από  την  

πρώτη.  

 

6.3.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ   ΑΠΟ  ΤΟ  ΛΗΠΤΗ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΟΤΙ   

ΕΛΑΒΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   Η  ΑΓΟΡΑΣΕ   ΑΓΑΘΑ 

   ΑΠΟ  ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ 

  

             Συµβαίνει  συχνά   επιτηδευµατίες      να  λαµβάνουν  υπηρεσίες  ή  να  αγοράζουν  αγαθά   από  άτοµα,  

τα  οποία  :  



 103

-   είτε   εµφανίζονται  ως  εκπρόσωποι   επιχειρήσεων , οι   οποίες    είναι   ή   εικονικές     ή   επιχειρήσεις    

«αχυρανθρώπων » , 

-   είτε  εµφανίζονται    ως  επιτηδευµατίες ,   παρουσιαζόµενοι  όµως   όχι  µε  το  αληθινό  τους  όνοµα,  αλλά  µε  

ονόµατα   επιτηδευµατιών  « αχυρανθρώπων » , 

και   πουλούν  εµπορεύµατα,  ή  παρέχουν   υπηρεσίες   ,  για   τα  οποία   εκδίδουν   φορολογικά   στοιχεία   

εικονικά  ως  προς  τα  πρόσωπα  των  εκδοτών   που  αναγράφονται  στα   φορολογικά  στοιχεία,   και  συχνά  

πλαστά,  τα   οποία  όµως  εκδίδονται   για  πραγµατικές  συναλλαγές.    

 Πολλές  φορές  οι  ίδιοι  οι  επιτηδευµατίες -  λήπτες  των  στοιχείων  αυτών,  όταν   αναζητήσουν   τις    

επιχειρήσεις    που   αναγράφονται   στα   φορολογικά   στοιχεία   που  έλαβαν,   διαπιστώνουν   οτι  πρόκειται   για   

ανύπαρκτες    επιχειρήσεις,   και   συχνά   οι  ίδιοι   καταγγέλουν   στις   αρχές   το   γεγονός   αυτό,   δηλώνοντας  

οτι   εξαπατήθηκαν.  

Υπάρχουν   µάλιστα  και  περιπτώσεις   που  οι  επιτηδευµατίες   αυτοί,   συνεργάζονται    µε  τις   αρχές,   

και    εξαρθρώνονται   «κυκλώµατα  διακίνησης   εικονικών   και   πλαστών   φορολογικών   στοιχείων». 

 Για   τις  ανωτέρω   περιπτώσεις  ,    από  τις  διατάξεις  του  Ν. 2523/1997,  δεν  προβλέπεται  κάποια  

ευνοική  αντιµετώπιση  για  τους   λήπτες  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.  

Όµως,  στις  περιπτώσεις  που  ο  λήπτης    αποδεικνύει    από    αδιάσειστα  στοιχεία   οτι  εξαπατήθηκε, 

και  µε  την  απαραίτητη  βέβαια    προυπόθεση   οτι  τα  φορολογικά  αυτά   στοιχεία  αφορούν  πραγµατικές  

συναλλαγές  και  είναι   εικονικά   µόνο   ως  προς  το  πρόσωπο  του  εκδότη,   τότε   από  τις  ελεγκτικές  αρχές,  

υπάρχει   δυνατότητα  να  µην    καταλογισθούν     παραβάσεις  σε  βάρος  του   λήπτη,     διότι     τελούσε   καλή  

τη  πίστη  ,    δηλαδή   λειτούργησε   ως  καλόπιστος   επιτηδευµατίας  κατά   το  χρόνο   της  συναλλαγής.   .  

 

 

6.4.  ΟΤΑΝ  ΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ   ΠΟΥ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ   ΣΤΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

ΕΙΝΑΙ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,   ΤΟΤΕ   Η  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΡΧΗ   ΦΕΡΕΙ  ΤΟ  ΒΑΡΟΣ   ΤΗΣ  

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ   ΤΗΣ  ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

Όταν   τα  πρόσωπα  που  αναγράφονται   στα  φορολογικά   στοιχεία   (ως   εκδότες   ή  ως  λήπτες )  είναι  

πραγµατικά  ,   τότε  το  βάρος  της  απόδειξης  της  εικονκότητας   φέρει   η  φορολογική  αρχή.   (σχετικές  οι  υπ  

αριθµ  658/2000, 453/1992, 2844/1992   Αποφάσεις  του  ΣτΕ).   
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Η     εικονικότητα  των   φορολογικών  στοιχείων   πρέπει   να  προκύπτει  από  αδιαµφισβήτητα   στοιχεία,  

και  να  στοιχειοθετείται   πλήρως.   Οµοίως,  η     αντίστοιχη   έκθεση   ελέγχου   µε  την  οποία   καταλογίζονται   οι  

παραβάσεις    ,   πρέπει  να  είναι  και   αυτή,    πλήρως   τεκµηριωµένη  .    

Είναι  σύνηθες   οι  ελεγκτικές  Υπηρεσίες   για   πολλές  υποθέσεις  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,  

να  συντάσσουν   Εκθέσεις  ελέγχου    οι  οποίες    δεν  στηρίζονται   σε  αδιαµφισβήτητα   στοιχεία,   και    δεν  

είναι   τεκµηριωµένες  ,  στις  οποίες  η  εικονικότητα  προκύπτει   συµπερασµατικά,    µόνο   από   ενδείξεις   και   

όχι   από   αποδείξεις.    

Αυτό   έχει  ως  αποτέλεσµα  ,  στις   περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες    οι  φορολογούµενοι   προσφεύγουν     

στα  αρµόδια  ∆ιοικητικά   ∆ικαστήρια ,  να  ακυρώνονται    οι    αντίστοιχες   Αποφάσεις   επιβολής  προστίµων     

για  λόγους  ουσίας,  διότι    στις   συνταχθείσες  εκθέσεις    η   φορολογική  αρχή   δεν    απέδειξε   την  

εικονικότητα  των  επίδικων   φορολογικών  στοιχείων.    

 

 

6.5.  ΕΚ∆ΟΣΗ   ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΩΝ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    

ΑΠΟ  ΟΜΑ∆Α  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 Στις    περιπτώσεις   που  από  τις   ελεγκτικές   αρχές   διαπιστωθεί  οτι  οµάδα   προσώπων   εκδίδουν    

εικονικά   και  πλαστά   φορολογικά  στοιχεία,  τότε  παραβάσεις   καταλογίζονται   σε  βάρος  όλων  των  

προσώπων  χωριστά  ,  ανάλογα  µε  τον  βαθµό  συµµετοχής  τους  στην  έκδοση   των  εικονικών    και  πλαστών    

φορολογικών   στοιχείων  (εκδότες,  λήπτες,    υποκρυπτόµενοι- συναυτουργοί,   συνεργοί,  κ.λ.π.)  .     

 

 

6.6.  Ο    ΛΗΠΤΗΣ  ΠΛΑΣΤΟΥ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ   ∆ΕΝ   ΕΧΕΙ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ   

ΝΑ  ΕΚΠΕΣΕΙ  ΤΟΝ  ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ   Φ.Π.Α.  ΑΥΤΟΥ   

         Στον   λήπτη    πλαστού   φορολογικού  στοιχείου   (όταν   αυτό   δεν  είναι   εικονικό,  και  αφορά    

πραγµατική   συναλλαγή) ,   σύµφωνα     µε  τις  διατάξεις του ν. 2523/1997  δεν  επιβάλλονται  διοικητικές   

κυρώσεις  (πρόστιµα)  Κ.Β.Σ.    

        Οµως   για  το  λόγο  οτι   το  φορολογικό  στοιχείο  δεν  είναι  νόµιµο  (διότι  είναι  πλαστό),   ο    λήπτης  δεν   

έχει  δικαίωµα   να   εκπέσει    τον   Φ.Π.Α.   του.   

  Σχετική   µε  το  ανωτέρω   θέµα    είναι   η    υπ  αριθµ   1090560/5361/674/Α0014/ΠΟΛ. 1225/28.9.2001     

Απόφαση   του  Υπουργείου    Οικονοµικών    ,   µε   την  οποία   κοινοποιήθηκε    η   υπ   αριθµ   685/2000    



 105

γνωµοδότηση του   Νοµικού   Συµβουλίου   του   Κράτους  (Ν.Σ.Κ.)  , η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό  

Οικονοµικών .  Με   τη γνωµοδότηση αυτή   γίνεται δεκτό ότι ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. ως λήπτης πλαστού 

στοιχείου,   δεν    έχει   δικαίωµα  έκπτωσης   για   τον αναγραφόµενο   στο  στοιχείο αυτό  Φ.Π.Α.    και  αυτό    

πρέπει να απορρίπτεται ως µη νόµιµο. 

Το   Ν.Σ.Κ.,    γνωµοδότησε    για    το  ανωτέρω   θέµα,   στηριζόµενο   στα  εξής  : 

 Το  δικαίωµα  για  έκπτωση  του  ΦΠΑ  που  προβλέπεται  στα  άρθρα  17  και  επόµενα   της  έκτης   

Οδηγίας  (ΦΠΑ)  (αριθ. 77/388/ΕΟΚ, ΕΕ L  145/1977) , αποτελεί   αναπόσπαστο   τµήµα  του  µηχανισµού   του  

ΦΠΑ  ,  και   δεν  µπορεί  καταρχήν  να  περιορίζεται.   Όµως   η  άσκηση  του  δικαίωµατος   προς  έκπτωση  δεν  

εκτείνεται  στο  φόρο  αποκλειστικά  και  µόνο  επειδή   αναγράφεται   στο  τιµολόγιο.  Σε   περιπτώσεις   που  

χαρακτηρίζονται  από  απάτη  ή  κατάχρηση  ,  και   οι   εκπτώσεις   έγιναν  βάση   ψευδών   δηλώσεων   και   

στοιχείων   ,   η  φορολογική  αρχή  µπορεί  να  ζητήσει  την επιστροφή  των  ποσών   τα  οποία  έγιναν  έκπτωση.  

 Σύµφωνα   µε  τα  ανωτέρω,  τα   όσα  ορίζονται  στο   άρθρο  22  παρ.  8     της  έκτης   Οδηγίας  ,  και  το  

άρθρο  32  παρ. 1β ΄ του  Ν. 2859/2000 ( το  οποίο  αποτελεί   µεταφορά  στο  ελληνικό  δίκαιο  αντίστοιχης  

διάταξης  που  περιέχεται  στο  άρθρο  18  παρ.  1  της   ανωτέρω  οδηγίας  για  το  ΦΠΑ)   ,  για  την   άσκηση  του  

δικαιώµατος  έκπτωσης  του  ΦΠΑ  , απαιτείται    νόµιµο   φορολογικό  στοιχείο.     

 

Κατά συνέπεια,   κάθε πλαστό φορολογικό  στοιχείο  εξ ορισµού αποκλείεται από την έννοια του 

νόµιµου παραστατικού   για την άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης  του  ΦΠΑ  ,  διότι    η διαπίστωση της 

πλαστότητας   του ,    εµπεριέχει   στοιχεία   απάτης  και   κατάχρησης   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΕΒ∆ΟΜΟ  

 

7.1.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ   ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ    ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ   ΓΙΑ  ΕΙΚΟΝΙΚΑ 

ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

       Στη  συνέχεια   αναφέρονται   αναλυτικά  παραδείγµατα   καταλογισµού   παραβάσεων  για   έκδοση   και  

λήψη  εικονικών  και  πλαστών  φορολογικών  στοιχείων. 

Α)    

   Οι   «Α»   και  « Β»     για  το  λόγο  οτι    δήλωναν    οτι   είχαν   οφειλές   στη  ∆.Ο.Υ.   και   δεν  

µπορούσαν    να   ιδρύσουν     δικές    τους   επιχειρήσεις ,    έπεισαν    τον  « Γ»    ο  οποίος   ήταν     σε  άσχηµη   

οικονοµική  κατάσταση   ,   να   ιδρύσει   µία   ατοµική    επιχείρηση   στο   όνοµα   του    ,  µε   αντικείµενο    

εργασιών   την  εµπορία    σιδηρικών  ,    στην  οποία  ο   « Γ»   θα  συµµετείχε    µόνο   «εικονικά» ,  δηλαδή   δεν   

θα  εργάζονταν  για  την  επιχείρηση,   δεν  θα   ασχολούνταν   µε  καµία   δραστηριότητα  της,   και  µόνο   θα  

εισέπραττε     κάθε  µήνα   από   τα  έσοδα   της   ένα  χρηµατικό     ποσό  για  να   ζεί.   

 Ο   « Γ»  υπέβαλλε    δήλωση  έναρξης  εργασιών  στη     ∆.Ο.Υ.,  θεώρησε    βιβλία  και  στοιχεία  ΚΒΣ ,  

τα  οποία   έδωσε   όλα  στους   «Α»  και  « Β»      ,  και   στη    συνέχεια    δεν  ασχολήθηκε    µε  τη  δαστηριότητα  

της  επιχείρησης    του .  Πήγαινε   µόνο   κάθε  µήνα   και  εισέπραττε   το  ποσό  που  είχαν  συµφωνήσει.  Στην  

έδρα  της  επιχείρησης    του   είχε  πάει  µόνο  1-2  φορές  στην  αρχή,  και  στη  συνέχεια  διαπίστωσε  οτι   το  

κατάστηµα    οπου   βρίσκονταν  η  έδρα   του ,   είχε  ξενοικιαστεί.   Ο  ίδιος   δεν   γνώριζε  ποιοί    ήταν  οι  

προµηθευτές   και   ποιοι  οι    πελάτες  της  επιχείρησης  του  ,  δεν  γνώριζε   εάν  τηρούσε   τις   φορολογικές   

του  υποχρεώσεις ,      και  ποτέ   δεν  είδε   να   υπάρχουν   εµπορεύµατα   στην  επιχείρηση  .   

 Όταν  διενεργήθηκε  έλεγχος  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  ,  διαπιστώθηκε  οτι  η  επιχείρηση  του  « Γ»    

εξέδωσε   το  έτος  2010   ,  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  αξίας  συνολικής   1.000.000,00  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ   

230.000,00  ευρώ .  Τα   φορολογικά  στοιχεία  του  ανωτέρω,  τα  είχαν  στην  κατοχή  τους  και  τα  εξέδωσαν  

από  κοινού   οι  «Α»   και  « Β» .      Ο   « Γ»   δεν  τηρούσε  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις  (  δεν  υπέβαλλε  

δηλώσεις   ΦΠΑ  και  εισοδήµατος)  ,  και  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  ,  ποτέ  δεν  εισέπραξε  τους  ανωτέρω  φόρους.   

 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  ,  από    την  ελεγκτική    αρχή,    

καταλογίσθηκαν  παραβάσεις,  στους  «Α»  , « Β»  και  « Γ» ,  ως  εξής: 

 α)    Στον  « αχυράνθρωπο   Γ»  για   έκδοση  όλων  των  εικονικών  φορολογικών   στοιχείων  της  

επιχείρησης  του  .  Ο  εν  λόγω  ίδρυσε   την   επιχείρηση   αυτή  ,     µε  µοναδικό   σκοπό   να   αποκτήσει    
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έσοδα  από  παράνοµες  πράξεις,   διότι   γνώριζε   οτι     ο   ίδιος    δεν  ασκούσε  καµία  νόµιµη   εµπορική   

δραστηριότητα . 

 β)    Στους   «Α»    και     « Β»   διότι   ήταν  αυτοί   οι  οποίοι   έπεισαν   τον   « Γ»  να   ιδρύσει   µία   

επιχείρηση  η  οποία   δεν  θα  είχε  πραγµατική  εµπορική   δραστηριότητα,       µε  µοναδικό  σκοπό,   να  ασκούν  

οι  ίδιοι  τη  διαχείρηση  της   και     να  εκδίδουν   τα   φορολογικά  στοιχεία   της ,    για  να  εξυπηρετήσουν  τα  

δικά  τους  οικονοµικά  συµφέροντα   ,  και  να  αποκτήσουν   οικονοµικό  όφελος. 

 Οι   διοικητικές  κυρώσεις  που   επιβλήθηκαν  στους  ανωτέρω  είναι  οι  εξής  : 

Πρόστιµα   ΚΒΣ  για  την  έκδοση  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  :   

-    στον  «Α»  :   1.000.000,00  X2=  2.000.000,00  ευρώ  (ως   υποκρυπτόµενο  εκδότη στην  έκδοση  των  

εικονικών  φορολογικών    στοιχείων -συναυτουργό) 

-    στον  «Β»  :   1.000.000,00  X2=  2.000.000,00  ευρώ  (ως   υποκρυπτόµενο  εκδότη στην  έκδοση  των  

εικονικών  φορολογικών    στοιχείων -συναυτουργό) 

-    στον  «Γ»  :   1.000.000,00  X2=  2.000.000,00  ευρώ  (ως  αυτουργό -  εκδότη  των  εικονικών  φορολογικών    

στοιχείων  ) 

 

Πρόστιµα    ΦΠΑ  για  την  έκδοση  των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  :   

-    στον  «Α»  :   230.000,00  X3  =  690.000,00  ευρώ  (ως   υποκρυπτόµενο  εκδότη-συναυτουργό) 

-    στον  «Β»  :  230.000,00  X3  =  690.000,00  ευρώ  (ως   υποκρυπτόµενο  εκδότη-συναυτουργό) 

-    στον  «Γ»  :   230.000,00  X3  =  690.000,00  ευρώ  (ως  εκδότη-  αυτουργό   των  εικονικών    φορολογικών   

στοιχείων ) 

 

 Επίσης,  ασκήθηκε  ποινική  δίωξη   σε  βάρος  και   των   τριών  προσώπων  «Α»  , « Β»  και  « Γ».   

 

  Β)   

  Οι   «Α»   και  « Β»     πλαστογραφούν    µία   αστυνοµική   ταυτότητα ,  στην  οποία  αναγράφουν    

ατοµικά   στοιχεία   ενός  ανύπαρκτου    προσώπου  του   « Γ»    ,  και  στη    συνέχεια   εξαπατούν   τη   ∆.Ο.Υ.,   

ιδρύουν   επιχείρηση   στο  όνοµα   του    « Γ»,   και   θεωρούν   βιβλία   και  στοιχεία  ΚΒΣ. 

     Στη  συνέχεια  : 

  -    oι  «Α»   και  « Β»    εκδίδουν    από  κοινού   τα   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία   του   « Γ»,    ,  και    

-    όταν  τελειώνουν  όλα  τα  θεωρηµένα   από  τη  ∆.Ο.Υ.   στοιχεία  Κ.Β.Σ,   κατασκευάζουν   µαζί   µε  τον  « ∆»,   

πλαστά  φορολογικά   στοιχεία   µε  φερόµενο  εκδότη   την  επιχείρηση  του   « Γ»,        τα  οποία    στη  συνέχεια   

εκδίδουν   και   οι  τρείς  µαζί  από  κοινού .  
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 Όταν  διενεργήθηκε  έλεγχος  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  ,  διαπιστώθηκε  οτι  η  εικονική    επιχείρηση  του  

«Γ»    εξέδωσε   το  έτος  2010  : 

α)   εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  αξίας  συνολικής   1.000.000,00  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ   230.000,00  ευρώ ,  και   

β)   πλαστά-εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  αξίας  συνολικής   500.000,00  ευρώ   ,  πλέον  ΦΠΑ   115.000,00  

ευρώ. 

 

 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  ,  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  

καταλογίσθηκαν  παραβάσεις,  στους  «Α»  , « Β»  και  « ∆» ,  ως  εξής: 

 α)    Στους   «Α»  και   « Β»   για  έκδοση    όλων   των   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,   και  όλων   

των   πλαστών-εικονικών   φορολογικών   στοιχείων   ,  µε    φερόµενο  εκδότη    την  επιχείρηση   του  « Γ» . 

 β)    Στον    «∆»   για  έκδοση    όλων   των   πλαστών-εικονικών    φορολογικών   στοιχείων,  µε    

φερόµενο  εκδότη    την  επιχείρηση   του  « Γ» . 

 

 Οι   δοικητικές  κυρώσεις  που   επιβλήθηκαν  στους  ανωτέρω  είναι  οι  εξής  : 

Πρόστιµα   ΚΒΣ 

-    στον  «Α»  :   1.500.000,00  X2=  3.000.000,00  ευρώ   (1.000.000+500.000=1.500.000) 

-    στον  «Β»  :   1.500.000,00  X2=  3.000.000,00  ευρώ   (1.000.000+500.000=1.500.000) 

-    στον  «∆»  :      500.000,00  X2=  1.000.000,00  ευρώ    

 

Πρόστιµα    ΦΠΑ   

-    στον  «Α»  :   345.000,00  X3  =  1.035.000,00  ευρώ  (230.000 +115.000=345.000)    

-    στον  «Β»  :   345.000,00  X3  =  1.035.000,00  ευρώ  (230.000 +115.000=345.000)    

-    στον  «Γ»  :   115.000,00  X3  =  345 .000,00  ευρώ   

 

 Επίσης,  ασκήθηκε  ποινική  δίωξη  σε  βάρος  και  των  τριών  προσώπων  «Α»  , « Β»  και  « Γ».   

 

  Γ)    

Οι   «Α»   κλέβει    την   αστυνοµική   ταυτότητα   ενός   προσώπου  µε  βαριά  νοητική   στέρηση   του    

«Β»,     ο  οποίος    είναι   έγκλειστος    σε   ψυχιατρική   κλινική,   και   ανίκανος   προς   δικαιοπραξία   ,    και   στη    

συνέχεια   εξαπατά   τη   ∆.Ο.Υ.,   και   ιδρύει     επιχείρηση   στο  όνοµα   του    « Β»,   και   θεωρεί    βιβλία   και  

στοιχεία  ΚΒΣ. 
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      Στη  συνέχεια   εκδίδει  για   λογαριασµό  του,    όλα   τα   φορολογικά   στοιχεία   της   επιχείρησης  του    

« Β» ,  προς   διάφορες  επιχειρήσεις,    για   ανύπαρκτες  συναλλαγές. 

 

 Όταν  διενεργήθηκε  έλεγχος  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  ,  διαπιστώθηκε  οτι  η  επιχείρηση  του  «Β»    

εξέδωσε   το  έτος  2010  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  αξίας  συνολικής   500.000,00  ευρώ  ,  πλέον  ΦΠΑ   

115.000,00  ευρώ .    

 Από  την  έρευνα   (τις   ιατρικές   γνωµατεύσεις,   κλπ)    προέκυψε  οτι  ο  « Β»,   ήταν  τελείως  αµέτοχος  

στην  ίδρυση  της  επιχείρησης,  και  στην  έκδοση  των  εικονικών    φορολογικών  στοιχείων  της   .   

  

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  ,  καταλογίσθηκαν  παραβάσεις,  µόνο   

σε  βάρος  του    «Α»   για  έκδοση    όλων   των   εικονικών   φορολογικών   στοιχείων,   µε    φερόµενο  εκδότη  ,  

την  επιχείρηση   του  « Β» . 

 Οι   δοικητικές  κυρώσεις  που   επιβλήθηκαν  στον   «Α»   είναι  οι  εξής  : 

Πρόστιµα   ΚΒΣ 

-   500.000,00  X2=  1.000.000,00  ευρώ    

Πρόστιµα    ΦΠΑ   

-   115.000,00  X3  =  345 .000,00  ευρώ   

 

 Επίσης,  ασκήθηκε  ποινική  δίωξη  σε  βάρος    του    «Α»  . 

 

∆)  

  Οι   «Α»   αγοράζει  το  2010,   εµπορεύµατα   από   τον   « Β»,   αξίας   10.000,00  ευρώ   πλέον   ΦΠΑ  

2.300,00   ευρώ.      Ο    « Β»  είχε  αγοράσει    τα  εµπορεύµατα   µε  νόµιµα   φορολογικά  στοιχεία ,     για   το  

λόγο  όµως    οτι   είχε   οφειλές  στη    ∆.Ο.Υ.,   δεν  µπορούσε    να  θεωρήσει    φορολογικά   στοιχεία  πώλησης   

χειρόγραφα,   για   να  πουλήσει   τα  εµπορεύµατα   που  είχε    στην  κατοχή   του.    Για  το  λόγο  αυτό     

εξέδωσε   προς   τον   «Α»    ένα  φορολογικό  στοιχείο  (Τιµολόγιο  πώλησης-∆.Αποστολής)  εκδόσεως    µίας  

άλλης  επιχείρησης     της  «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »  ,  το  οποίο   του  έδωσε   έναντι   αµοιβής   ο  «∆» . 

Ο   «Α»   γνώριζε     ότι  ο  « Β»    αδυνατούσε    να  εκδόσει     δικά    του  φορολογικά    στοιχεία.    Ο   

«Α»    όµως   ,  δέχτηκε      να   λάβει   Τιµολόγιο  πώλησης-∆.Αποστολής  εκδόσεως    της     επιχείρησης     «Γ  

Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »,     παρά   το  γεγονός   οτι   γνώριζε    ,    ότι  στην   επιχείρηση   δεν  συµµετέχει   ο  «Β», 

για  το  λόγο    ο    « Β»    του    έδωσε      µεγάλο  ποσοστό  έκπτωσης   κατά   την  αγορά   των     εµπορευµάτων.     
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    Όταν  διενεργήθηκε  έλεγχος  από  τις  ελεγκτικές  αρχές  ,  διαπιστώθηκε  οτι  η  επιχ/ση  του  «Γ  

Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  » έκανε   έναρξη   εργασιών,    αλλά   ουδέποτε    άσκησε  εµπορική  δραστηριότητα,  και  

είναι  εκδότης   εικονικών  φορολογικών  στοιχείων,   µε  υποκρυπτόµενο   εκδότη  τον   «∆»  . 

 

  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  ,  καταλογίσθηκαν  παραβάσεις,  στους  

«Α»  , « Β» ,   «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »   και  « ∆» ,  ως  εξής: 

 α)    Στη  επιχείρηση      «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »   για  έκδοση   ενός   εικονικού      φορολογικού   

στοιχείου ,  µε  λήπτη  την  επιχείρηση  «Α».   

 β)    Στους   «Β»   και   « ∆»   για  έκδοση    ως   υποκρυπτόµενοι-συναυτουργοί   ενός   εικονικού      

φορολογικού   στοιχείου  µε   φερόµενο  εκδότη   την  επιχείρηση    «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  » ,   και    λήπτη  την  

επιχείρηση   «Α»  .  

 γ)   Στον    «Α» ,    για   λήψη    ενός   εικονικού   φορολογικού   στοιχείου  ως  προς  το  πρόσωπο   του  

αντισυµβαλλόµενου  (του  εκδότη)   ,  το  οποίο  αφορά  συναλλαγή   πραγµατική,   η  οποία   πραγµατοποιήθηκε   

µεταξύ   του  «Α»  και   του   «Β»   .  

 Επισηµαίνουµε  οτι,  οι  συναλλαγές  πρέπει   να  πραγµατοποιούνται      µεταξύ   των  αντισυµβαλλοµένων  

οι   οποίοι   αναγράφονται   στα   φορολογικά   στοιχεία,    δηλαδή   µεταξύ  του  εκδότη  και  του   λήπτη   των  

στοιχείων.  Ο   «Α»   δεν  γνώριζε     και  δεν  συναλλάχθηκε   µε   τον  «Γ»  ,  εκπρόσωπο    της   επιχείρησης      

«Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  ».   

 Οι   δοικητικές  κυρώσεις  που   επιβλήθηκαν  στους  ανωτέρω  είναι  οι  εξής  : 

Πρόστιµα   ΚΒΣ 

-    στον  «Α»  :        10.000,00  X1=  10.000,00  ευρώ,    

-    στον  «Β»  :        10.000,00  X2=  20.000,00  ευρώ ,   

-    στον  «∆»  :         10.000,00  X2=  20.000,00  ευρώ ,   

-    στην    επιχείρηση    «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »  :  10.000,00  X2=  20.000,00  ευρώ ,   

Πρόστιµα    ΦΠΑ   

-    στον  «Α»  :       2.300,00  X3=  6.900,00   ευρώ,    

-    στον  «Β»  :        2.300,00  X3=  6.900,00   ευρώ,   ,   

-    στον  «∆»  :        2.300,00  X3=  6.900,00   ευρώ,     

-    στην   επιχείρηση    «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »  :  2.300,00  X3=  6.900,00   ευρώ,     

 

 Επίσης,  ασκήθηκε  ποινική  δίωξη  σε  βάρος  και των :    «Α»  , « Β»   και  « ∆»,  καθώς   και  του  

µοναδικού  εταίρου   και  διαχειριστή   της   επιχείρησης    «Γ  Μονοπρόσωπη   ΕΠΕ  »  .   
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Παρατήρηση 

 Εάν  στο  ανωτέρω  παράδειγµα  το  φορολογικό  στοιχείο  αφορούσε  ανύπαρκτη  συναλλαγή,  ο  λήπτης  

«Α»  ,  θα  είχε   τις  εξής  διοικητικές  κυρώσεις:  

Πρόστιµα   ΚΒΣ 

-    στον  «Α»  :        10.000,00  X2=  20.000,00  ευρώ 

 Πρόστιµα    ΦΠΑ   

-    στον  «Α»  :         2.300,00  X3=  6.900,00   ευρώ.      

 

 

7.2.   ΜΕΓΑΛΕΣ   ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΑΠΑΤΗΣ   ΓΙΑ  ΠΛΑΣΤΑ -  ΕΙΚΟΝΙΚΑ   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ,     ΟΙ  ΟΠΟΙΕΣ    ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ   

 ΑΠΟ ΤΙΣ   ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

           Α) 

          Από  τις   πολύ   γνωστές   υποθέσεις   φορολογικής  απάτης   που  απακαλύφθηκαν   από  τις  ελληνικές    

ελεγκτικές  αρχές,   είναι  η  εξής:   

           Επιχειρήσεις   µε  έδρα   την  Αθήνα   και   τη   Θεσ/νίκη  εµπλεκόµενες   σε    κύκλωµα    CAROUSEL,    

εξαπάτησαν   το  Ελληνικό   ∆ηµόσιο  και   µε  πλαστά- εικονικά   φορολογικά    στοιχεία,    εµφάνισαν  κατά  τα  έτη   

1998 -2001  οτι  εξήγαγαν ,    σε  χώρα  εκτός   της  Ευρωπαικής   Ένωσης    ( στη   Βουλγαρία )     εµπορεύµατα   

συνολικής  αξίας     27   περίπου   δισεκατοµµυρίων     δραχµών.      Για  τις   εξαγωγές  που  φέρεται   οτι   

πραγµατοποίησαν  ,  ζήτησαν   από   τις  ∆.Ο.Υ.   στις  οποίες   ανήκουν,     στα   πλαίσια    των   διατάξεων   των 

άρθρων  27  του  Ν.  1642/86  ,  και   34 του Ν. 2859/2000,   και   έλαβαν ,       παράνοµες   επιστροφές   ΦΠΑ   

συνολικού  ποσού    3,8   περίπου   δισεκατοµµυρίων     δραχµών.         

            Από    τον  έλεγχο   που   διενήργησαν  οι  ελεγκτικές  αρχές,   διαπιστώθηκε   οτι  στο  «κύκλωµα »  

εµπλέκονται   πολλές  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  λειτουργούσαν  ως  εξής:  

H   επιχείρηση  «Α.  ΕΠΕ»  ιδρύθηκε  το  έτος  1998   µε   έδρα   την  Αθήνα,   µε µοναδικό σκοπό  την έκδοση 

εικονικών   φορολογικών  στοιχείων αξίας δισεκατοµµυρίων δρχ,   µε   λήπτες τις   επιχ/σεις   «Β.  ΕΠΕ»  και    «Γ.  

ΑΕΒΕ»   ,  οι   οποίες   έχουν   και   αυτές   έδρα  την  Αθήνα.    Τα  πρόσωπα  που  εµπλέκονται  και  στις  τρείς   

επιχειρήσεις,  είναι    κοινά,    δηλαδή    οι   νόµιµοι  εκπρόσωποι  και  οι  µέτοχοι  ,  είναι  τα  ίδια  πρόσωπα   και  στις  

τρείς  επιχειρήσεις.   
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Η    επιχείρηση   «Α.  ΕΠΕ»   ουδέποτε   αγόρασε   και  πούλησε   εµπορεύµατα.   Εξέδωσε  όλα  τα 

φορολογικά  στοιχεία  που θεώρησε  στη  ∆.Ο.Υ .   προς     τις   επιχειρήσεις   «Β.  ΕΠΕ»  και    «Γ.  ΑΕΒΕ »  ,     η    

συνολική   αξία   των   οποίων   ανέρχεται   στο  ποσό  των  27   δισεκατοµµυρίων   δραχµών.    Η   «Α.  ΕΠΕ»   δεν   

τηρούσε   τις  φορολογικές  της  υποχρεώσεις, και  ουδέποτε  κατέβαλλε  στο  Ελληνικό   ∆ηµόσιο  τον  Φ.Π.Α.  των  

εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  που  εξέδωσε ,  ο  οποίος  ανέρχεται  στο  ποσό  των   5  δισεκατοµµυρίων   

δραχµών  περίπου   .   

Οι   επιχειρήσεις   «Β.  ΕΠΕ»  και    «Γ.  ΑΕΒΕ »  ,  οι  οποίες  εµφανίζουν  αποκλειστικό  σχεδόν  προµηθευτή  

την  επιχείρηση   «Α.  ΕΠΕ»,  εξέδωσαν   κατά  τα  έτη   1988  -2001   πλήθος  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  µε  

τα  οποία  φέρεται  οτι  πούλησαν   σε    έξι   (6)    επιχειρήσεις  µε  έδρα  τη  Θεσ/νίκη,  τα  εµπορεύµατα  που  φέρεται   

οτι  είχαν   αγοράσει  από  την     «Α.  ΕΠΕ»,   µε  τα   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία.   Οι  επιχειρήσεις   «Β.  ΕΠΕ»  και    

«Γ.  ΑΕΒΕ »   δεν  κατέβαλλαν   ΦΠΑ  στο   Ελληνικό   ∆ηµόσιο  ,  διότι  συµψήφισαν  τον  ΦΠΑ  των  εικονικών  

φορολογικών  στοιχείων  που  εξέδωσαν,  µε  τον  ΦΠΑ     των  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων  που  έλαβαν από  

την     «Α.  ΕΠΕ»  . 

Οι    έξι   (6)    επιχειρήσεις  µε  έδρα  τη  Θεσ/νίκη   ,   στις  οποίες   τα  πρόσωπα   που   εµπλέκονται   (ως  

νόµιµοι   εκπρόσωποι,   µέτοχοι,   διαχειριστές,  κλπ)   είναι   κοινά ,    καταχώρησαν  τα  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία   

που   έλαβαν     ,  στα    τηρούµενα    βιβλία    τους,    και  εξέπεσαν  τον   αναλογούντα    ΦΠΑ  αυτών.   Στη  συνέχεια,  

εµφάνισαν  κατά   τα  έτη   1998 -2001    οτι  εξήγαγαν  σε  χώρα  εκτός  της   Ευρωπαικής  Ένωσης,  τα  εµπορεύµατα   

που   φέρεται  οτι  είχαν  αγοράσει  µε  εικονικά   φορολογικά  στοιχεία  από  τις   επιχειρήσεις  «Β.  ΕΠΕ»  και    «Γ.  

ΑΕΒΕ » ,  και  τα  οποία  φέρεται  οτι   ήταν   πολύ  ακριβά  είδη.     

Οι   έξι   (6)    επιχειρήσεις  µε  έδρα  τη  Θεσ/νίκη   ,   εξέδωσαν  πλαστά- εικονικά   φορολογικά    στοιχεία,    

συνολικής  αξίας     27    δισεκατοµµύρια  δραχµές    .µε   λήπτες    αλλοδαπές    επιχειρήσεις   .   

Η   µεθοδολογία  που  ακολούθησαν  όλες  οι  επιχειρήσεις   ως  προς  τις  εξαγωγές,   ήταν  η ίδια.    

      1)      Όλες  οι  επιχειρήσεις    εµφάνιζαν    οτι   είχαν    ως  πελάτες   τις  ίδιες    επιχειρήσεις    στη   

Βουλγαρία   .   

      2)     Από  την έρευνα   που  διενεργήθηκε   από  τις  Τελωνειακές   αρχές   της   χώρας   προορισµού (της  

Βουλγαρίας)  ,       προέκυψε  οτι,   τα   εµπορεύµατα  που  εξήγαγαν  όλες  οι ανωτέρω   επιχειρήσεις,     ήταν   

εµπορεύµατα    ευτελούς   αξίας  (ελλατωµατικά,  στοκ  κλπ),  και    όχι  τα   πολύ  ακριβά  εµπορεύµατα  

που  φέρεται  οτι  εξήγαγαν.   Όλες  οι  επιχειρήσεις   γέµιζαν   φορτηγά  µε  εµπορεύµατα  ευτελούς  αξίας  π.χ.  

50.000-100.000    δρχ  ανά  φορτηγό,  και  εξέδιδαν   ένα  Τιµολόγιο  εξαγωγής  ( ΙΝVOICE )   µε   αξία  

περίπου  100.000.000.000  δρχ.  ανά   φορτηγό,     το  οποίο   κατέθεταν   στο  τελωνείο  εξαγωγής   και   το  

οποίο   δήλωνε   στις  Ελληνικές   αρχές   την  αξία  των  εµπορευµάτων  που   εξάγονταν. 
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Τα  φορτηγά  ταξίδευαν   οδικώς  για  τη  χώρα  προορισµού,  και  µόλις   περνούσαν  τα  σύνορα  της  

Ελλάδας  (το  συνοριακό  Τελωνείο),  άλλαζαν      τα    συνοδευτικά  Τιµολόγια  εξαγωγής  ( ΙΝVOICE )   ,  µε  

ταυτάριθµα   Τιµολόγια     εξαγωγής ,  τα  οποία   ανέγραφαν   τον   ίδιο   πελάτη,   την  ίδια  ηµεροµηνία,   αλλά   

ανέγραφαν   ως  εξαχθέντα  είδη  τα  εµπορεύµατα   που  πραγµατικά   εξάγονταν   (τα  οποία  ήταν   ευτελούς  

αξίας),   και  ως   αξία   του  τιµολογίου,  50.000-100.000    δρχ,  η  οποία  ήταν  η  πραγµατική   αξία  των  

εξαχθέντων  εµπορευµάτων. 

Ο επιχειρήσεις   της  Θεσ/νίκης,   στη  συνέχεια,   παραποιώντας  Τελωνειακά  έγγραφα, ζήτησαν   από   τις  

∆.Ο.Υ.   στις  οποίες   ανήκουν,     στα  πλαίσια    των   διατάξεων των άρθρων  27  του  Ν.  1642/86  ,  και   34 του 

Ν. 2859/2000,   και   έλαβαν ,       παράνοµες επιστροφές ΦΠΑ   συνολικού  ποσού   περίπου    3.850.000.000 

δρχ,  διότι   εµφάνιζαν   πιστωτικό   υπόλοιπο  ΦΠΑ  από  τα  εικονικά  φορολογικά  στοιχεία  που  είχαν  λάβει   

και  καταχωρήσει  στα  τηρούµενα  βιβλία  τους,  εκδόσεως  των  επιχειρήσεων  «Β.  ΕΠΕ»  και    «Γ.  ΑΕΒΕ ».   

 

Οι  ελεγκτικές  αρχές  καταλόγισαν  παραβάσεις  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις    που   εµπλέκονται   στο  

ανωτέρω  «κύκλωµα»  επιχειρήσεων,  αλλά  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  δεν  εισέπραξε   από  τους  εµπλεκόµενους    

ούτε  ένα  ευρώ.   

 

Β)    

Το  έτος  2000,   « κύκλωµα  διακίνησης   πλαστών  και   εικονικών   φορολογικών  στοιχείων   »   ,  έπεισε   

έναν ανειδίκευτο   εργάτη  από  την  Αθήνα  (  τον   «Α»)     να  έρθει  στη  Θεσ/νίκη  και  χωρίς   να   διαθέτει   

κεφάλαιο,   γνώσεις  ,  κλπ.   να    γίνει  επιχειρηµατίας.    Ο   «Α»    ήρθε   στη  Θεσ/νίκη   και   υπό  την  

καθοδήγηση    των   ανθρώπων   « του  κυκλώµατος»  ,   υπέβαλλε  δήλωση    έναρξης  εργασιών  µε  αντικείµενο   

την  εµπορία   αγροτικών  προιόντων,  και    θεώρησε  πλήθος  φορολογικών  στοιχείων,  τα  οποία   δόθηκαν  όλα    

σε  τρίτα  πρόσωπα   έναντι  αµοιβής.  Μεταξύ  των   σκοπών   των  ανθρώπων  του  κυκλώµατος    ήταν  η  

επιχείρηση   να  εµφανίσει   µεγάλα   ακαθάριστα  έσοδα  (µεγάλο  τζίρο)  ,  και  να  εισπράξει   δάνεια   από  

διάφορες  Τράπεζες,    µε  απώτερο  σκοπό  να  µην  τα  εξωφλήσουν  ποτέ.   

 

Το  µεγαλύτερο  µέρος  των  φορολογικών  στοιχείων  του  «Α»  δόθηκε    στους  νοµίµους   εκπροσώπους  

της     επιχείρησης    «Β   ΑΕ  »,   η   οποία    είχε   ως    κύρια  δραστηριότητα   τις  εξαγωγές  αγροτικών  

προιόντων.   Οι    εκπρόσωποι   της    επιχείρησης   αυτής,   συνέλεξαν       σιτηρά    από   αγρότες   µε    

φορολογικά   στοιχεία    εκδόσεως      του   «Α»  ,  και   στη   συνέχεια   εξέδωσαν    εικονικά    φορολογικά    

στοιχεία   πώλησης     εκδόσεως    του   «Α»    µε   λήπτη    την   «Β   ΑΕ  »,   µε  τα   οποία     εµφάνισαν    οτι   η    
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«Β   ΑΕ  »  αγόρασε    σιτηρά    από    τον   έµπορο    «Α»   στον  οποίο   πλήρωσε    την  αξία    των    σιτηρών    

σύν   το  ΦΠΑ    .   Για   ορισµένους  από   τους   αγρότες,   από   τους   οποίους    είχαν   συλλέξει    σιτηρά  ,   οι    

ανωτέρω    εξέδωσαν  Τιµολόγια  αγοράς  αγροτικών  προιόντων  του  «Α»,   παρακρατώντας   από  τους  αγρότες   

εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%.     Στη     συνέχεια,   εξέδωσαν   φορολογικά    στοιχεία   πώλησης    εξωτερικού   της     

«Β   ΑΕ »,    µε  τα   οποία     εµφάνισαν    οτι    η    επιχείρηση    εξήγαγε     τα     σιτηρά  που   είχε   αγοράσει   ,     

µε  απώτερο  σκοπό   την  είσπραξη       παράνοµων  επιστροφών  ΦΠΑ.      

 

Τα  υπόλοιπα   φορολογικά  στοιχεία  του   «Α»  (όσα   λευκά  στελέχη-µπλόκ  δε   δόθηκαν   στην  

επιχείρηση  «Β   ΑΕ  » ) ,  δόθηκαν   σε  τρία  (3)  πρόσωπα,    τα  οποία  συνέλεξαν   µεγάλες  ποσότητες   

σιτηρών  από  αγρότες    πολλών  περιοχών  της   Μακεδονίας.    Για   ορισµένους  από   τους   αγρότες,   από   

τους   οποίους    είχαν   συλλέξει    σιτηρά  ,   οι    ανωτέρω    εξέδωσαν  Τιµολόγια  αγοράς  αγροτικών  προιόντων  

του  «Α»,   παρακρατώντας   από  τους  αγρότες   εισφορά  υπέρ  ΕΛΓΑ  3%.   

Στη  συνέχεια  εξέδωσαν   Τιµολόγια  πώλησης-∆.Αποστολής   εκδόσεως  του  «Α»,  µε  λήπτες  

επιχειρήσεις   δικών  τους  συµφερόντων ,  στις   οποίες   εµφάνισαν   οτι  πούλησαν   τα  σιτηρά   που  είχαν   

συλλέξει  . Οι  επιχειρήσεις  αυτές    έλαβαν  τα  φορολογικά  στοιχεία  ,  τα  καταχώρησαν  στα  τηρούµενα  βιβλία   

τους,  και  εξέπεσαν  τον  αναλογούντα  ΦΠΑ   αυτών.   

Από   την  έκδοση   των  ανωτέρω  φορολογικών  στοιχείων  ,  ο   «Α»   ήταν   υπόχρεος   να  αποδώσει  

στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο     τους   αναλογούντες  φόρους   (ΦΠΑ,  ΕΛΓΑ,  καθώς  και  φόρο  εισοδήµατος),    όµως   

για  το  λόγο  οτι  δεν  τηρούσε  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις   (δεν  υπέβαλλε  δηλώσεις  ΦΠΑ,  ΕΛΓΑ,  

εισοδήµατος  κλπ),   το  ∆ηµόσιο  ουδέποτε  εισέπραξε   τους   φόρους  αυτούς.   

 

Η    παράνοµη   δράση   του  κυκλώµατος   αποκαλύφθηκε    κατόπιν   ανώνυµης   καταγγελίας   στις   

φορολογικές  αρχές ,      σε  σύντοµο   σχετικά   διάστηµα   από  την  έναρξη   εργασιών  της  επιχείρησης   του  

«Α»  , και  κατασχέθηκαν   όλα   τα   φορολογικά   στοιχεία  του    .   

Όµως    για  το  λόγο  οτι     οι  άνθρωποι  του  « κυκλώµατος»   δεν   είχαν   προλάβει    να  εκδώσουν    

Τιµολόγια  αγοράς  αγροτικών  προιόντων  του  «Α»   προς   όλους    τους  αγρότες    από   τους  οποίους  είχαν    

παραλάβει   σιτηρά,    εξέδωσαν  και  τους    µοίρασαν ,    εικονικά    Τιµολόγια  αγοράς  αγροτικών  προιόντων   

εκδόσεων   τεσσάρων  (4)   επιχειρήσεων  ,  παρακρατώντας   και  πάλι   από  τους  αγρότες   εισφορά  υπέρ  

ΕΛΓΑ  3%.   

Οι   τέσσερις   αυτές  επιχειρήσεις   ,     εκδίδουν   µόνο   εικονικά   φορολογικά   στοιχεία,  και   δεν  τηρούν  

τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις.  Παρά  τους  εκτεταµένους   ελέγχους  των  ελεγκτικών  υπηρεσιών,   ποτέ  

δεν  ανευρέθησαν   το  σύνολο   των   φορολογικών  στοιχείων,  καθώς  και  τα  βιβλία,  των  επιχειρήσεων  αυτών.   
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Τα  φορολογικά  στοιχεία  που  βρέθηκαν  και  κατασχέθηκαν  εκδόσεως   των  τεσσάρων (4)  αυτών  

επιχειρήσεων,  είναι   όλα   εικονικά,   και   είναι   πολύ   µεγάλης   αξίας .     

    

Οι  ελεγκτικές  αρχές  καταλόγισαν  παραβάσεις  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις   και  στους  υποκρυπτόµενους-  

συναυτουργούς   που   εµπλέκονται   στο  ανωτέρω  «κύκλωµα»  επιχειρήσεων,  αλλά  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  δεν  

εισέπραξε   από  τους  εµπλεκόµενους    ούτε  ένα  ευρώ.   

 

 

7.3.   ΕΥΝΟΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ   ΝΟΜΟΥ    3888/2010   

ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΙΚΟΝΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Με  το  Ν.  3888/2010  (ΦΕΚ   175
 
Α΄/30-9-10) ,  άρθρο  12,  παράγραφος   6,  καθορίσθηκαν  ευνοικές  

ρυθµίσεις    για  τις    επιχειρήσεις   οι  οποίες   εξέδωσαν  ή  έλαβαν  µη  νόµιµα  φορολογικά  στοιχεία   ,  δηλαδή  

για   αυτούς  που   εξέδωσαν  εικονικά  ή  νοθευµένα,  και    έλαβαν  εικονικά  , πλαστά  ή  νοθευµένα  φορολογικά  

στοιχεία  (εξαιρούνται  οι  εκδότες  πλαστών).   Aπαραίτητη  προυπόθεση  είναι  να  µην    έχει  εκδοθεί  Απόφαση  

επιβολής  προστίµου  (Α.Ε.Π.)   για  τα  συγκεκριµένα  φορολογικά  στοιχεία.  

Οι  επιτηδευµατίες   αυτοί  (φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα )  ,  µπορούν  να  υποβάλλουν  στην  αρµόδια  

∆.Ο.Υ.    ειδικό  σηµείωµα  δήλωσης  των  µη  νόµιµων   φορολογικών  στοιχείων ,  και  να  δηλώσουν  τον  αριθµό,  

την  ηµεροµηνία  έκδοσης,  και  την  αξία έκαστου,   καθώς   και  τη   συνολική   αξία   τους.     

Επί  της  συνολικής  αξίας  πριν  το  ΦΠΑ,  υπολογίζεται   φόρος  εισοδήµατος  : 

-     55%  αν   πρόκειται   για  Α.Ε.  ή  Ε.Π.Ε. ,  και   

-     40%    για  όλες  τις  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  (ατοµικές,  Ο.Ε.,  Ε.Ε,  κ.λ.π.) .  

 

Με  την  υποβολή  του  ειδικού   σηµειώµατος    ,  καταβάλλεται  το  20%   του  φόρου  που  προκύπτει,  και  

το  υπόλοιπο   ποσό  βεβαιώνεται  σε  12  ίσες  µηνιαίες  δόσεις   ,  η  καθεµιά  εκ  των  οποίων  δεν  µπορεί  να  

είναι  κατώτερη  των  πεντακοσίων   (500)  ευρώ,  εκτός  της  τελευταίας. 

Εφόσον  εξοφληθεί  όλος   ο  φόρος  εισοδήµατος  που  προκύπτει,   δεν  επιβάλλεται  καµία  διοικητική  

κύρωση  για   τα  συγκεκριµένα  φορολογικά  στοιχεία   (πρόστιµα  ΚΒΣ,  πρόσθετοι  φόροι,   κύρος  των  βιβλίων).

 Το  ειδικό  σηµείωµα  περαίωσης  υποβάλλεται  µέχρι  την  ηµεροµηνία  που  ορίζουν  σχετικές  

Υπουργικές  αποφάσεις  .     
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Η   ανωτέρω  ρύθµιση ,   οδήγησε  πολλές  επιχειρήσεις  οι  οποίες  είχαν  εκδώσει  ή  λάβει  εικονικά  

φορολογικά  στοιχεία ,  µικρής  κυρίως  αξίας ,   να  υποβάλλουν  στη   ∆.Ο.Υ.  ειδικό  σηµείωµα   ,  και   να   

καταβάλλουν     τα  ποσά   που  προέκυπταν.     
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KEΦΑΛΑΙΟ   ΟΓ∆ΟΟ 

 

8.1  EPEYNA 

 

Στα  πλαίσια  της  διπλωµατικής   εργασίας  διεξήχθη  έρευνα  προκειµένου  να  διαπιστωθεί   πως  

αντιµετωπίζουν  οι   Έλληνες  τη  φοροδιαφυγή,  και  τη  λήψη  και  έκδοση  εικονικών  φορολογικών  στοιχείων.  

 Συντάχθηκε   ερωτηµατολόγιο  αποτελούµενο  από  δεκαοκτώ   (18)   ερωτήσεις   εκ  των  οποίων : 

-     οι  πέντε  (5) πρώτες  αφορούν   τα  χαρακτηριστικά  των  ερωτηθέντων (φύλο,   ηλικία,   επάγγελµα,  

µόρφωση-εκπαίδευση   και   µηνιαίο  εισόδηµα  ),  και   

-     οι  υπόλοιπες   δεκατρείς   (13)  αφορούν  τη  στάση   των  ερωτηθέντων  απέναντι  στη  φοροδιαφυγή .  

 

Οι   ερωτήσεις  που  επιλέχθηκαν  είναι  κλειστές,   για  να  είναι  εύκολη  και  σύντοµη  η  συµπλήρωση  

του  ερωτηµατολογίου   ,  καθώς  και  στη  συνέχεια  η  επεξεργασία  των  απαντήσεων.     

Επιπλέον  οι  ερωτήσεις  είναι    πολλαπλής  επιλογής   µεταξύ  πολλών  προκαθορισµένων  απαντήσεων. 

 

 H   έρευνα  διεξήχθηκε  κατά  το  χρονικό  διάστηµα   από  5-3-12  έως  και  12-3-12  στους  ∆ήµους  

Θεσσαλονίκης  και  Καλαµαριάς.   Το  ερωτηµατολόγιο  µοιράσθηκε  σε   εκατό   (100)  άτοµα  ,    και    το  

συµπλήρωσαν  οι   ενενήντα   τέσσερις   ,  δηλαδή  ποσοστό  94%.  

 Το  ερωτηµατολόγιο  είναι   το  κάτωθι:   
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8.2   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1.  Φύλο 

α.  Άνδρας                  β. Γυναίκα 

2.   Ηλικία 

α. 18-30,                    β. 31-45,                           γ. 45-60,                  δ. 61  και  άνω 

3.   Επάγγελµα 

α. ∆ηµόσιος  υπάλληλος                              β.   Ιδιωτικός   υπάλληλος                  γ. Ελεύθερος   επαγγελµατίας,                                          

δ. Συνταξιούχος                                           ε.    Άνεργος                                     ΄στ.  Άλλο 

4.   Μόρφωση  -  Εκπαίδευση 

α. Α.Ε.Ι.                               β.   Τ.Ε.Ι.                   γ. Λύκειο                         δ. Άλλο 

5.   Μηνιαίο  εισόδηµα  

α. κάτω   των  1.000,00   ευρώ             β.  1.000,00-2.000,00  ευρώ                 γ. άνω   των   2.000,00  ευρώ 

6.    Εάν    είχα   τη   δυνατότητα   να  φοροδιαφύγω,   θα  το  έκανα. 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα      

7.    Φοροδιαφεύγω,   ή  έχω   φοροδιαφύγει  στο  παρελθόν. 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα     

8.    Είναι  εύκολο  να  φοροδιαφύγει  κάποιος  εάν  το  θέλει. 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα             

9.    Υπάρχει   µεγαλύτερη  φοροδιαφυγή  σε  αυτούς  που  έχουν  µεγάλα  εισοδήµατα   από   αυτούς  που  

έχουν  λιγότερα.  

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα   

10.   Εάν   είχα   επιχείρηση    θα  δήλωνα  όσο  το  δυνατό  µικρότερα   έσοδα ,  και  θα   εµφάνιζα   

ελάχιστα  κέρδη  ή  ζηµίες     . 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  
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δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα       

11.  Εάν  είχα   επιχείρηση    θα  λάµβανα   εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   αγορών  -  δαπανών   για  να  

µειώσω  τους   φόρους   που  θα  κατέβαλλα   στο  ∆ηµόσιο  (Φ.Π.Α,  φόρο  εισοδήµατος  κλπ) . 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

12.    Εάν   είχα   επιχείρηση    και   έπαιρνα   επιδοτήσεις    από   το   ∆ηµόσιο  ή   την  Ευρωπαική   

Ένωση,   θα  λάµβανα   εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   παγίων  και   δαπανών ,    για   τα  οποία  θα  

εισέπραττα    στη  συνέχεια   επιδότηση . 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

13.  Οι   φορολογικοί  έλεγχοι  γίνονται  κυρίως  σε  µικροµεσαίες  επιχειρήσεις  . Οι   µεγάλες   

επιχειρήσεις ελέγχονται   σπάνια  και    σχεδόν  ποτέ  δεν   καταλογίζονται  σε  αυτές   παραβάσεις.    

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

14.  Το   µεγαλύτερο   µέρος    των  φόρων   το  πληρώνουν   στο  ∆ηµόσιο  οι  µισθωτοί  και     οι  

συνταξιούχοι    και  όχι    οι   επιχειρήσεις   και  οι  ελεύθεροι   επαγγελµατίες    όπως  θα   έπρεπε  ,  µε  

βάση   τα  πραγµατικά  εισοδήµατα  τους. 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

15.  Όσοι  κάνουν  πολύ  µεγάλες   φορολογικές  απάτες    σχεδόν  ποτέ  δεν  τιµωρούνται.  Αυτοί   που  

τιµωρούνται   είναι   οι   µικροί   φοροφυγάδες.  

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

16.  Σε   περίπτωση    φορολογικού   ελέγχου   ,  εάν   είχα   διαπράξει   φορολογικά    αδικήµατα  ,  θα  

προσπαθούσα   να  δωροδοκίσω  τους   υπαλλήλους    για  να  αποφύγω  τις   κυρώσεις   . 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα      

17.  Η    οικονοµική   κατάσταση   στην  οποία   έχει   περιέλθει   η  Ελλάδα,  οφείλεται     κατά     µεγάλο   

µέρος    στη  φοροδιαφυγή   . 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα               
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18.   Σε  κάθε   πολιτισµένη   χώρα     η  φοροδιαφυγή   πρέπει  να  τιµωρείται   πολύ  αυστηρά. 

α. συµφωνώ  απόλυτα                          β.  συµφωνώ                                  γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ  

δ.  διαφωνώ                                           ε.  διαφωνώ     απόλυτα                              

 

                                                   

 

                                                                                               Ευχαριστούµε   για  τη  βοήθεια  σας     
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8.3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΤΩΝ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Τα  αποτελέσµατα    από   τη  συµπλήρωση   του  ερωτηµατολογίου     ήταν    τα  εξής: 

 

1.  Φύλο  ερωτηθέντων 

Το    µεγαλύτερο   µέρος   των   ερωτηθέντων   ήταν    γυναίκες   .  Από   τα   94   άτοµα   που  

συµπλήρωσαν    το  ερωτηµατολόγιο,    οι    53    ήταν   γυναίκες    (δηλαδή   ποσοστό   56%)   και      οι   41    ήταν     

άνδρες   (  ποσοστό   44%)        . 

 

2.   Ηλικία  ερωτηθέντων   

Οι    ερωτηθέντες   ήταν   από   όλες   τις   ηλικιακές   οµάδες  ,  προκειµένου  να  υπάρχει   η   δυνατότητα   

να   διαπιστωθούν   οι  απόψεις   των   πολιτών   όλων  των  ηλικιών,  για  τη   φοροδιαφυγή.    

 Τα   94   άτοµα   που  συµπλήρωσαν    το  ερωτηµατολόγιο,  ηλικιακά   χωρίζονται   ως  εξής:  

α. 18-30   ετών,         ποσοστό   19% 

β. 31-45  ετών,        ποσοστό   42%                           

 γ. 45-60     ετών,         ποσοστό   31%                     

 δ. 61  και  άνω    ετών,      ποσοστό   8%       

 

3.   Επάγγελµα 

To    µεγαλύτερο   ποσοστό    των   ερωτηθέντων   είναι   υπάλληλοι  (δηµόσιοι  και  ιδιωτικοί)   ,  ως   εξής  :                           

α. ∆ηµόσιος  υπάλληλος    ,       ποσοστό   34%       

β.   Ιδιωτικός   υπάλληλος     ,         ποσοστό   26%       

γ. Ελεύθερος   επαγγελµατίας,           ποσοστό   18%       

δ. Συνταξιούχος       ποσοστό   8%       

ε.    Άνεργος    ,        ποσοστό   12%       

στ.  Άλλο  ,      ποσοστό   2%       

 

4.   Μόρφωση  -  Εκπαίδευση 

Το   µεγαλύτερο   µέρος   των   ερωτηθέντων    είναι     πανεπιστηµιακής    εκπαίδευσης  (Α.Ε.Ι.)                               

σε      ποσοστό   45% . 
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Οι   υπόλοιποι    είναι   απόφοιτοι   Τ.Ε.Ι.       σε      ποσοστό   7 %,  απόφοιτοι     Λύκειου         σε      ποσοστό   

37%,       και   καµία  από  τις  ανωτέρω  κατηγορίες    (άλλο)   σε      ποσοστό   11%,   

    

5.   Μηνιαίο  εισόδηµα  

Το   µηνιαίο   εισόδηµα   των   ερωτηθέντων    είναι   : 

α. κάτω   των  1.000,00   ευρώ           σε      ποσοστό    51  % . 

β.  1.000,00-2.000,00  ευρώ            σε      ποσοστό    41 % . 

γ. άνω   των   2.000,00  ευρώ      σε      ποσοστό    8 % . 

 

6.    Εάν    είχα   τη   δυνατότητα   να  φοροδιαφύγω,   θα  το  έκανα. 

α. συµφωνώ  απόλυτα  ,          ποσοστό   34 % . 

β.  συµφωνώ   ,         ποσοστό    41   % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ ,         ποσοστό    7 % . 

δ.  διαφωνώ    ,        ποσοστό    12  % . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα  ,      ποσοστό    6% . 

 

7.    Φοροδιαφεύγω,   ή  έχω   φοροδιαφύγει  στο  παρελθόν. 

α. συµφωνώ  απόλυτα          ποσοστό   2 4% . 

β.  συµφωνώ        ποσοστό    32% . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ    ποσοστό   18 % . 

δ.  διαφωνώ            ποσοστό   19 % . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα      ποσοστό    7% . 

 

8.    Είναι  εύκολο  να  φοροδιαφύγει  κάποιος  εάν  το  θέλει. 

α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό   42 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    35% . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   13 % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    4 % . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό   6 % . 

                  

9.    Υπάρχει   µεγαλύτερη  φοροδιαφυγή  σε  αυτούς  που  έχουν  µεγάλα  εισοδήµατα   από   αυτούς  που  

έχουν  λιγότερα.  
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α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    25 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό   38  % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό    27 % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    6% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    4% . 

 

10.   Εάν   είχα   επιχείρηση    θα  δήλωνα  όσο  το  δυνατό  µικρότερα   έσοδα ,  και  θα   εµφάνιζα   

ελάχιστα  κέρδη  ή  ζηµίες     . 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό   12 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    27% . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   32   % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    24% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό  5  % . 

                        

11.  Εάν  είχα   επιχείρηση    θα  λάµβανα   εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   αγορών  -  δαπανών   για  να  

µειώσω  τους   φόρους   που  θα  κατέβαλλα   στο  ∆ηµόσιο  (Φ.Π.Α,  φόρο  εισοδήµατος  κλπ) . 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό   3 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό  6  % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   49  % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    29% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    13  % . 

 

12.    Εάν   είχα   επιχείρηση    και   έπαιρνα   επιδοτήσεις    από   το   ∆ηµόσιο  ή   την  Ευρωπαική   

Ένωση,   θα  λάµβανα   εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   παγίων  και   δαπανών ,    για   τα  οποία  θα  

εισέπραττα    στη  συνέχεια   επιδότηση . 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    4% . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    9% . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό    41% . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    26% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    20% . 
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13.  Οι   φορολογικοί  έλεγχοι  γίνονται  κυρίως  σε  µικροµεσαίες  επιχειρήσεις  . Οι   µεγάλες   

επιχειρήσεις ελέγχονται   σπάνια  και    σχεδόν  ποτέ  δεν   καταλογίζονται  σε  αυτές   παραβάσεις.    

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    22% . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    35   % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό    28% . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό   11 % . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    4% . 

 

14.  Το   µεγαλύτερο   µέρος    των  φόρων   το  πληρώνουν   στο  ∆ηµόσιο  οι  µισθωτοί  και     οι  

συνταξιούχοι    και  όχι    οι   επιχειρήσεις   και  οι  ελεύθεροι   επαγγελµατίες    όπως  θα   έπρεπε  ,  µε  

βάση   τα  πραγµατικά  εισοδήµατα  τους. 

α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό   24 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    41 % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό    23% . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    7% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    5% . 

 

15.  Όσοι  κάνουν  πολύ  µεγάλες   φορολογικές  απάτες    σχεδόν  ποτέ  δεν  τιµωρούνται.  Αυτοί   που  

τιµωρούνται   είναι   οι   µικροί   φοροφυγάδες.  

α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    35 % . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό   49 % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   11 % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    3 % . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    2% . 

 

16. Σε   περίπτωση    φορολογικού   ελέγχου   ,  εάν   είχα   διαπράξει   φορολογικά    αδικήµατα  ,  θα  

προσπαθούσα   να  δωροδοκίσω  τους   υπαλλήλους    για  να  αποφύγω  τις   κυρώσεις   . 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    7% . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    12% . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό    41% . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    27% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    13% . 
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17.  Η    οικονοµική   κατάσταση   στην  οποία   έχει   περιέλθει   η  Ελλάδα,  οφείλεται     κατά     µεγάλο   

µέρος    στη  φοροδιαφυγή   . 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    22% . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό    39 % . 

γ.  ούτε συµφωνώ-ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   23 % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    11% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    5% . 

 

18.   Σε  κάθε   πολιτισµένη   χώρα     η  φοροδιαφυγή   πρέπει  να  τιµωρείται   πολύ  αυστηρά. 

 α. συµφωνώ  απόλυτα      σε      ποσοστό    31% . 

β.  συµφωνώ        σε      ποσοστό   37  % . 

γ.  ούτε συµφωνώ  -  ούτε  διαφωνώ σε      ποσοστό   12 % . 

δ.  διαφωνώ    σε      ποσοστό    11% . 

ε.  διαφωνώ     απόλυτα          σε      ποσοστό    9% . 

 

 

 

8.4   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

1)     Η  πλειοψηφία     των   ερωτηθέντων  (ποσοστό   68%)    πιστεύει     οτι   σε  κάθε   πολιτισµένη   

χώρα     η  φοροδιαφυγή   πρέπει  να  τιµωρείται   πολύ  αυστηρά  (ερώτηση  18)  .   

Όµως   ποσοστό   77%    πιστεύει   οτι   ο  κρατικός    µηχανισµός  δεν  λειτουργεί    αποτελεσµατικά,   διότι   

είναι  εύκολο  να  φοροδιαφύγει  κάποιος  εάν  το  θέλει.  (ερώτηση  8 ).    

             

                2)    Το  µεγαλύτερο  µέρος   των  ερωτηθέντων    πιστεύουν   οτι   τα    φορολογικά    βάρη    δεν   

µοιράζονται    εξίσου   µεταξύ   των  πολιτών,   διότι   από   το  Κράτος      ευνοούνται   έναντι   των   υπολοίπων   ,  

οι   µεγάλες    επιχειρήσεις    και   αυτοί   που   έχουν  µεγάλα   εισοδήµατα    .   

                Συγκεκριµένα   πιστεύουν      : 
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             -       ποσοστό   65%     οτι  ,   το   µεγαλύτερο   µέρος    των  φόρων   το    πληρώνουν   στο  ∆ηµόσιο  οι  

µισθωτοί  και     οι  συνταξιούχοι    και  όχι    οι   επιχειρήσεις   και  οι  ελεύθεροι   επαγγελµατίες    όπως  θα   

έπρεπε   µε  βάση   τα  πραγµατικά   τους   εισοδήµατα    (ερώτηση  14   ).   , 

-   ποσοστό   57%    οτι  ,    από   τον  τρόπο    διενέργειας    των    φορολογικών    ελέγχων   ευνοούνται   

οι   µεγάλες   επιχειρήσεις  (διότι   αυτές    ελέγχονται    σπάνια  και    σχεδόν  ποτέ  δεν   καταλογίζονται    

παραβάσεις),   σε  αντίθεση   µε   τις    µικροµεσαίες  επιχειρήσεις   οι  οποίες  ελέγχονται  πολύ  συχνότερα    

(ερώτηση   13)  .    

             -     ποσοστό   63%     οτι ,   µεγαλύτερη   φοροδιαφυγή  υπάρχει   σε  αυτούς  που  έχουν  µεγάλα  

εισοδήµατα   από   αυτούς  που  έχουν  λιγότερα   (ερώτηση  9   ).    

              -   ποσοστό   84  %     οτι   ,   όσοι  κάνουν  πολύ  µεγάλες   φορολογικές  απάτες    σχεδόν  ποτέ  δεν  

τιµωρούνται.  Αυτοί   που  τιµωρούνται   είναι   οι   µικροί   φοροφυγάδες  (ερώτηση 15  ).   .  

 

          3)  Το  µεγαλύτερο  ποσοστό  των   ερωτηθέντων   ( ποσοστό   75% )     δήλωσε   οτι,  εάν    είχε   τη   

δυνατότητα   να  φοροδιαφύγει  ,   θα  το  έκανε.  (ερώτηση  6  ).    

              Επίσης  παρά  το  γεγονός  οτι  το  .µεγαλύτερο   µέρος   των  ερωτηθέντων  είναι   υπάλληλοι  (δηµόσιοι  

ή  ιδιωτικοί)    ,  ποσοστό 56%   δήλωσε  οτι   φοροδιαφεύγει ,   ή   έχει   φοροδιαφύγει  στο  παρελθόν. (ερώτηση  

7).    

            

          4)    Επιπλέον   ,  µεγάλο    ποσοστό    των   ερωτηθέντων   δήλωσε    οτι    εάν   είχε   επιχείρηση  θα   έκανε  

φοροδιαφυγή ,  όµως   το  ποσοστό   αυτών  που  δήλωσαν  οτι  θα  λάµβαναν  εικονικά  και  πλαστά   φορολογικά  

στοιχεία   είναι   πολύ  µικρό : 

Συγκεκριµένα   δήλωσαν   οτι,  

 -      θα  δήλωναν   όσο  το  δυνατό  µικρότερα   έσοδα ,  και  θα   εµφάνιζαν    ελάχιστα  κέρδη  ή  ζηµίες  

(ποσοστό  39%   στην  ερώτηση   10)      . 

 -     θα  λάµβαναν   εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   αγορών  -  δαπανών   για  να  µειώσουν  τους   

φόρους  (Φ.Π.Α,  φόρο  εισοδήµατος  κλπ)  που  θα  κατέβαλλαν   στο  ∆ηµόσιο  . (ποσοστό  9%   στην  ερώτηση   

11)      ,  και 

               -    εάν   έπαιρναν    επιδοτήσεις    από   το   ∆ηµόσιο  ή   την  Ευρωπαική   Ένωση,   θα  λάµβαναν   

εικονικά    φορολογικά   στοιχεία   παγίων  και   δαπανών ,    για   τα  οποία  θα  εισέπρατταν    στη  συνέχεια   

επιδότηση     (ποσοστό  13 %   στην  ερώτηση   12)  .   
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5)   Μεγάλο   ποσοστό   των  ερωτηθέντων  (  το   61  %)   δήλωσε   οτι   η    οικονοµική   κατάσταση   στην    

οποία   έχει   περιέλθει   η  Ελλάδα,  οφείλεται     κατά     µεγάλο   µέρος    στη  φοροδιαφυγή   (ερώτηση  17)   , 

όµως      µόνο   το  40 %  (στην  ερώτηση   16)    δήλωσε  οτι   σε   περίπτωση    φορολογικού   ελέγχου   ,  εάν   

είχε   διαπράξει   φορολογικά    αδικήµατα  ,  δεν   θα   προσπαθούσε   να  δωροδοκίσει  τους   υπαλλήλους    για  

να  αποφύγει  τις   κυρώσεις   . 

 

 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1).  Π.∆.  186/92  (Κώδικας  Βιβλίων  και  στοιχείων). 

2)   Ν.  2523/1997. 

3)  Ν.  2859/2000 ( περί  Φ.Π.Α.)  . 

4)   Ν.  3888/2010 

5)   Ν.  2238 /1994  (Φορολογία   εισοδήµατος) 

6)   Ν.  2717  /1999  Κώδικας   ∆ιοικητικής  ∆ικονοµίας 

7)   Π.∆.   283/1985   Ποινικός   Κώδικας     

8)   Π.∆.   258 /1986  Κώδικας    Ποινικής   ∆ικονοµίας. 

9) Οδηγός  ελέγχου  πλαστών,   εικονικών  και  νοθευµένων  φορολογικών  στοιχείων  του  Υπουργείου   

Οικονοµικών   ( 30-1-2007)  . 

10)  Κώδικας  Φορολογίας  - Κυρώσεις  - Ανάλυση   και  Ερµηνεία  (Σταµατόπουλος  ∆ηµήτριος). 
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